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سازمان امور عشایر ایران500500ابراهیم افسونبانک کشاورزیپیرانشهر روستای بیرکانی3پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش دام سبک10
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احداث جایگاه پرورش گاو شیری 

 راسی20
1میاندوآبآذربایجان غربی

آذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای جواد 

حصاری
وزارت جهاد کشاورزی500500ابراهیم امیرزاده جواد حصاریصندوق کارآفرینی امید

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی450450ابراهیم پرمیپست بانکپیرانشهر روستای هنگ اباد1پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل12

وزارت صنعت، معدن و تجارت140140ابراهیم حیرتیصندوق کارآفرینی امیدمیاندوآب شهرچهاربرج2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف13

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ابراهیم داودزادهپست بانکخوی بخش قطور روستای المالو1خویآذربایجان غربیکارگاه تولید فرش دستباف14

وزارت جهاد کشاورزی300300ابراهیم دودکانلوی میالنصندوق کارآفرینی امیدآذربایجانغربی قره ضیاءالدین روستای الهوردی کندی3چایپارهآذربایجان غربیبره پرواری15

(ره)کمیته امداد امام خمینی410410ابراهیم ذینلیبانک کشاورزیمهاباد روستای قویطل2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری16

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ابراهیم رستمیبانک کشاورزیخوی روستای استران1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی17
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2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف19
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

جوادحصاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ابراهیم زاهدیبانک توسعه تعاون

5میاندوآبآذربایجان غربیتولید تیرچه و بلوک و قطعات بتنی20
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

جوادحصاری
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سازمان امور عشایر ایران200200ابراهیم شمسصندوق کارآفرینی امیدخوی بخش قطور دهستان قطور1خویآذربایجان غربیپرورش گوسفند21

وزارت جهاد کشاورزی12621262ابراهیم طالبیبانک کشاورزیشهرستان چالدران روستای قزخاچلو دفتر شرکت3چالدرانآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل22
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وزارت جهاد کشاورزی503500ابراهیم علی اقدم اورنلریصندوق کارآفرینی امیدروستای عظیم کندی3شوطآذربایجان غربیپرورش زنبورعسل24

25

طرح توجیهی احداث توزیع و پخش 

 و LPGسیلندر پرکنی )گازمایع 

(شارژ کپسول

8بوکانآذربایجان غربی
خیابان ورزش کوچه -آذربایجان غربی شهرستان بوکان

6نشاط 
وزارت صنعت، معدن و تجارت1600016000ابراهیم فتاحیانصندوق کارآفرینی امید
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وزارت جهاد کشاورزی1100011000ابراهیم کابانیبانک کشاورزیمهاباد روستای قزلقوپی7مهابادآذربایجان غربیواحد گاو شیری29

سازمان امور عشایر ایران600600ابراهیم کاکه ممیبانک کشاورزیروستای مرانه-مهاباد3مهابادآذربایجان غربی راس250پرورش گوسفند داشتی 30

31
 3 )پرورش دام سبک و سنگین 

(راس گاو شیری 
سازمان امور عشایر ایران250250ابراهیم کامالصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی شهرستان نقده روستای خلیفان1نقدهآذربایجان غربی
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وزارت جهاد کشاورزی38003800ابراهیم کرم زادهبانک کشاورزی1حصار سپورغان پالک  طالتپه ، ارومیه نازلو ،10ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری32

وزارت جهاد کشاورزی400400ابراهیم محمدیبانک کشاورزیچالدران بخش مرکزی روستای گل اشاقی1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام33

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500ابراهیم نصیریصندوق کارآفرینی امیدمهاباد روستای ترشکان12مهابادآذربایجان غربیتوسعه کارگاه بلوک زنی34

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ابراهیم نورمحمدپوربانک توسعه تعاونخوی روستای یزدکان کوچه آزادی1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی فرش دستبافت35

36
تولید مبل چوبی ، تخت قالب بندی 

و جعبه سازی
3بوکانآذربایجان غربی

- بخش مرکزی - شهرستان بوکان - آذربایجان غربی 

روستای داشبند
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600ابراهیم وفامهرپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی20002000ابراهیم ولی زادهبانک کشاورزیچالدران بخش مرکزی ابتدای جاده روستای خضرلو1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام37

وزارت جهاد کشاورزی12001200ابراهیم ولیلوبانک توسعه تعاونخوی2خویآذربایجان غربی راسی15گاو شیری 38

39
شرکت برنامه نویسی رایانه ای و 

سیستم های هوشمند
2ارومیهآذربایجان غربی

ارومیه کیلومتر دو جاده دریای گلمانخانه روستای 

صداقه خیابان ساواالن جنب ترانس برق پالک نوساز
19001900ابوالفضل قوی پنجه رضائیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

40
طرح ایجاد واحد تولید پنیر لیقوان با 

تن در سال50ظرفیت 
2ماکوآذربایجان غربی

ع ماکو بخش مرکزی چایپاسار جنوبی روستای تلیم .آ

خان سفلی
وزارت جهاد کشاورزی17501750ابوب بلوخکانی گوندوغدیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ابوبکر آزرمیصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی شهرستان مهاباد بخش خلیفان خلیفان2مهابادآذربایجان غربیآهنگری و چلنگری41

وزارت جهاد کشاورزی200200ابوبکر پور محمدصندوق کارآفرینی امیدروستای گرگول علیا- پیرانشهر 1پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش دام سبک42

وزارت جهاد کشاورزی20001800ابوبکر حسن زادهپست بانکشهرستان سردشت روستای نیزه وسطی1سردشتآذربایجان غربیگاوداری شیری سنتی43

2مهابادآذربایجان غربیپرواربندی بره44
بخش خلیفان دهستان منگور شرقی روستای - مهاباد

ایل تیمور
سازمان امور عشایر ایران800800ابوبکر رسولی آذربانک توسعه تعاون

45
تولید علوفه  )کشت هیدروپونیک 

(تازه 
وزارت جهاد کشاورزی10001000ابوبکر محمدنژادصندوق کارآفرینی امیدروستای آمید- مهاباد 2مهابادآذربایجان غربی

46
 10احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی17001500ابوبکر محمدیپست بانکسردشت روستای واوان1سردشتآذربایجان غربی

47
ایجادوراه اندازی نهالهای پایه رویشی 

ودانه ریزبه صورت استاندارد
وزارت جهاد کشاورزی500500ابوبکر مالعلیزاده خانالرصندوق کارآفرینی امیداشنویه روستای کورش آباد6اشنویهآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی600600ابوبکر نصرالهیبانک توسعه تعاونآذربایجان غربی شهرستان بوکان روستای آغلیان2بوکانآذربایجان غربیپرورش ماهی خوراکی48

وزارت جهاد کشاورزی500300ابوبکر هوشمندبانک کشاورزینقده خیابان قدس روبه روی کوچه مسجد حاجی خالدی5نقدهآذربایجان غربیکشت زعفران49

وزارت جهاد کشاورزی300300ابوذر حنیفیبانک کشاورزیروستای دورباش- تکاب 1تکابآذربایجان غربیزنبور داری50

100100اثمر شریفیپست بانکروستای خورخوره. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیگلیم بافی51
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی52
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070اثمر قربانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیقالیبافی53
روستای چراغتپه - شهرستان تکاب - آذربایجان غربی 

سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100احترام بهشتی چراغتپهبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100احترام نباتی آغبالغبانک کشاورزیروستای اسد کندی-تکاب 2تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی54

وزارت جهاد کشاورزی500500احد اصغریبانک توسعه تعاونروستای اروج محمد- پلدشت - آذربایجان غربی 1پلدشتآذربایجان غربی(گوسفند داشتی  )دامداری 55

وزارت جهاد کشاورزی300300احد حمزه لوبانک کشاورزیچالدران روستای میر اباد1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام56

وزارت جهاد کشاورزی30003000احد نظریبانک کشاورزیچالدران4چالدرانآذربایجان غربیپرورش شترمرغ57

سازمان امور عشایر ایران100100احسان صدیقپست بانکشهرستان خوی بخس قطور روستای چالیان1خویآذربایجان غربیپرورش گوسفند58
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1نقدهآذربایجان غربی روستای قره قصابictتجهیز دفتر 59
- بخش محمدیار - شهرستان نقده - اذربایجان غربی 

روستای قره قصاب- دهستان المهدی 
250250احسان گالبی اذربانک توسعه تعاون

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100احمد ارشادی مندولکانیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای مافی کندی2سلماسآذربایجان غربیطرح صنایع دستی60

وزارت جهاد کشاورزی600600احمد امانیبانک توسعه تعاونسلماس روستای کنگرلو1سلماسآذربایجان غربی راسی60پرورش گوسفند داشتی 61

وزارت جهاد کشاورزی16001500احمد امینیبانک کشاورزیشهرستان بوکان روستای حصار2بوکانآذربایجان غربی راسی35پرورش گوساله پرواری 62

سازمان امور عشایر ایران24002400احمد آریاپست بانکمهاباد روستای سیاه قول علیا2مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی63

وزارت جهاد کشاورزی986986احمد بابازاده سیالبیپست بانکسلماس روستای سیالب1سلماسآذربایجان غربی راسی15طرح گاو پرواری 64

سازمان امور عشایر ایران200200احمد پژمان ظاهر کندیبانک کشاورزیروستای محمد قلی قشالقی5میاندوآبآذربایجان غربیبره پرواری65

وزارت جهاد کشاورزی15201520احمد خانی کوچمشکیبانک کشاورزیسلماس روستای کوچمشک4سلماسآذربایجان غربیطرح گاو شیری66

وزارت جهاد کشاورزی500500احمد رسولیصندوق کارآفرینی امیدروستای برده رشان2پیرانشهرآذربایجان غربیزنبور داری و فرآوری عسل67

وزارت جهاد کشاورزی500500احمد شکورپورصندوق کارآفرینی امیدکوچه عرب شالو- روستای چورس 2چایپارهآذربایجان غربیگوساله پرواری68

11بوکانآذربایجان غربیقالیشویی صنعتی69
بخش - شهرستان بوکان - استان آذربایجان غربی 

روستا یکشوه قالیشویی گلچین –مرکزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000احمد صالحیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی300300احمد عزتیپست بانکجاده سنتو روستای اردوشاهی1ارومیهآذربایجان غربیپروروش گوسفند داشتی70

وزارت جهاد کشاورزی50005000احمد عزیزیبانک کشاورزیروستای گرده گرو: شهرستان مهاباد4مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری صنعتی71
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وزارت صنعت، معدن و تجارت150150اسماعیل محمدی گوزلبالغصندوق کارآفرینی امیدشاهین دژ روستای تومار آغاج1شاهین دژآذربایجان غربیقالی بافی و فرش دستباف142

وزارت جهاد کشاورزی300300اسماعیل موسی پور اموییبانک کشاورزیچالدران بخش مرکزی روستای یوسف آباد1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام143

144
پروار بندی بره،پرورش )دامداری 

(واصالح نژاد دام
وزارت جهاد کشاورزی500500اسمعیل حسن زادهصندوق کارآفرینی امیدآذربایجانغربی شهرستان اشنویه روستای باب خالد آباد2اشنویهآذربایجان غربی

(ره)کمیته امداد امام خمینی300300اسمعیل رسولی اقدمبانک کشاورزیمهاباد روستای کل تپه2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری145

7070اشرف قهرمانی گنبدصندوق کارآفرینی امیدروستای نصرت اباد-تکاب 1تکابآذربایجان غربیگلیم بافی146
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130اشرفی نورالهیپست بانکخیابان بسیج کوچه شهیدیادگاری- تکاب 1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت147

وزارت جهاد کشاورزی10001000اصغر آذریونصندوق کارآفرینی امیداشنویه روستای حسن آباد2اشنویهآذربایجان غربی راسی150پرواربندی بره 148

وزارت جهاد کشاورزی950950اصغر خانجانیصندوق کارآفرینی امیدآذربایجانغربی قره ضیاءالدین روستای مارقشه2چایپارهآذربایجان غربیگوساله پرواری149

وزارت جهاد کشاورزی35003500اصغر درستیبانک کشاورزیروستای قوروق- شهرستان خوی 3خویآذربایجان غربیگوساله پرواری150

151
احداث کارخانه خوراک دام و طیور 

 تن30000با ظرفیت 
70ارومیهآذربایجان غربی

 ناحیه صنعتی روستای 20ارومیه جاده سلماس کیلومتر 

کریم آباد
وزارت جهاد کشاورزی9600096000اصغر صدقیبانک کشاورزی

152
تولید فرش دستباف سنتی خانگی و 

تابلو فرش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اصغر یاری آغجه مسجدبانک توسعه تعاونروستای آغچه مسجد-شاهین دژ1شاهین دژآذربایجان غربی

سازمان امور عشایر ایران200200اصالن راسپست بانکشهرستان خوی بخش قطور روستای گوگرد1خویآذربایجان غربیپرورش گوسفند153

5050اعظم حبیب زادهصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای بابالو2چالدرانآذربایجان غربیبافتنی های سنتی154
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130اعظم سیاحی خانه برقپست بانکروستای ولی آباد1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف155

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اعظم شیوخی همپابانک کشاورزیروستای همپا-تکاب 2تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی 156

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اعظم محبوبیپست بانکروستای چهار طاق- تکاب 1تکابآذربایجان غربیفرش دستبافت157

10001000افتخار یزدانی فرپست بانکاغ شهرستان میاندواب روستای گاومیشگلی1میاندوآبآذربایجان غربیای سی تی روستایی158
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

10میاندوآبآذربایجان غربیتولیدی پوشاک159
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب باروق خیابان 

متری باکری8
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500افسانه عبدالرحیمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150افسانه محمدیپست بانکروستای شونقار2نقدهآذربایجان غربیتولید فرش و قالی دستبافت160

4ارومیهآذربایجان غربیخانه بازی کودک161
ارومیه جاده فرودگاه شهرک بالو باالتر از شرکت ایران 

پاش
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500افسانه مظهری بالوصندوق کارآفرینی امید

100100افسر افراشهصندوق کارآفرینی امیدروستای شهریکند- بوکان 1بوکانآذربایجان غربیبافتنی های سنتی162
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130افسون فتوحی تکانتپهپست بانکتکاب روستای دورباش1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت163

وزارت جهاد کشاورزی10001000افشین خسروپورآذرصندوق کارآفرینی امیدروستای اورته کند2بوکانآذربایجان غربیپرورش گاو شیری164

سازمان امور عشایر ایران13001300افشین عبداله زادهبانک کشاورزی................................روستای دوسید: شهرستان مهاباد4مهابادآذربایجان غربی رأسی در دوره200پروار بندی بره 165

وزارت جهاد کشاورزی13001300افشین عبدالهیبانک کشاورزیروستای سیالب-سلماس 2سلماسآذربایجان غربی راسی13پرورش گاو شیری 166

وزارت جهاد کشاورزی500500افشین مشگینیبانک کشاورزیبوکان روستای کهریزه2بوکانآذربایجان غربیتوسعه و تجهیز مطب167

200200افضل معصوم زادبانک توسعه تعاون27محمدیار خیابان نیکخواه کوچه مهری پالک 1نقدهآذربایجان غربی(خیاطی)طراحی لباس های سنتی 168
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اکبر اصغرزادهپست بانکخوی روستای قرخ یاشار2خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی169

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اکبر اقدمبانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای چلیک1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف170

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500اکبر آبیارحسنلوصندوق کارآفرینی امید21روستای چیانه کوچه محمدزاده پالک12نقدهآذربایجان غربیتولید پوشاک بافندگی171
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

172
طرح توجیهی پرورش گاو شیری دو 

 راس31رگه به ظرفیت 
2ارومیهآذربایجان غربی

روستای ساعتلوی - نوشین شهر - ج سلماس - ارومیه 

بیگلر
وزارت جهاد کشاورزی36003600اکبر چناقلوبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران200200اکبر دشتی آقمناربانک کشاورزینصیری1میاندوآبآذربایجان غربیپرواربندی بره173

وزارت جهاد کشاورزی18001800اکبر زینالیبانک کشاورزیآغ شهرستان نقده بخش محمدیار روستای حاجی فیروز2نقدهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری سبک174

وزارت جهاد کشاورزی300300اکبر طالب زادهصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای مغانجوق2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری175

وزارت جهاد کشاورزی500500اکبر عزتیپست بانکجاده سنتو روستای اردو شاهی2ارومیهآذربایجان غربیپروروش گوسفند داشتی176

وزارت جهاد کشاورزی20002000اکبر نوریبانک کشاورزیروستای قره بغلو3ارومیهآذربایجان غربیکشت زعفران بجای چغندر قند177

صندوق کارآفرینی امید400400اکرم اکبریصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای نازلو1ارومیهآذربایجان غربیصندوق خرد محلی روستای نازلو178

100100اکرم رضاییپست بانکروستای گل سلیمان اباد1میاندوآبآذربایجان غربیگلیم بافی179
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5050اکرم سهرابیصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای گل اشاقی2چالدرانآذربایجان غربیبافتنیهای سنتی180
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ماکوآذربایجان غربیتوسعه کارگاه تولید پوشاک181
 34بازرگان حسن اباد خیابان رضوان کوچه اماری پالک 

همکف
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300اکرم نوروزیپست بانک

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی182
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد منزل مظفر سمکی
7070اکرم نوری احمدآبادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

183
دامداری )پرورش گوسفند داشتی

(نیمه صنعتی-کوچک روستایی 
2سلماسآذربایجان غربی

اذربایجان غربی شهرستان سلماس بخش مرکزی 

دهستان کره سنی روستای عیان
وزارت جهاد کشاورزی13651365المیرا جعفری عیانبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000الناز عبادیپست بانکروستای شبیلو4میاندوآبآذربایجان غربیطرح توسعه قالیبافی184

185
بسته بندی خشکبار وتولید میوه 

خشک
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500اله ویردی باباییصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی شهرستان نقده ناحیه صنعتی راهدانه48نقدهآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی200200اله ویردی فیضی قلعه جقبانک کشاورزیتکاب روستای عربشاه گروس1تکابآذربایجان غربیدامداری186

وزارت جهاد کشاورزی500375اله ویردی مسعودبانک کشاورزینقده روستای آغجه زیوه2نقدهآذربایجان غربیکاشت گیاهان دارویی و زعفران187

وزارت صنعت، معدن و تجارت120120الهام جعفری علیبگلوبانک توسعه تعاونروستای علیبگلو1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف188

160150الهام رشیدزادهپست بانکسردشت روستای نالس1سردشتآذربایجان غربیبافتنی های سنتی189
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5050الهام قاسمیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان چایپاره روستای قنات میرزاجلیل1چایپارهآذربایجان غربیابریشم دوزی190
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ام البنین ابراهیم زادهصندوق کارآفرینی امیدشهرستان شاهیندژ بخش کشاورز روستای قره قوینلو2شاهین دژآذربایجان غربیفرش دستباف191

بانک کشاورزیروستای دورباش-تکاب 1تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی192
ام البنین ضمیری یولقون 

آقاج
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ام لیال علوی یولقون آقاجبانک کشاورزیروستای یولقون آقاج- تکاب2تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی193

وزارت جهاد کشاورزی700700امامعلی قوچخانیصندوق کارآفرینی امیدخوی روستای بیلوردی2خویآذربایجان غربیراسی11گاو شیری194

وزارت جهاد کشاورزی10001000امها خاوشیبانک کشاورزیروستای یوسفکند.مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش ماهی سردابی195

5050امی کاظم زادهصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای بدولی2چالدرانآذربایجان غربیبافتنی های سنتی196
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران20202020امید احمدیبانک کشاورزیروستای قالت سنان: شهرستان مهاباد4مهابادآذربایجان غربی رأسی100پرواربندی بره 197
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

5ارومیهآذربایجان غربیتولیدی مبل198
 روستای مشک 5ارومیه جاده دریا چی چست کیلومتر 

85آباد سفلی پایین تر از تاالر جنگ خواه پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت1200012000امید بوراشانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی875875امید جهاندیدهبانک کشاورزیروستای گندویال- اشنویه- آذربایجان غربی3اشنویهآذربایجان غربیپرورش دام سبک199

وزارت جهاد کشاورزی150150امید عبداهلل زادهصندوق کارآفرینی امیدماکو روستای دانالوی کوچک1ماکوآذربایجان غربیپرورش گوسفند200

وزارت جهاد کشاورزی15001500امیر اسوکپست بانکسردشت روستای رشه هرمه1سردشتآذربایجان غربی رأس گوسفند50پرورش دام سبک 201

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000امیر بایرام پور قویجقصندوق کارآفرینی امیدروستای ینگیجه2بوکانآذربایجان غربیبازیافت پالستیک گرمانرم202

وزارت جهاد کشاورزی350350امیر پاچیدهبانک کشاورزیروستای داشبند- بوکان 2بوکانآذربایجان غربیفروشگاه سموم دفع آفات نباتی203

204
بهسازی وپرورش گوسفند  )دامداری 

(داشتی
وزارت جهاد کشاورزی550520امیر حسینیبانک کشاورزیروستای آی قلعه سی- شهرستان تکاب - غ . استان آ 3تکابآذربایجان غربی

205

طرح توجیهی اشتغال فراگیر و 

روستایی ایجاد واحد مکانیزاسیون 

کشاورزی

22شوطآذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی منطقه آزاد ماکو شهرستان شوط 

روستای طوره پشت مدرسه ابتدایی
وزارت جهاد کشاورزی40004000امیر داداش زادهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی14001400امیر رزیانبانک کشاورزیروستای شیوه میر- سردشت 1سردشتآذربایجان غربیپرورش گاو شیری به روش سنتی206

وزارت جهاد کشاورزی40004000امیر رشیدی سلماسیبانک کشاورزیروستای مغانجوق3سلماسآذربایجان غربیدامداری صنعتی207

وزارت صنعت، معدن و تجارت11501150امیر عبده زاده طومار آغاجصندوق کارآفرینی امیدروستای کهریزه محمود آباد8بوکانآذربایجان غربیتولیدی و دوخت مانتو و شلوار208

وزارت جهاد کشاورزی300300امیر قائد دورباشصندوق کارآفرینی امیدتکاب روستای دورباش1تکابآذربایجان غربیزنبورداری209

وزارت جهاد کشاورزی300300امیر مرشدی دورباشبانک کشاورزیتکاب روستای دورباش1تکابآذربایجان غربیزنبورداری210

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100امین حسن زادهبانک توسعه تعاونروستای قرخ یاشار کوچه قربانی- خوی2خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی فرش دستبافت211

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500امین کلوانیبانک توسعه تعاونجاده ترانزیتی روبروی شهرک صنعتی-قره ضیا الدین3چایپارهآذربایجان غربیتولید آسفالت212

صندوق کارآفرینی امید400400امینه اصغر پور شاه بنده لوصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای نازلو54ارومیهآذربایجان غربیصندوق خرد محلی روستای نازلو213

100100امینه سعیدپورپست بانکروستای گل سلیمان اباد1میاندوآبآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی214
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200امینه عیوضیپست بانکروستای گوی آغاج1تکابآذربایجان غربیقالیبافی215

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130انار دنپست بانکروستای چوپلو- تکاب 1تکابآذربایجان غربیفرش دستبافت216

200200انتها بهرامیبانک توسعه تعاونروستای حمامیان- بوکان 1بوکانآذربایجان غربیگلیم بافی217
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100انتها نژادی گزدرهبانک کشاورزیروستای گزدره-تکاب 2تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی218

219

فروشگاه سموم ونهاده های 

کشاورزی،ماشین آالت وقطعات و 

ادوات

وزارت جهاد کشاورزی10001000انور حاجی خضریبانک کشاورزیپیرانشهر روستای رزگاری سه راهی اشنوزنگ دربکه3پیرانشهرآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100انور حسن زادهصندوق کارآفرینی امیدمهاباد روستای خلیفان3مهابادآذربایجان غربیکارگاه شیشه بری220

وزارت جهاد کشاورزی400400انور حسینی اصلبانک توسعه تعاونروستای کانی دراز2بوکانآذربایجان غربیزنبورداری221

2مهابادآذربایجان غربی رأسی50پرواربندی گوساله 222
-روستای ترشکان- شهرستان مهاباد- آذربایجان غربی

مجتمع جهادآباد
وزارت جهاد کشاورزی17501750انور خاکپوربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500انور خشت زرصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی پیرانشهر روستای بادین آباد پیران1پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش ماهیان سردآبی223

سازمان امور عشایر ایران25002500انور دیودلبانک توسعه تعاونروستای سلیم ساغول: شهرستان مهاباد4مهابادآذربایجان غربی رأسی در دوره200پروار بندی بره 224

(ره)کمیته امداد امام خمینی410410انور رحماندوستبانک کشاورزیمهاباد روستای ایل تیمور2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری225
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200انور کریمیانصندوق کارآفرینی امیدروستای گلوالن1بوکانآذربایجان غربیمکانیکی وسایل تراکتور226

227

کارگاه غیر متمرکز با مدیریت 

متمرکز تولید فرش دستباف در 

حوزه روستایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400انور محمودیپست بانکمهاباد،بخش مرکزی ،روستای گوگ تپه15مهابادآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی500500انور میرزایی فرصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای مینگول محال صومای برادوست17ارومیهآذربایجان غربیپرواربندی گوساله228

وزارت جهاد کشاورزی10241024انوش پور بابایی علیبگلوبانک کشاورزیمیاندواب روستای یاریجان خالصه2میاندوآبآذربایجان غربی رأس19پرورش گاو شیری 229

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اهو نظری دورباشبانک کشاورزیآذربایجان غربی شهرستان تکاب روستای دورباش2تکابآذربایجان غربیقالیبافی وفرش دستبافت230

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150اوین اطمیشیبانک توسعه تعاونروستای کوسه کهریز2مهابادآذربایجان غربیکارگاه قالی بافی231

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ایران فرجیبانک کشاورزیروستای قراقیه-تکاب 1تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی 232

وزارت جهاد کشاورزی850850ایرج پاشاییبانک توسعه تعاونسلماس روستای صدقیان1سلماسآذربایجان غربیراسی65پرورش گوسفند داشتی 233

وزارت جهاد کشاورزی12001200ایرج علی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای قره قوینلو- شاهین دژ2شاهین دژآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی234

وزارت جهاد کشاورزی12801280ایرج قادری اوزنقشالقبانک کشاورزیروستای اوزنقشالق2بوکانآذربایجان غربیخرید گاوشیری235

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ایرج مقدمبانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای شبیلو2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف236

وزارت جهاد کشاورزی400400ایلخانی بایزیدیبانک کشاورزیروستای مرانه-مهاباد3مهابادآذربایجان غربی راس81پرورش گوسفند داشتی 237

238
یک واحد پرورش گوسفند داشتی 

 راسی270
سازمان امور عشایر ایران950950ایلخانی بایزیدیپست بانکروستای هرمه4مهابادآذربایجان غربی

400400ایوب اسماعیلی دوکچیپست بانکبلوار امام-روستای سیمینه-شهرستان بوکان3بوکانآذربایجان غربیدفتر پیشخوان خدمات دولت239
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

250250ایوب امینی باغچه جوقیپست بانکماکو روستای باغچه جوق2ماکوآذربایجان غربیتراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی240
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

(ره)کمیته امداد امام خمینی410410ایوب تیمور خواهبانک کشاورزیمهاباد روستای ایل تیمور2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری241

242

پرورش گوسفند داشتی به ظرفیت 

نژاد ) رأس جهت اصالح نژاد 31

(رومانف

سازمان امور عشایر ایران800800ایوب جمالزادهبانک کشاورزیشهرستان اشنویه روستای میرآباد2اشنویهآذربایجان غربی

20002000ایوب جهانی قوشخانهصندوق کارآفرینی امیدتکاب روستای نصرت آباد بخش تخت سلیمان10تکابآذربایجان غربیبوم گردی243
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200200ایوب سلیمیپست بانکروستای اوزنتاش. مهاباد- غ.آ2مهابادآذربایجان غربیتابلوی معرق کاری244
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران18001800ایوب عمریبانک کشاورزی.........................................روستای آفان: شهرستان مهاباد4مهابادآذربایجان غربی رأسی در دوره200پروار بندی بره 245

وزارت جهاد کشاورزی400400ایوب محمدیان ینگی آبادبانک کشاورزیشاهیندژ روستای ینگی آباد2شاهین دژآذربایجان غربیاحداث جایگاه برای دامداری246

247
 قطعه 2150پرورش مرغ تخم گذار 

ای
وزارت جهاد کشاورزی900900ایوب مصطفی زادهصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی شهرستان بوکان روستای علی آباد3بوکانآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی19001900ایوب موسی زادهپست بانکروستای چیچک3سلماسآذربایجان غربیپرورش گاو شیری248

وزارت جهاد کشاورزی300300آذر حق ویردیزادهصندوق کارآفرینی امیدچالدران بخش دشتک روستای صوفعلی1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام249

250
تولید فرش دستباف سنتی خانگی و 

تابلو فرش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آذر صارمیان محمود جقبانک توسعه تعاونروستای کهل سفلی-شاهین دژ1شاهین دژآذربایجان غربی

900900آراز اعتباریبانک توسعه تعاونخیابان باقری روستای جانوسلو3ارومیهآذربایجان غربیتولید صنایع دستی چوبی251
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

252
خدمات دامپزشکی ، توسعه و تجهیز 

مطب
وزارت جهاد کشاورزی500500آرام رحمانیبانک کشاورزیروستای رحیم خان2بوکانآذربایجان غربی
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253
تأسیس ) ICTدفتر خدمات ارتباطی 

(و تجهیز
400400آرزو الماسیبانک توسعه تعاونروستای کوسه- شهرستان بوکان 2بوکانآذربایجان غربی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آرزو آشتیانی داشبالغبانک کشاورزیتکاب روستای علی آباد2تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت254

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500آرزو شهبازیصندوق کارآفرینی امیدخوی روستای زراباد2خویآذربایجان غربینان ماشینی دوار255

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آرزو قادری احمدآبادصندوق کارآفرینی امیدشاهین دژ روستای احمدآباد1شاهین دژآذربایجان غربیتولید فرش دستباف256

100100آرزو کریم پور اقدمصندوق کارآفرینی امید5بوکان روستای کهریزه محمود آقا کوچه بوستان1بوکانآذربایجان غربیکارگاه گلیم بافی257
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی258
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070آرزو محمودی چراغ تپهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آرزو همه ییبانک کشاورزیروستای چپدره-تکاب 2تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی259

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150آرش اسدی قره چالبانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای شبیلو2میاندوآبآذربایجان غربیخیاطی و دوخت لباس260

5میاندوآبآذربایجان غربیموزاییک سازی آذین سنگ261
کوچه - خیابان محمدی آذر - روستای یوزباشکندی 

جنب کانال آب- قلی نام 
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500آرش زمانیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی500500آرش کریم زادهپست بانکآذربایجان غربی شهرستان شوط روستای احمدآباد2شوطآذربایجان غربیتن13تولیدقارچ بظرفیت 262

وزارت جهاد کشاورزی200200آرش موالییبانک کشاورزیمیاندواب ییالق و قشالق2میاندوآبآذربایجان غربیزنبورداری263

264
پرورش مرغ مادر - تجهیز و نوسازی

گوشتی
وزارت جهاد کشاورزی1500015000آرمان سواریبانک توسعه تعاون بعد از سه راهی برهان5کیلومتر- جاده بوکان -مهاباد 18مهابادآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی11001100آزاد خدایاریصندوق کارآفرینی امیدروستای رحیم خان3بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سبک265

266
احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری10
وزارت جهاد کشاورزی18001800آزاد صالحیپست بانکسردشت روستای اسالم اباد1سردشتآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی20002000آسو توحیدی سردشتبانک کشاورزیسردشت خ امام کوچه بانک تجارت2سردشتآذربایجان غربیتوسعه و تجهیز267

1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام268
چالدران بخش مرکزی دهستان به به جیک روستای قره 

کلیسا
وزارت جهاد کشاورزی300300آسیه سلمانیبانک کشاورزی

269
 50احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گوسفند بومی داشتی
وزارت جهاد کشاورزی13601360آکو ابراهیمیانبانک توسعه تعاونسردشت روستای شیوه جو1سردشتآذربایجان غربی

160150آمنه ابراهیمیپست بانکبناویله کوچک- سردشت 1سردشتآذربایجان غربیبافتنیهای سنتی270
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150آمنه عزیزیپست بانکروستای دوله بی- سردشت 1سردشتآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی271
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130آمینه دنپست بانکتکاب روستای اغدره علیا1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت272

1بوکانآذربایجان غربیتولید و دوخت لباسهای محلی اقوام273
نرسیده به مسجد منزل شخصی _روستای اوچتپه 

معصومه صالحی
100100آمینه قادرزینبصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100آمینه نقشیصندوق کارآفرینی امید(تولید گلیم)گلیم بافی 2بوکانآذربایجان غربی(تولید گلیم)گلیم بافی 274
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت140140آمینه هشیارصندوق کارآفرینی امیدمیاندوآب روستای نصیرکندی1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف275

276
تولید فرش دستباف سنتی خانگی و 

تابلو فرش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آمینه یوسفیبانک توسعه تعاونروستای صفاخانه1شاهین دژآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آهو شعاعی احمدآبادبانک کشاورزیاذربایجان غربی شهرستان تکاب روستای چراغتپه1تکابآذربایجان غربیقالی بافی277

سازمان امور عشایر ایران12001200آوات تیموریبانک توسعه تعاونمهاباد روستای سیاه قول وسطی4مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفند دامی روستایی278

(ره)کمیته امداد امام خمینی410410آوات صالحی خواهبانک کشاورزیمهاباد روستای بره جو2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری279

وزارت جهاد کشاورزی17001700آوات محمدزادهبانک توسعه تعاونسردشت روستای قازان1سردشتآذربایجان غربی راس10خرید گاو شیری 280
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500آیدین رحیمیصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی شاهین دژ محمود آباد خیابان امام1شاهین دژآذربایجان غربیغذاخوری281

وزارت جهاد کشاورزی50005000بابا علی اهلیبانک کشاورزیآذربایجان غربی میاندوآب روستای یقیین علی تپه8میاندوآبآذربایجان غربیپرواربندی گوساله اصیل282

283
تکمیل وتجهیز وخرید دام یک واحد 

گاو شیری به ظرفیت چهل راس
2ارومیهآذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش نازلو 

چای دهستان طالتپه روستای حصار
وزارت جهاد کشاورزی15001500بابک اسمی خان آدهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی300300بابک صوفی زادهصندوق کارآفرینی امیدروستایی یوسفکند.مهاباد2مهابادآذربایجان غربیسم فروشی284

2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف285
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

حاجی بهزاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200باقر علی زادهبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی300300بالغ درویش زادهبانک کشاورزیچالدران روستای عبدالرزاق1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام286

2تکابآذربایجان غربیفرش بافی دست بافته ها287
آذربایجان غربی شهرستان تکاب روستای دورباش منزل 

علی اصغرنعمانی
180180بالقز نوریان قرخلوپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی600600بایرام بیرامیبانک توسعه تعاونپلدشت سدارس روستای ایالنلو1پلدشتآذربایجان غربی500پرورش زنبور عسل 288

وزارت جهاد کشاورزی672672بایرام زینالیبانک کشاورزیشهرستان خوی، روستای قرخ یاشار2خویآذربایجان غربیراس140بره پرواری به ظرفیت 289

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200بایرامعلی علی نژادبانک کشاورزیچالدران روستای قره جوران سفلی4چالدرانآذربایجان غربیفرش بافی290

وزارت جهاد کشاورزی22002200بایزید قادریبانک کشاورزیآذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای تلخاب2میاندوآبآذربایجان غربی تن18پرورش ماهیان گرمابی 291

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول اسماعیلیبانک کشاورزیاذربایجان غربی شهرستان تکاب روستای قزقاپان2تکابآذربایجان غربیقالی بافی292

وزارت جهاد کشاورزی300300بختیار اسدپورصندوق کارآفرینی امیدمیاندواب چهاربرج روستای آغداش2میاندوآبآذربایجان غربی راسی13پرورش گاوشیری 293

294
 10احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی20002000بختیار کاوهبانک کشاورزیسردشت روستای خلیصان1سردشتآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی400400بخشعلی اسماعیل زادهبانک کشاورزیچالدران بخش مرکزی روستای گل اشاقی1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام295

16نقدهآذربایجان غربیپرورش گل محمدی296
روستای تازه - شهرستان نقده- استان آذربایجان غربی

کند دیم
وزارت جهاد کشاورزی10001000بخشعلی سعادتصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بدیعه نوروزی قجوربانک کشاورزیروستای قجور- تکاب 1تکابآذربایجان غربیقالی بافی297

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بذیعه ویسی ماین بالغبانک کشاورزیروستای چپدره-تکاب 2تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی 298

وزارت جهاد کشاورزی12501250برقعلی کاظمیبانک توسعه تعاونپلدشت شهرک ارس2پلدشتآذربایجان غربی راسی95پرورش گوسفند داشتی 299

300
غذا خوری و خدمات رفاهی بین 

راهی بشیر رضایی هندواری
10001000بشیر رضایی هندواریبانک توسعه تعاونماکو سه راهی روستای هندوار5ماکوآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200بغداد احمدزاده عربدیزجصندوق کارآفرینی امیدچالدران بخش دشتک روستای عربدیزج1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام301

150150بفرین شخصیپست بانکآذربایجان غربی شهرستان سردشت روستای نالس1سردشتآذربایجان غربیلباس های محلی اقوام302
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی300300بالل اجاللی اوغولبیکبانک کشاورزیآذربایجان غربی شهرستان تکاب روستای اغولبیک1تکابآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل303

سازمان امور عشایر ایران850850بالل کاردانیپست بانکمهاباد روستای گاگش2مهابادآذربایجان غربی راسی100گوسفند داشتی 304

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی305

اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد جنب مسجد نصرت آباد منزل احمد 

زرینی

7070بلقیس جنگلی نصرت آبادصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی306
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070بلور برادران احمد آبادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مهابادآذربایجان غربیگلیم بافی307
- روستای ترشکان- شهرستان مهاباد- آذربایجان غربی

گل تپه
100100بهاره احسنیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بهجت اکبریبانک کشاورزیروستای کوتان علیا- تکاب - اذربایجان غربی 3تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دست بافت308

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بهجت برز گرحسن آبادبانک کشاورزیروستای چپدره-تکاب 1تکابآذربایجان غربیقالیبافی309
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310
احداث جایگاه و پرورش گاو شیری 

راسی10
وزارت جهاد کشاورزی250250بهرام امین بیگیبانک کشاورزیآذربایجان غربی شهرستان شوط روستای طوره3شوطآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی200200بهرام بشیریصندوق کارآفرینی امیدشهرستان چایپاره بخش حاجیالر3چایپارهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری سنتی311

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000بهرام جبارپورپست بانکمیاندوآب روستای حسن کندی5میاندوآبآذربایجان غربیتاالر برگزاری جشن و مراسم312

313
ایستگاه جمع اوری شیر به ظرفیت 

 تن در روز در روستای زیوه5
وزارت جهاد کشاورزی32403240بهرام روحانی زادهبانک کشاورزیارومیه بخش سیلوانا مرگور روستای زیوه4ارومیهآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی400400بهرام زیرک چیانهبانک کشاورزینقده روستای چیانه2نقدهآذربایجان غربیپرورش گیاهان دارویی314

وزارت جهاد کشاورزی990990بهرام کاظمیبانک توسعه تعاونسلماس روستای کوچشمک3سلماسآذربایجان غربیراسی90گوسفند داشتی 315

316
مرکز دوخت کت و شلوار مردانه 

کیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700بهرام کیانیصندوق کارآفرینی امیدخیابان شهید باکری/ روستای ممدل6میاندوآبآذربایجان غربی

21ارومیهآذربایجان غربیصنایع تبدیلی غذایی کشاورزی317
بزرگراه شهید کالنتری اول جاده قدیم طالتپه روبروی 

یاشار بتن صنایع غذایی خوش دیس
وزارت صنعت، معدن و تجارت65006500بهرعلی حسینیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی900900بهروز احمدیبانک توسعه تعاونروستای حمزه کند- سلماس 2سلماسآذربایجان غربی راسی95پرورش گوسفند داشتی 318

وزارت جهاد کشاورزی12001200بهروز پوررستمی شجاعیبانک توسعه تعاونآذربایجان غربی شهرستان ماکو روستای هندور1ماکوآذربایجان غربیپرورش ونگهداری زنبور عسل319

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بهروز جعفریپست بانکخوی روستای یزدکان1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی320

321
پرورش و نگهداری گاو شیری نژاد 

سمینتال
وزارت جهاد کشاورزی27002700بهروز دیلمقانیبانک کشاورزیاستان آذربایجان غربی، شهرستان نقده، روستای حسنلو2نقدهآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی300300بهروز رشیدیبانک کشاورزیچالدران روستای محلملو1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام322

323
تولید ورق رول به کرکره و حالت 

های ذوزنقه، طرح سفال و شادوالین
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500بهروز سلطانیپست بانکروبروب نیروگاه برق- جاده ترانزیتی ماکو - چایپاره 3چایپارهآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی300300بهروز شکورزادهبانک کشاورزیچالدران بخش دشتک روستای قلی دیزج1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام324

سازمان امور عشایر ایران200200بهروز عبادیصندوق کارآفرینی امیدخوی بخش ایواوغلی روستای اغبالغ ولدیان1خویآذربایجان غربیپرورش گوسفند325

وزارت جهاد کشاورزی12001200بهروز معماریبانک کشاورزیشهرستان بوکان روستای شهریکند2بوکانآذربایجان غربی راسی12پرورش گاو شیری 326

327
تولید نقل وانواع حلوای سنتی به 

صورت بسته بندی جدید
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200بهزاد عباسی توپراق قلعهصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده شهید کالنتری روستای توپراق قلعه3ارومیهآذربایجان غربی

328
 رأسی 19پرورش گاو شیری 

(استفاده از نژاد اصالح شده)
وزارت جهاد کشاورزی500500بهزاد نوریصندوق کارآفرینی امیدروستای انبار- شهرستان بوکان 2بوکانآذربایجان غربی

329
خرید ادوات و تجهیزات تلقیح 

مصنوعی
1شوطآذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی شهرستان شوط دهستان 

یوالگلدی پشت اداره مخابرات
وزارت جهاد کشاورزی490490بهلول قهری بلخکانلوبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی400400بهمن اقا جان زادهبانک کشاورزیروستای کردکندی1چالدرانآذربایجان غربیزراعت330

وزارت جهاد کشاورزی300300بهمن پروینبانک کشاورزیچالدران روستای صونا بالغ1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام331

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بهمن عبدالهیبانک کشاورزیخوی روستای گیوران1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی332

5چالدرانآذربایجان غربیقالی بافی333
استان آذربایجان غربی شهرستان چالدران روستای تات 

کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300بهمن قوردوئی میالنصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی15001500بهمن کاک الهیبانک کشاورزیشهرستان بوکان روستای شهریکند2بوکانآذربایجان غربی راسی40پرورش گوساله 334

700700بهمن مصطفی زادهپست بانکآذربایجانغربی خوی روستای یزدکان2خویآذربایجان غربی روستاییictدفتر335
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف336
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

حاجی بهزاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت140140بهناز ارژنگ حاجی کندیصندوق کارآفرینی امید
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337
صنایع دستی کنده کاری و ریزه 

کاری و نازک کاری
200200بهنام بهمن خواهصندوق کارآفرینی امیدارومیه ابتدای روستای گلپاشین کوی پزشکان6ارومیهآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1میاندوآبآذربایجان غربی(گوسفند  )پرورش دام سبک 338
میاندوآب بخش چهاربرج کمربندی روبروی خانه های 

سازمانی
وزارت جهاد کشاورزی150150بهنام حاجی زاده چهاربرجصندوق کارآفرینی امید

1چالدرانآذربایجان غربیکاشت سیر339
چالدران بخش دشتک روستای عرب دیزج کوچه شهید 

حسن پور
وزارت جهاد کشاورزی400400بهنام حسن اقدم قلی دیزجیبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران200200بهنام حسن زادهصندوق کارآفرینی امیدشهرستان خوی بخش مرکزی روستای بابکان1خویآذربایجان غربیپرورش گوسفند340

وزارت جهاد کشاورزی10001000بهنام دوندارلیبانک کشاورزیارومیه بخش نازلو روستای مرنگلو2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری341

وزارت جهاد کشاورزی500500بهنام فاخربانک کشاورزیمیاندواب روستای حاصل قوبی افشار3میاندوآبآذربایجان غربی راس17پرورش گاو شیری 342

وزارت جهاد کشاورزی16001600بهنام کریم زادهبانک کشاورزیروستای رحیم خان1بوکانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی343

وزارت جهاد کشاورزی200200بهنام نوروزفامصندوق کارآفرینی امیدمیاندواب روستای قرمز خلیفه سفلی1میاندوآبآذربایجان غربیپرورش گاو شیری344

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200بهیه ویسیپست بانکتکاب روستای چپدره3تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت345

وزارت جهاد کشاورزی125006000بیت اله عادلیبانک کشاورزیخوی، روستای قوروق9خویآذربایجان غربیراسی150گوساله پرواری 346

وزارت جهاد کشاورزی200200بیت اله واحدیصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای داردرسی1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام347

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بیجت آقایی چپدرهبانک کشاورزیروستای چپدره-تکاب 2تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی )قالیبافی 348

160150بیژان عبداهلل پورپست بانکسردشت روستای زیوه1سردشتآذربایجان غربیبافتنی های سنتی349
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200بیژن ذبیحیبانک کشاورزیتکاب روستای یولقون آغاج1تکابآذربایجان غربیپرورش و نگهداری زنبور عسل350

وزارت جهاد کشاورزی400400بیژن رحمانیبانک کشاورزیبوکان خ استاد هیمن1بوکانآذربایجان غربیتوسعه آزمایشگاه خاک شناسی351

650650بیژن رسولیپست بانکمیاندوآب روستای حاصلقوبی افشار2میاندوآبآذربایجان غربیدفتر خدمات پستی352
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

353
توسعه وتجهیز باجه بانکی وپستی 

آی سی تی روستایی
1میاندوآبآذربایجان غربی

آذربایجان غربی شهرستان میاندوآب روستای گل 

سلیمان آباد
10001000پاشا رستم زادهپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

175175پخشان اعتمادیپست بانکسردشت روستای کوربناو1سردشتآذربایجان غربیبافتنیهای سنتی354
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی500500پدرام محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای شبیلوی سفلی-میاندواب 2میاندوآبآذربایجان غربیتجهیزمطب دامپزشکی دکترمحمدی355

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پرستو صادق زادهبانک کشاورزیچالدران7چالدرانآذربایجان غربیقالیبافی356

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پرستو عبادی آغبالغبانک کشاورزیتکاب روستای آغبالغ علیا1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت357

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130پرستو عنایتی یارعزیزپست بانکتکاب روستای یارعزیز1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت358

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پرسیا باقری چراغتپهبانک کشاورزیتکاب روستای چراغتپه2تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت359

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پروانه امان اله پورحاجی باغلوپست بانکنقده روستای علی ملک3نقدهآذربایجان غربیتولید فرش و قالی دستبافت360

2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف361
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

شبیلوی سفلی جنب شرکت خدمات کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150پروانه آزادپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت120120پروانه آقازاده اصل حمیدبانک توسعه تعاونمیاندواب روستای گل سلیمان اباد2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف362

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130پروانه باباییپست بانکروستای ینگی کند- تکاب 1تکابآذربایجان غربیفرش دستبافت363

وزارت جهاد کشاورزی500500پرویز اکبرزادهصندوق کارآفرینی امیدچالدران بخش دشتک روستای قزلبالغ1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام364

وزارت جهاد کشاورزی250250پرویز حسین زادهبانک کشاورزیشوط روستای جگن سوقار1شوطآذربایجان غربیپرورش گوسفند شیری365

وزارت جهاد کشاورزی12001200پرویز عابدین پوربانک کشاورزیخوی، روستای آعشلو2خویآذربایجان غربیراس25گوساله پرواری به ظرفیت 366
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367
احداث جایگاه و پرورش گوسفند 

 راسی60داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی250250پرویز علیزاده قره قویونبانک کشاورزیروستای آرپالیق-شهرستان شوط1شوطآذربایجان غربی

1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف368
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

قرمزخلیفه سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پرویز واحدبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پروین احمدیصندوق کارآفرینی امیدارومیه2ارومیهآذربایجان غربیآرایشگر زنانه|369

150150پروین بریاجیپست بانکآذربایجان غربی روستای بزیله1سردشتآذربایجان غربیبافتنی های سنتی370
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی200200پروین پنهانیصندوق کارآفرینی امیدروستای نالوس- اشنویه 4اشنویهآذربایجان غربیتوسعه و تجهیز روستا مهد371

2بوکانآذربایجان غربی(تولید گلیم )گلیم بافی 372
روستای اوچتپه ـجاده بوکان میاندوآب ورودی اول 

کوچه دوم منزل شخصی اسماعیل نیک نام
100100پروین جلیلیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

373
تولید و دوخت )لباسهای محلی اقوام 

(انواع لباسهای محلی 
2بوکانآذربایجان غربی

روستای ناچیت خیابان دوکچی منزل شخصی مسعود 

عزیزی
100100پروین قربانی خاتون آبادبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200200پروین مام سیده اوچتپهبانک توسعه تعاونروستای حمامیان-بوکان 1بوکانآذربایجان غربیبافتنی های سنتی374
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

375
تولید لباس بافت )بافتنی های سنتی 

(و بافتنی های تزیینی
1بوکانآذربایجان غربی

روستای کهریزه محمود آباد ـانتهای کهریزه کوچه 

16هیمن 
100100پری احمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پری جهدی احمدآبادبانک کشاورزیروستای ترمکچی- شهرستان تکاب - آذربایجان غربی 1تکابآذربایجان غربیقالیبافی376

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130پری دبیرقپچاقبانک توسعه تعاونمیاندواب روستای قپچاق2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف377

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پری دشتی چراغتپهصندوق کارآفرینی امیدروستای قراقیه- تکاب 1تکابآذربایجان غربیفرش دستبافت378

وزارت صنعت، معدن و تجارت9090پری روشنی حاجی باباپست بانکتکاب روستای حاج بابا1تکابآذربایجان غربیقالیبافی379

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130پری زمانی چراغتپهپست بانکتکاب روستای احمداباد1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت380

150150پریان خضرنیاپست بانکروستای بیوران- سردشت - غ .آ1سردشتآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی381
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080پریسا امیرخواه سوگلی تپهبانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای سوگلی تپه1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف382

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پریسا خضری آذرصندوق کارآفرینی امیدبوکان روستای اوچ تپه2بوکانآذربایجان غربیآرایشگاه زنانه383

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080پریسا غفاری قره ورنبانک توسعه تعاونروستای آغ کند1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف384

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پریسا فروغیبانک کشاورزیتکاب روستای داشبالغ1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت385

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150پریسا قهرمانیپست بانکمیاندوآب روستای حاصل قوبی امیرآباد1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف386

150150پشمینه قادرزادهبانک کشاورزیمهاباد روستای کل تپه2مهابادآذربایجان غربیاحداث کارگاه گلیم بافی387
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

388
تولید لباس و )بافتنی های سنتی 

(بافتنی های تزیینی
100100پیروز حاجی رحیمیصندوق کارآفرینی امید7روستای کهریزه محمود آباد کوچه گلزار 2بوکانآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

160150پیروزه حسینیپست بانکروستای نالس- سردشت - غ .آ1سردشتآذربایجان غربیلباسهای محلی اقوام389
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

160150پیروزه محمدیپست بانکروستای بناویله بزرگ- سردشت 1سردشتآذربایجان غربیبافتنیهای سنتی390
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی300300پیمان اسدی خلیفه دهبانک کشاورزیمیاندواب چهاربرج روستای فسندوز2میاندوآبآذربایجان غربی راسی14پرورش گوساله پروراری 391

وزارت جهاد کشاورزی600600پیمان رضائیبانک توسعه تعاوننقده روستای تازه قلعه1نقدهآذربایجان غربی راس120پرورش گوسفند داشتی 392

وزارت جهاد کشاورزی500500پیمان منگورکردستانیصندوق کارآفرینی امیدروستای کوپر- پیرانشهر2پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل393
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وزارت جهاد کشاورزی336336تبریز محمدپوربانک کشاورزیشهرستان خوی، روستای کلوانس1خویآذربایجان غربی راس60بره پرواری به ظرفیت 394

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ترالن حسین زادگانبانک توسعه تعاونخوی روستای کلوانس1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی395

3میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف396
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

جوادحصاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300تعیینه آزادی جوادحصاریپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200تکمین ایمانی احمد آبادپست بانکتکاب روستای االسقال1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت397

صندوق کارآفرینی امید200200تهمینه اصغری دستجردصندوق کارآفرینی امیدارومیه ج شهید کالنتری روستای شورکند16ارومیهآذربایجان غربیصندوق خرد محلی روستایی شورکند398

وزارت جهاد کشاورزی250250توحید آقازادهبانک کشاورزیماکو-  کیلومتری جاده چالدران 15چالدران 1چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی399

وزارت جهاد کشاورزی15001500توحید بشیری ساریبگلوییبانک کشاورزیجاده سنتو جنب اروم آدا روستای ساریبگلو معین2ارومیهآذربایجان غربیگاو شیری400

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200توحید بیرامیصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای عباس کندی1چالدرانآذربایجان غربیسوپر مارکت401

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200توحید خورابلوصندوق کارآفرینی امیدخوی روستای قرخ پاشار کوچه قربانی2خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی فرش دستبافت402

4شوطآذربایجان غربیخشک کن میوه و بسته بندی403
- بخش قره قویون - شهرستان شوط - آذربایجان غربی 

خیابان امام -(ره ) متری امام خمینی 45- مرگنلر 
وزارت جهاد کشاورزی24002000توحید دلیلیصندوق کارآفرینی امید

400400توحید عزیزیپست بانکمیاندوآب روستای گرده رش2میاندوآبآذربایجان غربی روستاییICTدفتر 404
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی600600توحید نجفیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان خوی، روستای سیه باز1خویآذربایجان غربیراس65گوسفند داشتی به ظرفیت 405

وزارت صنعت، معدن و تجارت195150توران امینی نبی کندیبانک کشاورزیروستای نبی کندی- تکاب 1تکابآذربایجان غربیقالی بافی406

5چالدرانآذربایجان غربیقالی بافی407
استان آذربایجان غربی شهرستان چالدران روستای 

قرجه وران
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150توکل یوسفیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی10001000تیمور زینال زاده اهرنجانیبانک کشاورزی593خ قرنی پ - سلماس2سلماسآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل408

100100ثروت محمدیانصندوق کارآفرینی امیدشاهین دژ شهرک جانبازان خیابان ریاضیات1شاهین دژآذربایجان غربیدوزنده کیف چرمی409
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی410
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070ثریا بهاری قره بالغصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130ثریا حامدیپست بانکروستای داش بالغ1تکابآذربایجان غربیقالی بافی411

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ثریا شهسواری اوغول بیگبانک کشاورزیروستای دورباش- تکاب - اذربایجان غربی 4تکابآذربایجان غربیقالیبافی412

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ثریا عبادیبانک توسعه تعاونروستای شبیلو1میاندوآبآذربایجان غربیقالی بافی413

1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف414
روستای - شهرستان میاندواب - استان اذربایجانغربی 

ولی آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت130130ثریا کیهانیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ثویبه زارعیبانک کشاورزیروستای قوجه-تکاب-غ.آ2تکابآذربایجان غربی(فرش دستباف )قالی بافی 415

صندوق کارآفرینی امید200200ثویبه سورهصندوق کارآفرینی امیدبوکان روستای لگز20بوکانآذربایجان غربیصندوق خرد محلی روستایی لگز416

وزارت جهاد کشاورزی10001000جابر خاکپراقیبانک توسعه تعاونروستای ویشلق علیا- خوی 2خویآذربایجان غربی راسی190پروار بندی بره 417

وزارت جهاد کشاورزی500500جاسم فرجادنیابانک توسعه تعاونارومیه بخش سیلوانا روستای گوجار2ارومیهآذربایجان غربیدامداری سبک گوسفند اهلی418

1نقدهآذربایجان غربیپرورش دام سبک419
آذربایجان غربی شهرستان نقده بخش محمدیار روستای 

30عشایر نشین شیخ معروف کد پستی روستایی 
سازمان امور عشایر ایران250250جانعلی خانی ئیالنلوصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی800800جانعلی ذوالقدرخزینه جدیدصندوق کارآفرینی امیدروستای خزینه جدید-چهاربرج-میاندواب3میاندوآبآذربایجان غربی راسی25پرورش گوساله پروراری 420

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450جاوید قنبریبانک توسعه تعاونآذربایجان غربی شاهین دژ روستای هوالسو2شاهین دژآذربایجان غربیغذاخوری421
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وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000حبیب اله شریفیصندوق کارآفرینی امیدروستاهای شاهین دژبصورت غیرمتمرکز129شاهین دژآذربایجان غربیتولیدغیرمتمرکز فرش دستباف493

وزارت جهاد کشاورزی19001900حبیب حقیقی سلطان احمدپست بانکروستای سلطان احمد- سلماس3سلماسآذربایجان غربی راسی19پرورش گاو شیری 494

وزارت جهاد کشاورزی17001700حبیب کریم زادهبانک کشاورزیروستای رحیم خان2بوکانآذربایجان غربیپرواربندی گوساله495

وزارت صنعت، معدن و تجارت17681768حبیبه حسن زادهبانک توسعه تعاونماکو روستای هندوار8ماکوآذربایجان غربیتولید فرش دستباف496

وزارت صنعت، معدن و تجارت9090حبیبه علی پورکلبانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای گل سلیمان1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف497

5050حبیبه قرجه داغیپست بانکروستای گل سلیمان آباد1میاندوآبآذربایجان غربیچرم دوزی498
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300حجت چهره نماصندوق کارآفرینی امیدشهرستان چالدران روستای مخور کرد2چالدرانآذربایجان غربیقالی بافی499

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حجت رحیمی زاد آحمد ابادصندوق کارآفرینی امیدشاهین دژ روستای احمد اباد1شاهین دژآذربایجان غربیسوپر مارکت500

1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام501
چالدران بخش مرکزی دهستان ببجیک روستای 

صونابالغ
وزارت جهاد کشاورزی300300حجت رمضان زادهبانک کشاورزی

502
خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات 

و کافی نت
1j;hf v,sتکابآذربایجان غربی jhd ]vhyj\i s tgd200200حسام بابائی چراغتپهپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسن اباذریپست بانکشهرستان خوی، روستای حاشیه رود1خویآذربایجان غربی راس20گوساله پرواری به ظرفیت 503

وزارت جهاد کشاورزی150150حسن احمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای دربکه- پیرانشهر 1پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش گاو شیری504

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حسن اروجلوصندوق کارآفرینی امیدروستای دیزجدیز-خوی1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی505

وزارت جهاد کشاورزی900900حسن اسدیبانک توسعه تعاونروستای حمزه کندی- سلماس3سلماسآذربایجان غربی راسی90پرورش گوسفندداشتی 506
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507
خدمات فناوری اطالعات وارتباطات 

روستایی وخدمات بانکی ومالی
650650حسن اسماعیلیپست بانکآذربایجان غربی میاندواب روستای فیروزاباد2میاندوآبآذربایجان غربی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی16001600حسن افراد جنکانلوپست بانکآذربایجان غربی شهرستان ماکو روستای خرمن یری1ماکوآذربایجان غربیگاوداری شیری508

سازمان امور عشایر ایران10001000حسن اوسیق قزلباشصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی شهرستان ماکو روستای قوش1ماکوآذربایجان غربیخرید گاو شیری509

وزارت جهاد کشاورزی252252حسن بابازادهبانک کشاورزیشهرستان خوی، روستای بدل آباد1خویآذربایجان غربی راس80بره پرواری به ظرفیت 510

وزارت جهاد کشاورزی15001500حسن باقریبانک کشاورزیمیاندوآب روستای تقی آباد2میاندوآبآذربایجان غربیپرورش ماهی511

وزارت جهاد کشاورزی600600حسن بالغییبانک کشاورزیمهاباد روستای حاجی خوش2مهابادآذربایجان غربی راسی21واحد گاو شیری512

513
مستقل سازی وتجهیز دفاتر ای سی 

تی روستایی
10001000حسن بهره مندپست بانکمیاندوآب روستای قبانکندی1میاندوآبآذربایجان غربی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

514
پرورش گاو شیری دورگه به ظرفیت 

 رأس41
6ارومیهآذربایجان غربی

رو بروی پمپ - روستای قوشچی - بخش انزل -ارومیه 

 متر پایین تر دامداری بیرامی500- بنزین 
وزارت جهاد کشاورزی15201520حسن بیرامی کورانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت550550حسن ترکپست بانکاشنویه روستای شاهوانه2اشنویهآذربایجان غربیکارگاه گلسازی515

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسن تیموری خواهبانک کشاورزیمهابادبخش خلیفان روستای ایل تیمور2مهابادآذربایجان غربی راسی11گاو شیری516

سازمان امور عشایر ایران19001900حسن جعفریپست بانک...................................روستای داشتیمور: شهرستان مهاباد 2مهابادآذربایجان غربی راسی100گوسفند داشتی 517

وزارت جهاد کشاورزی800800حسن جواد زاده اصلبانک کشاورزیچالدران روستای زاویه علیا1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام518

وزارت جهاد کشاورزی720720حسن خالق زاده کرتاییپست بانکخوی1خویآذربایجان غربی راسی20گوساله پرواری 519

520
طرح توسعه مراکز خرید گندم و 

 تنی60تجهیز آن به باسکول 
1سردشتآذربایجان غربی

سردشت بخش وزینه روستای نالس داخل روستا 

شرکت تعاونی روستایی نالس
وزارت جهاد کشاورزی600600حسن خالهبانک توسعه تعاون

100100حسن خسرویصندوق کارآفرینی امیدشاهیندژ روستای طومارآغاج1شاهین دژآذربایجان غربیمعرق چوب- معرق کاری 521
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

522
دامداری کوچک )پرورش گاو شیری

(روستایی
وزارت جهاد کشاورزی700700حسن خضرپوربانک کشاورزیبوکان روستای تازه قلعه3بوکانآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000حسن دشت بانیصندوق کارآفرینی امیدجاده تبریز روستای ویشلق علیا روبروی مخابرات6خویآذربایجان غربیحسن دشت بانی523

2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری524
روستای -سردشت - جاده مهاباد : شهرستان مهاباد

حمزه آباد
وزارت جهاد کشاورزی11001100حسن رحمانیبانک کشاورزی

525
کارگاه تراش سنگهای قیمتی و نیمه 

قیمتی
100100حسن رحیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای یادآباد سفلی- شهرستان مهاباد-آذربایجان غربی2مهابادآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی930930حسن زارعیبانک کشاورزیروستای دولتو نعلین-شهرستان سردشت-غ.استان آ2سردشتآذربایجان غربیپرورش دام سبک526

وزارت صنعت، معدن و تجارت1000100حسن زارعی خواجلوصندوق کارآفرینی امیدروستای خواجلو- شاهین دژ- آذربایجان غربی2شاهین دژآذربایجان غربیقالی بافی527

3میاندوآبآذربایجان غربیبلوک زنی528
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب بخش 

مرحمت اباد روستای فسندوز
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350حسن شمسیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی300300حسن شهسواریبانک کشاورزیروستای دورباش- شهرستان تکاب - آذربایجان غربی 1تکابآذربایجان غربیزنبور داری529

وزارت جهاد کشاورزی800800حسن صوفی قادریبانک کشاورزیبوکان روستای تپی4بوکانآذربایجان غربیدامداری و پرورش گاو شیری530

وزارت جهاد کشاورزی900900حسن عبادیصندوق کارآفرینی امیدآذربایجانغربی قره ضیاءالدین روستای میرزاجلیل2چایپارهآذربایجان غربیگاوشیری531

سازمان امور عشایر ایران200200حسن عباسیانبانک کشاورزیمیاندواب روستای گوگ تپه1میاندوآبآذربایجان غربی راس70بره پرواری 532

وزارت جهاد کشاورزی800800حسن عبدالهیبانک کشاورزیچالدران بخش مرکزی جاده قدیم روستا خضرلو2چالدرانآذربایجان غربی(گاوشیری)خرید دام533

وزارت جهاد کشاورزی350350حسن علیزادهصندوق کارآفرینی امیدبوکان روستای اوزون قشالق1بوکانآذربایجان غربیزنبورداری534
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400400حسن فتحیپست بانکروستای ینگیجه- شهرستان بوکان 2بوکانآذربایجان غربی(ICT)دفتر خدمات ارتباطی 535
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی500500حسن فیض اله پوربانک توسعه تعاونشهرستان بوکان روستای یکشوه3بوکانآذربایجان غربیراسی50پرورش گوسفند داشتی 536

وزارت جهاد کشاورزی29002900حسن کابانیبانک کشاورزیروستای قزلقوپی- مهاباد 3مهابادآذربایجان غربی راسی21گاوشیری 537

وزارت جهاد کشاورزی580580حسن کریم خانیبانک توسعه تعاونسلماس روستای صدقیان1سلماسآذربایجان غربیراس36گوسفند داشتی 538

وزارت جهاد کشاورزی720720حسن لطف اله پور کرتاییپست بانکخوی1خویآذربایجان غربی راسی20گوساله پرواری 539

وزارت جهاد کشاورزی10501050حسن مالویبانک کشاورزیسردشت روستای سرشیو1سردشتآذربایجان غربی راس30پرورش بز و گوسفند 540

541
پرواربندی گوساله و تولید گوساله 

های اصیل
وزارت جهاد کشاورزی17601760حسن مام قادریبانک کشاورزیپیرانشهر روستای اندیزه4پیرانشهرآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی900900حسن محمدزاده چونقرالوبانک توسعه تعاونروستای سرنق- سلماس - غ .آ2سلماسآذربایجان غربی راسی75پرورش گوسفند داشتی 542

وزارت جهاد کشاورزی200200حسن محمدیبانک کشاورزیچالدران روستای گل اشاقی1چالدرانآذربایجان غربیپرورش بره پرواری543

200200حسن محمودیبانک توسعه تعاونروستای هفتوانه- شهرستان مهاباد-آذربایجان غربی2مهابادآذربایجان غربیمعرق کاری و پیکر تراشی544
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی60006000حسن مصطفی پوربانک کشاورزیآذربایجان غربی مهاباد بخش خلیفان روستای کانی سپی5مهابادآذربایجان غربیپرورش ماهیان سردآبی545

5050حسنیه سلیمانی پور گلپست بانکروستای گل سلیمان آباد1میاندوآبآذربایجان غربیچرم دوزی546
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین اباذریبانک کشاورزیروستای حاشیه رود- خوی 2خویآذربایجان غربیدامداری547

548
 5احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی18001800حسین ابراهیمیپست بانکسردشت روستای بناویله حاجی مینه1سردشتآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین ابراهیمیانصندوق کارآفرینی امیدروستای چاورچین1بوکانآذربایجان غربیزنبورداری549

550
اجاره سوییت محلی و اقامتگاه بوم 

گردی
320320حسین ارتنگبانک توسعه تعاونروستای سهوالن- مهاباد2مهابادآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2میاندوآبآذربایجان غربیتولید درب و پنجره آلومینیوم551
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای ولی 

 متری ولیعصر24آباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسین اسگندری جارچلوصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی850850حسین اکبریانصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای ممدل1میاندوآبآذربایجان غربی راسی21گوساله پرواری دورگ 552

(ره)کمیته امداد امام خمینی400400حسین الیاس زاده مسجدبانک کشاورزیشاهین دژ روستای احمد آباد1شاهین دژآذربایجان غربینگهداری دام سبک553

وزارت جهاد کشاورزی300300حسین امامی حیدرانلوبانک کشاورزیچالدران بخش مرکزی روستای تخت روان علیا1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام554

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین امان اهلل پورصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی شهرستان شوط روستای تیمورآباد2شوطآذربایجان غربی تن13تولید قارچ بظرفیت 555

556
پرورش زنبور عسل و تولید عسل و 

گرده گل
وزارت جهاد کشاورزی192192حسین ایران نژادبانک کشاورزیاراضی روستای آت دره سی-بخش باروق-میاندوآب1میاندوآبآذربایجان غربی

سازمان امور عشایر ایران12001200حسین آبستهبانک کشاورزی......................روستای آلبالغ: شهرستان مهاباد3مهابادآذربایجان غربی رأسی100پرواربندی بره 557

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حسین آغالصندوق کارآفرینی امیدروستای آغگل1ماکوآذربایجان غربیقالیبافی558

وزارت جهاد کشاورزی600600حسین جعفریبانک توسعه تعاوننقده روستای تازه قلعه1نقدهآذربایجان غربی راس100گوسفند داشتی 559

وزارت جهاد کشاورزی200200حسین حاتمیبانک کشاورزیمیاندوآب روستای داش تپه1میاندوآبآذربایجان غربیپرورش زنبور560

وزارت جهاد کشاورزی800800حسین خضرزادهبانک کشاورزیروستای ابراهیم خصار _بوکان 2بوکانآذربایجان غربیدامداری پرورش گوسفند561

سازمان امور عشایر ایران500500حسین خضریبانک کشاورزیمهاباد روستای قره قشالق2مهابادآذربایجان غربیبره پرواری562

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین خوان پایهصندوق کارآفرینی امیدبوکان روستای تازه قلعه2بوکانآذربایجان غربیاحداث جایگاه و پرورش گاو شیری563

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین رنجبرصندوق کارآفرینی امیدشوط روستای کش آرخی7شوطآذربایجان غربیپرورش قارچ خوراکی دکمه ای564
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7ارومیهآذربایجان غربی(اصالح نژاد)پرورش دام سنگین 565
ارومیه ، جاده شهید کالنتری ، روبروی کوه زنبیل ، 

روستای موش آباد
وزارت جهاد کشاورزی1080010800حسین سادهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی300300حسین سلیمانیبانک کشاورزیچالدران بخش مرکزی دهستان چالدران شمالی1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام566

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500حسین سلیمی حسنلوپست بانککیلومتری جاده شاهین دژ تکاب سه راهی صفاخانه 735شاهین دژآذربایجان غربیمجتمع خدمات رفاهی567

وزارت جهاد کشاورزی300300حسین سیاربانک کشاورزیچالدران بخش دشتک روستای بیک کندی1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام568

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسین شریفی اقدمصندوق کارآفرینی امیدمهاباد روستای کلیجه2مهابادآذربایجان غربیراه اندازی سوپرمارکت569

15001500حسین شکریپست بانکروستای قپچاق5میاندوآبآذربایجان غربیفناوری اطالعات570
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین شیخ کانلوی میالنبانک توسعه تعاونروستای تپه باشی پورناک- پلدشت - آذربایجان غربی 1پلدشتآذربایجان غربی(گوسفند داشتی  )دامداری 571

وزارت جهاد کشاورزی18201820حسین علیپور گلعذانیبانک کشاورزیروستای گلعذان- سلماس3سلماسآذربایجان غربی راسی19پرورش گاو شیری 572

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین علیلوبانک توسعه تعاونخوی، روستای بوالماج2خویآذربایجان غربی راسی40پرواربندی گوساله 573

وزارت جهاد کشاورزی25002500حسین قادر پوربانک کشاورزیروستای سرچاوه2بوکانآذربایجان غربیاحداث جایگاه و خریدگاو شیری574

وزارت صنعت، معدن و تجارت45004500حسین قدیمیصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای آبگرم9چالدرانآذربایجان غربیتولید سرباتری آسان بست575

وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400حسین قره باغیبانک توسعه تعاونروستای یون گادن- شوط- استان آذربایجان غربی3شوطآذربایجان غربیایجاد کارگاه طالسازی576

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین قلی داداشیبانک کشاورزی13 پالک 30خیابان سینا کوچه شماره - سلماس 2سلماسآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل577

وزارت جهاد کشاورزی20002000حسین کرمی بالقچیبانک کشاورزیروستای بن دره- پیرانشهر- آذربایجان غربی4پیرانشهرآذربایجان غربیتوسعه سردخانه578

1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام579
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران شمالی 

روستای گل اشاقی
وزارت جهاد کشاورزی300300حسین محرم زادهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی250250حسین محمدحسین زادهبانک کشاورزیشوط روستای تیمورآباد2شوطآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل580

وزارت صنعت، معدن و تجارت200150حسین محمدنژادصندوق کارآفرینی امیدروستای قرجه وران سفلی-چالدران4چالدرانآذربایجان غربیقالی بافی581

2مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفند- دامداری 582
روستای - شهرستان مهاباد - استان آذربایجان غربی 

جانداران
سازمان امور عشایر ایران10001000حسین محمدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی300300حسین مرتضی نژادبانک کشاورزیچالدران بخش دشتک روستای حالحال سفلی1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام583

وزارت صنعت، معدن و تجارت580580حسین ملکیبانک توسعه تعاونروستای ناچیت7بوکانآذربایجان غربیکارگاه تولیدی وسایل نقلیه584

سازمان امور عشایر ایران500500حسین مولودیبانک کشاورزیمهاباد روستای سلیم ساغول2مهابادآذربایجان غربیگوسفند داشتی585

وزارت جهاد کشاورزی80007400حسین میر احمدیبانک کشاورزیجاده شهید کالنتری روستای قازانعلی4ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری586

وزارت جهاد کشاورزی300300حسین نصیرزادهبانک کشاورزیچالدران بخش دشتک کلیساکندی1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام587

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسین هندوانیصندوق کارآفرینی امیدخوی روستای هندوان2خویآذربایجان غربیفرش دستباف588

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500حسینعلی میرزائی تمایبانک کشاورزیروستای حاجی بابا-تکاب 10تکابآذربایجان غربیتولید فایبرگالس589

4میاندوآبآذربایجان غربیتولید درب پنجره590
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

بکتاش
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800حسینقلی محمدی وشپست بانک

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی591
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070حسینه قاید نصرت آبادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حکمت باباییبانک توسعه تعاونروستای هندوان-خوی5خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی592

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی593
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070حکیمه زابلی نصرت آبادپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130حلیمه احمدیانپست بانکتکاب روستای احمداباد1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت594

200200حلیمه الیاسیپست بانکروستای بیوران- خیابان امام -سردشت1سردشتآذربایجان غربیلباسهای محلی اقوام595
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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596
 90احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گوسفند
وزارت جهاد کشاورزی17001700حلیمه عبداله نژادصندوق کارآفرینی امیدسردشت روستای بانه زیر1سردشتآذربایجان غربی

100100حلیمه هدایتی اصلپست بانکروستای بیرام- شهرستان مهاباد-آذربایجان غربی2مهابادآذربایجان غربیگلیم بافی597
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران10001000حمزه احمدیبانک کشاورزیمهاباد روستای بنگوین2مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی598

599
 10احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500حمزه امینیپست بانکسردشت روستای مامه زینه1سردشتآذربایجان غربی

100100حمزه عبدالهیپست بانکمهاباد روستای دوسید2مهابادآذربایجان غربیاحداث کارگاه معرق کاری600
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

601
 80احداث دامداری سنتی و خرید

راس گوسفند
وزارت جهاد کشاورزی18001800حمزه محمدپورپست بانکسردشت روستای هرمزآباد1سردشتآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی500500حمزه واژهبانک کشاورزیروستای گرداشوان-پیرانشهر 2پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش دام سنگین سمینتال وبراون602

وزارت جهاد کشاورزی18001800حمید حسینیبانک کشاورزیروستای آخته خانه- سلماس3سلماسآذربایجان غربی راسی19پرورش گاو شیری 603

15001500حمید علویپست بانکآذربایجان غربی شهرستان میاندوآب روستای سوگلی تپه4میاندوآبآذربایجان غربیطرح آی سی تی روستایی604
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی11521152حمید محمدلوبانک توسعه تعاونروستای دلجلو- خوی 2خویآذربایجان غربی راسی30گوساله پرواری 605

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150حمید میرزالوبانک کشاورزیروستای استران-خوی20خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی فرش دست بافت606

وزارت جهاد کشاورزی10001000حمید واحد پورصندوق کارآفرینی امیدروستای قارقلوق سفلی- شهرستان پلدشت 3پلدشتآذربایجان غربیگوساله پروری607

608
صندوق خرد محلی 

روستایچونقرالوی یکان
صندوق کارآفرینی امید400400حمیده سعادت همراهصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای چونقرالوی یکان73ارومیهآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130حمیده شرفی شیرمردپست بانکشیرمرد1تکابآذربایجان غربیفرش دستبافت609

وزارت صنعت، معدن و تجارت140140حمیده عالمی بگتاشصندوق کارآفرینی امیدمیاندوآب روستای بکتاش1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف610

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حمیده فتوحیپست بانکروستای دورباش-تکاب 1تکابآذربایجان غربیقالیبافی611

وزارت جهاد کشاورزی500500حمیده نادریبانک کشاورزیروستای سالمت3بوکانآذربایجان غربیزنبورداری612

صندوق کارآفرینی امید200200حمیده نصر مرآتیصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای زینالو28ارومیهآذربایجان غربیصندوق خرد محلی روستای زینالو613

5050حمیده وحیدیپست بانکروستای اغداش1میاندوآبآذربایجان غربی(جهره)نخ ریسی سنتی 614
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حمیرا حسین زاده چیچکلوپست بانکشاهین دژ روستای چوپلوجه1شاهین دژآذربایجان غربیقالیبافی615

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حمیرا کریمی قوجهبانک کشاورزیروستای ترمکچی1تکابآذربایجان غربیقالی بافی616

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150حمیرا محمدیان جعفرآبادپست بانکروستای شبیلو1میاندوآبآذربایجان غربیقالی بافی617

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حمیرا مردانی نصرت ابادپست بانکروستای حسن اباد1تکابآذربایجان غربیقالی بافی618

619
احداث جایگاه و  )پرورش گاو شیری 

( رأس گاو شیری10خرید 
3شاهین دژآذربایجان غربی

روستا - دهستان هوالسو - بخش مرکزی - شاهین دژ 

هاچه سو
وزارت جهاد کشاورزی401400حوا حنیفی هاچه سوبانک کشاورزی

620
صندوق خرد محلی روستای یلقون 

اباد
صندوق کارآفرینی امید400400حوریه جلیل زادهصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای یلقون اباد26ارومیهآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حوریه قهرمانی هاچه سوصندوق کارآفرینی امیدروستای هاچه سو1شاهین دژآذربایجان غربیقالی بافی621

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حیات نصیریبانک کشاورزیروستای کوتان علیا-تکاب 2تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی622

3سلماسآذربایجان غربی راسی19پرورش گاوش شیری 623
سلماس روستای بخشکند دامداری حیدر امینی 

بخشکندی
وزارت جهاد کشاورزی19001900حیدر امینی بخشکندیبانک کشاورزی
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حیدر جهانگیریانصندوق کارآفرینی امیدمهاباد روستای قزلقوپی1مهابادآذربایجان غربیآرایشگاه مردانه624

وزارت جهاد کشاورزی10001000حیدر حسن پوربانک کشاورزیپلدشت روستای اروج محمد2پلدشتآذربایجان غربی راسی85بره پرواری 625

وزارت جهاد کشاورزی300300حیدرعلی قربانیبانک کشاورزیچالدران بخش مرکزی دهستان ببجیک روستای نیاز1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام626

627
طرح توجیهی صنایع دستی بافت 

 دست540کاموا با ظرفیت تولید 
5050خاتون حیدریپست بانکشهرستان خوی بخش صفاییه روستای قوردیک سفلی1خویآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100خاتون مردانیصندوق کارآفرینی امیدروستای اوچ تپه- بوکان1بوکانآذربایجان غربیبافت گلیم دورو و تک رو628
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف629
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای ولی 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خاطره کالفی میاندوآببانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی30002300خالد امینیپست بانکسردشت روستای بریسوه5سردشتآذربایجان غربیپرواربندی بره630

وزارت جهاد کشاورزی400400خالد پیری ترکویرانصندوق کارآفرینی امیدشاهین دژ روستای ترکویران6شاهین دژآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی631

سازمان امور عشایر ایران10601060خالد خان عبدال پوربانک کشاورزیاشنویه روستای اسالملو5اشنویهآذربایجان غربی راسی190پرواربندی بره 632

633
 10احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی18001800خالد خلیلیپست بانکسردشت روستای بناویله حاجی مینه1سردشتآذربایجان غربی

634
بسته بندی و درجه بندی محصوالت 

گلخانه ای- باغی - زراعی 
وزارت جهاد کشاورزی800800خالد دادوندپست بانکمیاندوآب روستای سبزی1میاندوآبآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی150150خالد رسولیصندوق کارآفرینی امیداشنویه روستای هق1اشنویهآذربایجان غربیپرورش مرغ بومی635

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700خالد سلطانیصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی شهرستان اشنویه چهل متری2اشنویهآذربایجان غربیpvcکارگاه تولید درب وپنجره 636

سازمان امور عشایر ایران500500خالد شعبان زادهبانک کشاورزیپیرانشهر روستای قرو چاوه2پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش دام سبک637

وزارت ورزش و جوانان50005000خالد فرهمندیپست بانکخیابان اصلی- روستای اگریقاش 12مهابادآذربایجان غربیمجتمع فرهنگی و ورزشی فرهمندی638

639
به  (گوسفند)پرورش دام سبک 

 راس در هر دوره100ظرفیت 
سازمان امور عشایر ایران500500خالد کوذریصندوق کارآفرینی امیدروستای پسوه- پیرانشهر 1پیرانشهرآذربایجان غربی

سازمان امور عشایر ایران500500خالد محمود پوربانک کشاورزیآذربایجان غربی پیرانشهر روستای برده قل1پیرانشهرآذربایجان غربیپررورش دام سبک640

وزارت جهاد کشاورزی10001000خالد محمودیبانک کشاورزیبوکان جنب اداره دامپزشکی ، کوچه دامپزشکی4بوکانآذربایجان غربیدرمانگاه دامپزشکی641

1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام642
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران جنوبی 

روستای خان بخلچی
وزارت جهاد کشاورزی300300خالص دالیی میالنبانک کشاورزی

10001000خالق رسولیپست بانکسردشت روستای قلته2سردشتآذربایجان غربیاقامتگاه بوم گردی643
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی700700خالید ابراهیمی اذربوکانیبانک کشاورزیبوکان روستای حصار3بوکانآذربایجان غربیباغداروگلخانه دار644

وزارت جهاد کشاورزی450368خالید احمد زادهبانک کشاورزیشهرستان بوکان روستای حمامیان3بوکانآذربایجان غربی راسی100پرورش گوسفند داشتی 645

646
تولید فرش دستباف سنتی خانگی و 

تابلو فرش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خالید یوسفیبانک توسعه تعاونروستای صفاخانه1شاهین دژآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی54005400خانعلی کرامتبانک کشاورزیارومیه روستای طالتپه دامداری کرامت7ارومیهآذربایجان غربی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 647

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600خانمی کریمیپست بانککیلومتری سردشت10غ سردشت روستای مال شیخ .آ1سردشتآذربایجان غربیخیاطی لباس648

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130خاور بیدلپست بانکروستای قراقیه- تکاب 1تکابآذربایجان غربیفرش دستبافت649

150150خاور جوانمردی رادپست بانکروستای هند اباد- سردشت 1سردشتآذربایجان غربیبافتنی های سنتی650
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130خاور فتح اهلل پورپست بانکروستای الوچلو سفلی- تکاب 1تکابآذربایجان غربیفرش دستبافت651

2مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی652
مهابادبخش خلیفان دهستان منگورشرقی روستای 

باگردان
سازمان امور عشایر ایران950950خبات ده دستبانک کشاورزی

653
صندوق خرد محلی روستای خانقاه 

سرخ
صندوق کارآفرینی امید400400خدیجه ادیب رادصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای طسمالو30ارومیهآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی22002200خدیجه امینیبانک کشاورزی................گاوداری فکور-جاده قره چالن: شهرستان مهاباد2مهابادآذربایجان غربی راسی120گاو شیری654

100100خدیجه امینی صادقپست بانکروستای گیاه دوران- شهرستان مهاباد-آذربایجان غربی2مهابادآذربایجان غربیگلیم بافی655
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکتکاب روستای چهارطاق1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت656
خدیجه بیگ محمدی اوغول 

بیگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

160150خدیجه جلفاییپست بانکروستای بیوران- سردشت 1سردشتآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی657
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی950950خدیجه حسن زادهبانک توسعه تعاونروستای پکاجیک- سلماس3سلماسآذربایجان غربی راسی95پرورش گوسفند داشتی 658

وزارت جهاد کشاورزی12801280خدیجه خاطر ویسیبانک کشاورزیبوکان روستای یکشوه2بوکانآذربایجان غربی راسی10پرورش گاو شیری 659

660
تولید فرش دستباف سنتی خانگی و 

تابلو فرش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه زارعی کرانبانک توسعه تعاونروستای مامالو-شاهین دژ1شاهین دژآذربایجان غربی

30میاندوآبآذربایجان غربیصندوق اعتبارات خرد زنان روستایی661
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای گل 

سلیمان آباد
صندوق کارآفرینی امید200200خدیجه سعیدپورصندوق کارآفرینی امید

662
دفتر خدمات ارتباطات و فناوری 

(ای تی سی)روستایی 
10001000خدیجه سیدیپست بانکخوی روستای قوروق2خویآذربایجان غربی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خدیجه صادقی یولقون آقاجپست بانکتکاب روستای یولقون آغاج1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت663

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خدیجه فرهادیپست بانکتکاب روستای اغولبیک2تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت664

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه فالح کریمیبانک کشاورزیتکاب روستای همپا1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت665

666
صندوق خرد محلی رووستای 

گلپاشین
صندوق کارآفرینی امید400400خدیجه کاظم خانیصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای گلپاشین35ارومیهآذربایجان غربی

100100خدیجه محمدیصندوق کارآفرینی امیدبوکان روستای کهریزه محمودآباد1بوکانآذربایجان غربیتولید و دوخت لباس اقوام667
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100خدیجه نقشیصندوق کارآفرینی امیدروستای اوچتپه منزل شخصی شمزین حیدری2بوکانآذربایجان غربی(تولید گلیم)گلیم بافی 668
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

669
طرح توجیهی صنایع دستی بافت 

 دست540کاموا با ظرفیت تولید 
5050خدیجه نقی لوپست بانکشهرستان خوی بخش صفاییه روستای قوردیک علیا1خویآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

670
تولید فرش دستباف سنتی خانگی و 

تابلو فرش دیواری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه نوری زادهبانک توسعه تعاونروستای قبانکند-شاهین دژ1شاهین دژآذربایجان غربی

100100خرامان یاوری زادهپست بانکروستای مسجد1میاندوآبآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی671
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران10001000خسرو آذریونصندوق کارآفرینی امیداشنویه روستای حسن آباد2اشنویهآذربایجان غربی راسی191گوسفند داشتی 672

673
پرورش گاو شیری به ظرفیت 

رأس23
4ارومیهآذربایجان غربی

- دهستان باراندوز چای - بخش مرکزی - ارومیه - غ .ا

روستای ساربیگلوی معین
وزارت جهاد کشاورزی10001000خسرو رضا زاده اروج کندیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی15001500خضر ابراهیم زادهپست بانکسردشت روستای داوداوه1سردشتآذربایجان غربیگاو شیری10پرورش 674



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400خضر اسماعیل پوربانک توسعه تعاونروستای داشبند2بوکانآذربایجان غربیخدمات شیشه بری675

سازمان امور عشایر ایران25002500خضر جمال زادهبانک توسعه تعاونروستای گوگ تپه- مهاباد3مهابادآذربایجان غربیگاوداری676

677
احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری15
وزارت جهاد کشاورزی30002480خضر حاجی خالنیبانک کشاورزیسردشت روستای هرمزآباد2سردشتآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی98889888خضر حسن زادهبانک توسعه تعاونشهرستان پیرانشهر روستای کانی مال5پیرانشهرآذربایجان غربیمرغ تخم گزار678

سازمان امور عشایر ایران500500خضر حمزهبانک کشاورزیآذربایجان غربی پیرانشهر روستای برده قل2پیرانشهرآذربایجان غربیپررورش دام سبک679

وزارت جهاد کشاورزی25002500خضر خضریبانک کشاورزیمهاباد دهستان کانی بازار روستای سیمنو2مهابادآذربایجان غربی راسی50پرورش گاو شیری 680

وزارت جهاد کشاورزی20002000خضر سوریبانک کشاورزیمهاباد روستای عبداله کورده4مهابادآذربایجان غربیتولیدی گل و گیاهان زینتی681

682
 70نوسازی دامداری سنتی و خرید 

راس گوسفندوبز
وزارت جهاد کشاورزی16001600خضر شمسیبانک توسعه تعاونشهرستان سردشت بخش وزینه شهرمیرآباد روستای نیزه1سردشتآذربایجان غربی

683
 10احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500خضر عبداللهیپست بانکسردشت روستای شیوه صل1سردشتآذربایجان غربی

100100خلیل پورمندصندوق کارآفرینی امیدروستای آمید. مهاباد- غ.آ2مهابادآذربایجان غربیتابلوی معرق کاری684
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی960960خلیل قادری چوغانلوبانک کشاورزیآذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای تپه رش4میاندوآبآذربایجان غربی راسی19پرورش گاو شیری 685

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی686
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070خوشقدم صفیاری همپاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

687
راه اندازی طرح گاو شیری یکصد 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی1200012000خوشناو عزیز پوربانک کشاورزیروستای گوگ تپه10بوکانآذربایجان غربی

2مهابادآذربایجان غربی راسی11گاو شیری688
مهاباد بخش خلیفان دهستان منگورشرقی روستای ایل 

تیمور
وزارت جهاد کشاورزی10001000خیال یوسفیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی300300خیراهلل فاضلیبانک کشاورزیروستای قوشابالق1تکابآذربایجان غربیزنبورداری689

وزارت جهاد کشاورزی10201020خیراله یتیم نوازپست بانکسلماس روستای بخشکندی2سلماسآذربایجان غربی راسی30پرواربندی گوساله 690

وزارت جهاد کشاورزی12001200داریوش امیریبانک کشاورزیسلماس روستای بخشکندی2سلماسآذربایجان غربی راس12پرورش گاو شیری 691

وزارت صنعت، معدن و تجارت140140داریوش رنگین حاجی بهزادصندوق کارآفرینی امیدمیاندوآب روستای حاجی بهزاد1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف692

693

توسعه جایگاه و پرورش گوسفند 

اصالح نژاد دو قلو زایی و چند قلو 

افشار - هومو –رومانوف )زایی تالقی 

(سانن –

وزارت جهاد کشاورزی20002000داریوش صفریبانک توسعه تعاونروستای شورا کندی-شهرستان نقده - آذربایجان غربی 3نقدهآذربایجان غربی

694
طرح توجیهی پرورش گوسفند 

راس50باظرفیت 
1نقدهآذربایجان غربی

- بخش محمدیار - شهرستان نقده - اذربایجان غربی 

روستای ممیند- دهستان المهدی 
سازمان امور عشایر ایران250250داود خجستهصندوق کارآفرینی امید

695
تجهیز و راه اندازی گاوداری شیری 

 راسی جدیداالحداث19
1خویآذربایجان غربی

دامداری .روبروی مسجد-روستای بایرام کندی- خوی

نیمه صنعتی شیری داود علیزاده
وزارت جهاد کشاورزی900900داود علیزادهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی10501050داود کلزاده مدنبانک توسعه تعاونروستای گنگچین.جاده سرو.ارومیه4ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری696

وزارت جهاد کشاورزی400400داود نجفی خاتون آبادصندوق کارآفرینی امیدروستای قره تپه- هشریتان شاهین دژ - آذربایجان غربی1شاهین دژآذربایجان غربیاحداث جایگاه697

وزارت جهاد کشاورزی300300داود نعمانی دورباشبانک کشاورزیروستای دورباش- تکاب 1تکابآذربایجان غربیزنبور داری698

150150درخشان اعتمادیپست بانکسردشت روستای کوربناو1سردشتآذربایجان غربیسفالگری699
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی700700درویش عبدی گنگچینپست بانکروستای گنگچین.جاده سرو.ارومیه4ارومیهآذربایجان غربیدامداری700

وزارت جهاد کشاورزی400400دالور سلطانی هوالسوبانک کشاورزیآذربایجان غربی شاهین دژ روستای هوالسو1شاهین دژآذربایجان غربیبهسازی جایگاه دام701

150150دلخواز امین پورپست بانکسردشت روستای نالس1سردشتآذربایجان غربیلباسهای محلی اقوام702
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200200دلنیا صادقیپست بانک6سردشت، شهرک جانبازان، کوی 1سردشتآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی703
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی600600دولت اسماعیل لوبانک توسعه تعاونخوی روستای عذاب1خویآذربایجان غربی راسی9گاو شیری704

سازمان امور عشایر ایران200200دینار دودکانیپست بانکخوی بخش صفاییه روستای قینر سفلی1خویآذربایجان غربیپرورش گوسفند705

وزارت جهاد کشاورزی60006000ذبیح اهلل فرازیانبانک کشاورزیکیلومتری جاده چالدران به روستای قره آغل 31چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوساله پرواری706

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ذلیخا عباسیصندوق کارآفرینی امیدشاهین دژ روستای هوالسو2شاهین دژآذربایجان غربیقالیبافی707

وزارت جهاد کشاورزی15001500ذوالفعلی رزاق زادهبانک کشاورزیارومیه جاده امام زاده روستای ایگدیر3ارومیهآذربایجان غربی(اصالح نژاد)پرورش دام سنگین 708

709
کارگاه تولید خاموت استاندارد 

ساختمانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت600500ذوالفقار امین بکیصندوق کارآفرینی امیدشهذستان شوط روستای طوره3شوطآذربایجان غربی

2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف710
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای اوچ 

تپه کرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت120120ذوالفقار رحمانیبانک توسعه تعاون

711
-کارگاه تولیدی سینک ظرفشویی

سنگ مصنوعی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500ذوالفقار مصری چیانهصندوق کارآفرینی امیدروستای سرگیز- اشنویه 2اشنویهآذربایجان غربی

712
 10احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی17001700ذولفقار یوسف پوربانک توسعه تعاونسردشت روستای مارغان1سردشتآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100راحله میرزاپوربانک کشاورزیروستای بادمحمود-تکاب 1تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی713

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100راحیله درویشی یلقون آغاجبانک کشاورزیتکاب روستای قجور1تکابآذربایجان غربیقالیبافی714

5میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف715
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

یاغالن تپه
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی100100راضیه نادریبانک توسعه تعاون

5050راضیه نجفیصندوق کارآفرینی امیدچالدران بخش آواجیق2چالدرانآذربایجان غربیبافتنیهای سنتی716
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رامین حیدری اوموئیصندوق کارآفرینی امیدروستای قزل داغ کرد1ماکوآذربایجان غربیقالیبافی717

وزارت جهاد کشاورزی15001500رامین رستم نژادبانک کشاورزی کیلومتری جاده مهاباد روستای حصار قاپوچی10ارومیه 2ارومیهآذربایجان غربی راسی19پرورش گاو شیری 718

وزارت جهاد کشاورزی990990رامین رستمیبانک توسعه تعاونروستای اولق-سلماس 2سلماسآذربایجان غربی راسی75پرورش گوسفند داشتی719

وزارت جهاد کشاورزی300300رامین قاسمی تمرصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای تمر2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری720

وزارت جهاد کشاورزی200200رامین محمدی آذربانک کشاورزیتکاب روستای یولقون آغاج1تکابآذربایجان غربیپرورش و نگهداری زنبور عسل721

وزارت جهاد کشاورزی750750راهله امان زادهبانک توسعه تعاونسلماس روستای شوریک1سلماسآذربایجان غربیراسی40پرورش گوسفند داشتی 722

723
تولید و بافت جوراب پشمی، شال و 

کاله
5050راهله موالویردیپست بانکبدل اباد خیابان شهید باکری بن بست استاد شهریار1خویآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی60006000رباب اسمعیل لوبانک کشاورزیروستای آغشلو6خویآذربایجان غربیراسی100گوساله پرواری 724

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130رباب حکمتی یارعزیزپست بانکاذربایجان غربی شهرستان تکاب روستای یارعزیز1تکابآذربایجان غربیقالی بافی725

2میاندوآبآذربایجان غربیطرح توسعه فرش دستباف726
استان اذربایجان غربی میاندواب شهر باروق خیابان 

شهید باکری کوچه گلشن
وزارت صنعت، معدن و تجارت120120رباب قهوه چی باروقصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رباب ملکی قطاربانک توسعه تعاوننقده روستای چیانه کوچه شهید نورالدین زینالپور2نقدهآذربایجان غربیتولید فرش و قالی دستبافت727



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

728
طرح توجیهی صنایع دستی بافت 

 دست540کاموا با ظرفیت تولید 
5050ربابه خضرلو نژادپست بانکشهرستان خوی بخش صفاییه روستای قوردیک علیا1خویآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150ربابه شیری چهارطاقصندوق کارآفرینی امیدتکاب روستای چهارطاق3تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت729

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ربابه ولی پور حسنلوییصندوق کارآفرینی امیدمنزل احمد الفت-روستای لواشلو - نقده 2نقدهآذربایجان غربیتولید فرش دست باف730

وزارت جهاد کشاورزی12001200رجب جعفروند جعفرابادپست بانکروستای جعفراباد3میاندوآبآذربایجان غربیدامداری731

وزارت جهاد کشاورزی500500رحمان بادپربانک کشاورزیشالی آباد1پیرانشهرآذربایجان غربیزنبور داری732

سازمان امور عشایر ایران250250رحمان پارنجصندوق کارآفرینی امیددهستان بیگم قلعه- نقده - آذربایجان غربی 1نقدهآذربایجان غربیپرورش دام سبک733

سازمان امور عشایر ایران200200رحمان دریای لعلبانک کشاورزیآذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای گرده گل1میاندوآبآذربایجان غربیپرواربندی بره734

وزارت جهاد کشاورزی30003000رحمان فرج پور تکالوبانک کشاورزیجاده مهاباد روستای القیان3ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری735

وزارت جهاد کشاورزی16001600رحمان معماریبانک کشاورزیشهرستان بوکان روستای شهریکند3بوکانآذربایجان غربیپرورش گاو شیری736

وزارت جهاد کشاورزی250250رحمت اله عالی زادهبانک کشاورزیشوط روستای اینجه قدیم1شوطآذربایجان غربیاحداث جایگاه دام737

وزارت جهاد کشاورزی17001500رحمت خضرنیاپست بانکسردشت روستای کاژه1سردشتآذربایجان غربیپرورش دام سبک738

739
به  (گوسفند)پرورش دام سبک 

 راس در هر دوره200ظرفیت 
سازمان امور عشایر ایران500500رحمن آرمندصندوق کارآفرینی امیدروستای پسوه- پیرانشهر 1پیرانشهرآذربایجان غربی

740
جهت )خرید و تهیه مواد معدنی

(سبک سازی محصول اجر فشاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت19001900رحمن پورشریفپست بانک2پالک  – 7کوچه گلستان  –مهاباد باغ اسماعیل آغا 10مهابادآذربایجان غربی

(ره)کمیته امداد امام خمینی410410رحمن رضانیابانک کشاورزیمهاباد روستای دریاس2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری741

742
 10احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی17001700رحمن صوفیصندوق کارآفرینی امیدسردشت روستای لیالنه1سردشتآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی20002000رحمن عثمانیبانک کشاورزیمهاباد روستای کپه کند3مهابادآذربایجان غربیگاوداری شیری743

وزارت جهاد کشاورزی18001800رحمن علمیبانک کشاورزیآذربایجانغربی شهرستان اشنویه روستای سردره3اشنویهآذربایجان غربیگاوشیری سنتی744

2مهابادآذربایجان غربیپرواربندی بره745
بخش خلیفان دهستان منگور شرقی روستای - مهاباد

سیاقول سفلی
سازمان امور عشایر ایران10001000رحمن کاکه ممبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران14001400رحمن محمودزادهبانک کشاورزیمهاباد روستای گل یار7مهابادآذربایجان غربیپرورابندی گوسفند746

وزارت جهاد کشاورزی19001900رحمن ناظری قره قشالقیبانک توسعه تعاونسلماس روستای قره قشالق3سلماسآذربایجان غربیتجهیز و توسعهدامداری747

وزارت جهاد کشاورزی980980رحیم جبارنژادبانک توسعه تعاونروستای خاندام-سلماس 2سلماسآذربایجان غربی راسی85پرورش گوسفند داشتی 748

وزارت جهاد کشاورزی10001000رحیم چوپانی آذربانک کشاورزیبوکان روستای اوچ تپه2بوکانآذربایجان غربی راسی13پرورش گاو شیری 749

وزارت جهاد کشاورزی19001900رحیم حسین پور باغچه جکیپست بانکسلماس روستای باغچه جیک3سلماسآذربایجان غربی راسی19پرورش گاو شیری 750

وزارت جهاد کشاورزی19001900رحیم حسینی شنتالبانک کشاورزیروستای خسرو آباد- شهرستان سلماس - غ .آ3سلماسآذربایجان غربی راسی19پرورش گاو شیری 751

وزارت جهاد کشاورزی300300رحیم حمدی دورباشبانک کشاورزیروستای دورباش- تکاب - استان آذربایجان غربی1تکابآذربایجان غربیتولید و پرورش زنبور عسل752

753
معرق -منبت کاری )صنایع چوبی

(کاری
800800رحیم خاله نژادپست بانکسردشت روستای مارغان1سردشتآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی47204720رحیم دادوندبانک کشاورزیروستای بادین اباد پیران.غ پیرانشهر .ا4پیرانشهرآذربایجان غربیبره پرواری754

وزارت جهاد کشاورزی500500رحیم دلیری نسببانک توسعه تعاونارومیه جاده امامزاده روستای تبت1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی755

وزارت جهاد کشاورزی660660رحیم صوفی رحیمیبانک کشاورزیمیاندوآب روستای حاجی حسن2میاندوآبآذربایجان غربی تنی دیجیتالی60ایجاد باسکول 756

757
پرورش ماهی های )شیالت و آبزبان

(سردآبی
وزارت جهاد کشاورزی500500رحیم عبداله پورصندوق کارآفرینی امیدپیرانشهر روستای بادین آباد پیران2پیرانشهرآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی500500رحیم عبداله نژاد ملکیبانک کشاورزیمیاندواب روستای اسماعیل کندی1میاندوآبآذربایجان غربیپرورش ماهیان سرد آبی758

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رحیم محبوبیبانک توسعه تعاونخوی روستای قرخ یاشار1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی759



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی700700رحیم مریوانی ینگی کندبانک کشاورزیروستای ینگی کند _بوکان 2بوکانآذربایجان غربیخرید گوسفند داشتی760

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رحیم منصوریبانک توسعه تعاونرروستای گول مرزنگ_بوکان 1بوکانآذربایجان غربی(بافت فرشهای دستی )قالی بافی 761

وزارت صنعت، معدن و تجارت140140رحیمه پاشانژادصندوق کارآفرینی امیدمیاندوآب روستای ساتلمش1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف762

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی763
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070رحیمه محمدیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

764
 رأس بز و 50پرورش دام سبک 

گوسفند
وزارت جهاد کشاورزی15001500رزگار حرفه ءپست بانکسردشت روستای ساوان قدیم1سردشتآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی500500رزگار رسول نژادبانک کشاورزیپیرانشهر روستای کله کین1پیرانشهرآذربایجان غربیزنبور داری و فرآوری عسل765

وزارت جهاد کشاورزی52005200رستم امینیبانک کشاورزیشهر محمود آباد جاده قشالق بختیار20شاهین دژآذربایجان غربیپرورش و تولید گل محمدی766

وزارت جهاد کشاورزی600600رستم رستملوبانک توسعه تعاونشهرستان خوی، روستای رهال2خویآذربایجان غربی راس180بره پرواری به ظرفیت 767

وزارت صنعت، معدن و تجارت950950رسول آبخورپست بانک11پالک  - 11کوچه- اصحابه سفید - مهاباد 30مهابادآذربایجان غربیتولید غیر متمرکز فرش دستباف768

وزارت جهاد کشاورزی12001200رسول بایرامیبانک کشاورزیسلماس روستای یالقوزآغاج2سلماسآذربایجان غربیراسی30گوساله پرواری 769

1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام770
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران شمالی 

روستای میدان
وزارت جهاد کشاورزی300300رسول حاجی زادهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200رسول دلیر داش تپهبانک کشاورزیمیاندواب روستای داش تپه1میاندوآبآذربایجان غربیزنبورداری771

وزارت جهاد کشاورزی300300رسول رستمیبانک کشاورزیچالدران روستای سعدل1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام772

وزارت جهاد کشاورزی19001900رسول ستاریبانک کشاورزیارومیه جاده مهاباد روستای شاهین اباد3ارومیهآذربایجان غربی راسی25پرورش گاو شیری 773

سازمان امور عشایر ایران500500رسول فقه خضریصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی پیرانشهر روستای پسوه1پیرانشهرآذربایجان غربیپررورش دام سبک774

وزارت جهاد کشاورزی560560رسول قربانیبانک کشاورزیروستای دورباش- تکاب 3تکابآذربایجان غربیپرورش دام سبک775

وزارت جهاد کشاورزی850850رسول کاظمی آذر تمربانک توسعه تعاونسلماس روستای تمر1سلماسآذربایجان غربی راس120پرورش بره پرواری 776

سازمان امور عشایر ایران350350رسول الهیجانیبانک کشاورزیمهاباد روستای قاضی آباد1مهابادآذربایجان غربیپرواربندی بره777

وزارت جهاد کشاورزی300300رسول محمد زاده شاه بندلوبانک کشاورزیچالدران بخش دشتک روستای قهرمان کندی1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام778

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000رسول مالاحمدیپست بانکسردشت روستای میراباد2سردشتآذربایجان غربیاحداث کارگاه قالی شویی779

سازمان امور عشایر ایران700700رسول یوسفی شوانهبانک کشاورزیاشنویه روستای اسالملو4اشنویهآذربایجان غربی راسی191پرورش گوسفند 780

وزارت جهاد کشاورزی15001500رشید امانی پوربانک کشاورزیمحال باراندوزچای- روستای خطایلو 2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری781

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رشید تقی زادهصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای مافی کندی2سلماسآذربایجان غربیطرح صنایع دستی782

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رشید راغصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای مافی کندی2سلماسآذربایجان غربیطرح صنایع دستی783

وزارت جهاد کشاورزی19001900رشید قاسمیبانک کشاورزیخوی روستای بیزنده3خویآذربایجان غربی راسی200بره پرواری 784

3بوکانآذربایجان غربیگاوداری شیری785
روستای سید آباد عزیز -بخش مرکزی-شهرستان بوکان

کند
وزارت جهاد کشاورزی512512رشید مام محمدیبانک کشاورزی

786
به )پرورش و نگهداری زنبور عسل

( کندو200ظرفیت 
1اشنویهآذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی شهرستان اشنویه روستای 

شیخان
وزارت جهاد کشاورزی300300رشید یوسفی سیوه درصندوق کارآفرینی امید

2مهابادآذربایجان غربیراس50پروار بندی گوساله 787
گوک تپه پالک / مکریان شرقی/ مرکزی/ مهاباد- غ.آ

968
وزارت جهاد کشاورزی15001500رضا احمدپوربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000رضا آغالیانیبانک کشاورزیاشنویه روستای چشمه گل4اشنویهآذربایجان غربی راسی50پرورش گاو شیری 788

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رضا پاخربانک کشاورزیخوی بخش مرکزی روستای عزت اباد2خویآذربایجان غربیکارگاه تولید فرش دستباف789

1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام790
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران جنوبی 

روستای خضرلو
وزارت جهاد کشاورزی300300رضا پیریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت540540رضا تردستبانک توسعه تعاون7بوکان میدان آزادگان خ هورامان شمالی کوچه پخشان 2بوکانآذربایجان غربیکابینت سازی ومبلمان چوبی791



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی300300رضا جنگلی کهریزصندوق کارآفرینی امیدارومیه ج سلماس روستای کهریز1ارومیهآذربایجان غربیباغ انگور792

وزارت جهاد کشاورزی300300رضا حمدی دورباشبانک کشاورزیروستای دورباش- تکاب - اذربایجان غربی 1تکابآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل793

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رضا زارعی گوزلبالغصندوق کارآفرینی امیدروستای علی آباد باغ1شاهین دژآذربایجان غربیقالی بافی794

وزارت جهاد کشاورزی67506750رضا زکیبانک کشاورزیخوی جاده ولدیان رو به روی روستای نوایی5خویآذربایجان غربی راسی50پرورش گاو شیری 795

وزارت جهاد کشاورزی10001000رضا ستارپور توپراق قلعهبانک کشاورزیروستای تکالو2ارومیهآذربایجان غربیگاوداری796

797
تولید فرآورده های بتونی از جمله 

جدول و کفپوش
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200رضا سالمت خواهصندوق کارآفرینی امیدروستای زاویه حسن خان- خوی 5خویآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رضا شابویی دودکانلوصندوق کارآفرینی امیدچایپاره روستای گورش2چایپارهآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی798

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500رضا عابدی نصرت آبادصندوق کارآفرینی امیدنقده روستای چیانه2نقدهآذربایجان غربیآسیاب کردن حبوبات و غالت799

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500رضا عباسی قره قشالقیبانک توسعه تعاونسلماس روستای سوره7سلماسآذربایجان غربیاحداث کارگاه تولید سیم مفتول800

وزارت صنعت، معدن و تجارت2500025000رضا عبداللهیپست بانکچایپاره شهرک صنعتی شهید شرفخانلو20چایپارهآذربایجان غربیتولید انواع باتری خودرو801

1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام802
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران جنوبی 

روستای پاییزآباد
وزارت جهاد کشاورزی300300رضا عربیبانک کشاورزی

803

 راسی نیم 20پرورش گاومیش 

صنعتی روستایی با هدف تولید شیر 

و گوشت قرمز

وزارت جهاد کشاورزی25002500رضا قابوسی میاندوآببانک توسعه تعاونآذربایجان غربی ارومیه روستای طالتپه2ارومیهآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی840840رضا مصرکانلوبانک کشاورزیپلدشت روستای شیدی4پلدشتآذربایجان غربی راسی95پرورش گوسفند داشتی 804

وزارت جهاد کشاورزی43834383رضا نجفیبانک کشاورزیخوی روستای قزقلعه4خویآذربایجان غربیراسی70گوساله پرواری 805

وزارت جهاد کشاورزی780780رضا نصراللهیبانک توسعه تعاونآذربایجان غربی شهرستان بوکان روستای آغلیان3بوکانآذربایجان غربیکاشت نهال و بذر و اصالح نباتات806

807
پرورش ونگهداری زنبور عسل و 

بسته بندی عسل
وزارت جهاد کشاورزی30003000رضا هاشم زادهپست بانکآذربایجان غربی شهرستان ماکو روستای قلعه جوق7ماکوآذربایجان غربی

808
تکثیر و پرورش ماقی قزل آال رنگین 

کمان
وزارت جهاد کشاورزی99009900رضا وهابلیبانک کشاورزیارومیه زیوه روستای حلج18ارومیهآذربایجان غربی

809
صندوق خرد محلی روستای حاجی 

2پیرلو 
صندوق کارآفرینی امید400400رضوان پری سعادتمندصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای حاجی پیرلو24ارومیهآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رضیه عبادی اغبالغبانک کشاورزیتکاب روستای کوتان علیا2تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت810

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رضیه مهدوی هوالسوصندوق کارآفرینی امیدشاهین دژ روستای هوالسو2شاهین دژآذربایجان غربیقالیبافی811

150150رضیه یوسف پورپست بانکآذربایجان غربی سردشت روستای بناوه1سردشتآذربایجان غربیلباس های محلی اقوام812
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1میاندوآبآذربایجان غربیگلیم بافی813
روستای مال شهاب الدین خیابان اصلی نرسیده به 

136مسجد جامع پالک 
100100رعنا اجاقلوشهابیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050رعنا محمد لوصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای مغانجوق1سلماسآذربایجان غربیطرح مشاغل خانگی814

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رفیعه عشقی قجوربانک کشاورزیروستای قجور-تکاب 2تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی815

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی816
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070رقیه اسکندری نصرت آبادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی850850رقیه آخبانک کشاورزی کیلومتری روستای عربلو18جاده مهاباد 2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری817

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080رقیه باخسهبانک توسعه تعاونروستای نصیر کندی- میاندواب 2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف818

200200رقیه پشت داربانک توسعه تعاونمتری8خیابان شهید نیک خواه کوچه شهید جعفری 2نقدهآذربایجان غربی(خیاطی)فعاالن صنایع دستی 819
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی66006600رقیه جعفرزاده قره ضیاءالدینبانک کشاورزیآذربایجانغربی قره ضیاءالدین روستای بسطام6چایپارهآذربایجان غربیگوساله پرواری820



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

100100رقیه حیدرزاده قره ورنپست بانکروستای نادرگلی1میاندوآبآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی821
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100رقیه حیدریپست بانکروستای حمید1میاندوآبآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی822
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

823
لباسهای )فعاالن صنایع دستی 

(محلی اقوام
2نقدهآذربایجان غربی

آذربایجان غربی شهرستان نقده روستای حسنلو منزل 

احمد میرزایی
200200رقیه خلیلی مهمانداریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

824
صندوق خرد محلی روستای کچه 

باش
صندوق کارآفرینی امید200200رقیه دخت داداشی مراغهصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای کچه باش24ارومیهآذربایجان غربی

100100رقیه دیمهپست بانکبوکان روستای ناچیت1بوکانآذربایجان غربیکارگاه گلیم بافی825
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5050رقیه رضازاده اغداشپست بانکروستای اغداش1میاندوآبآذربایجان غربی(جهره)نخ ریسی سنتی 826
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت9090رقیه سعادتبانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای اوچ تپه1میاندوآبآذربایجان غربیتولیدفرش دستباف827

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150رقیه عبادیپست بانکروستای شبیلو2میاندوآبآذربایجان غربیقالی بافی828

وزارت جهاد کشاورزی14001400رقیه عبداهلل نژادپست بانکآذربایجان غربی شهرستان ماکو روستای بلجک1ماکوآذربایجان غربیپرواربندی گوساله829

5050رقیه عیسیپست بانکروستای اغداش1میاندوآبآذربایجان غربی(جهره)نخ ریسی سنتی 830
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5050رقیه غزنویصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای امامقلی سفلی2چالدرانآذربایجان غربیبافندگی شال و کاله و لباس کاموایی831
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه قرداشی آرپارده سیبانک توسعه تعاوناستان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای قجلو2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف832

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه مالکیصندوق کارآفرینی امیدتکاب روستای قینرجه2تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت833

834
طرح توجیهی صنایع دستی بافت 

 دست540کاموا با ظرفیت تولید 
5050رقیه محمدیپست بانکشهرستان خوی بخش صفاییه روستای قوردیک سفلی1خویآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت140140رقیه یزدانی ییالنلوصندوق کارآفرینی امیدمیاندوآب روستای سوگلی تپه1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف835

5050رقیه یوسفیبانک توسعه تعاونروستای بختیاران- شهرستان خوی1خویآذربایجان غربیبافتنی های سنتی836
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

837
پرورش و نگهداری زنبور عسل به 

 کندو200ظرفیت 
وزارت جهاد کشاورزی500500رمضان بهمنشبانک کشاورزیشهرستان اشنویه روستای گندمالعیسی2اشنویهآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی12001200روح اله محمدیان جعفرابادصندوق کارآفرینی امیدمیاندواب روستای شبیلو1میاندوآبآذربایجان غربیپرواربندی گوساله838

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800روح انگیز تقی زادهصندوق کارآفرینی امیدخیابان سربازان گمنام نبش کوچه خرم5پلدشتآذربایجان غربیتولیدی پوشاک839

840
طرح توجیهی صنایع دستی بافت 

 دست540کاموا با ظرفیت تولید 
5050روح انگیز دولتیپست بانکشهرستان خوی بخش صفاییه روستای قوردیک سفلی1خویآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200روژین چراغیپست بانکروستای باشبرات-تکاب 1تکابآذربایجان غربیقالیبافی841

وزارت جهاد کشاورزی200200روژین گل محمدیبانک کشاورزیبوکان بلوار کردستان جنب بانک سپه1بوکانآذربایجان غربیتوسعه کلینیک گیاهپزشکی842

150150روناک آرستپست بانکروستای زیوه1سردشتآذربایجان غربیلباسهای محلی اقوام843
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت140140رویا سلطان پورصندوق کارآفرینی امیدمیاندوآب روستای اوزون اوبه1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف844

وزارت جهاد کشاورزی18001800رویا عباسی ساعتلوپست بانکماکو روستای باشکند1ماکوآذربایجان غربیپرورش گاو شیری845

3بوکانآذربایجان غربیاحداث جایگاه و پرورش گاو شیری846
آذربایجان غربی شهرستان بوکان شهر سیمینه روستای 

ساریقمیش اختاچی
وزارت جهاد کشاورزی15001410ریبوار رستمی نوروزلوبانک کشاورزی
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

(ره)کمیته امداد امام خمینی410410ریبوار شیخه باریکیبانک کشاورزیمهاباد روستای دهبکر2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری847

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ریحان اژدری احمدآبادپست بانکروستای احمدآباد- تکاب - اذربایجان غربی 2تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دست بافت848

1تکابآذربایجان غربیقالیبافی849
روستای عربشاه - شهرستان تکاب - آذربایجان غربی 

گروس
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ریحان هاشمی یلقون آغاجبانک کشاورزی

5050ریحانه دودکانلوی میالنصندوق کارآفرینی امیدشهرستان چایپاره روستای بابل اباد1چایپارهآذربایجان غربی(متن دوزی- گلدوزی )نقش دوزی 850
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5050ریحانه رادصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای گل اشاقی2چالدرانآذربایجان غربیبافتنی های سنتی851
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4ماکوآذربایجان غربیتولید پوشاک852
 6ماکو شهرک ولیعصر آپارتمانهای ستارخان بلوک 

21واحد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000ریحانه صادقلوبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی70007000رئوف عبالهی پوربانک کشاورزیسردشت روستای لیالنه3سردشتآذربایجان غربیپرورش گاو شیری853

200200زاهد جوانمردی نبی کندیپست بانکتکاب روستای نبی کندی2تکابآذربایجان غربیدفتر ای سی تی روستایی و کافی نت854
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی10001000زبر ملکیصندوق کارآفرینی امیدروستای هاچه سو3شاهین دژآذربایجان غربیکاشت نهال بلوبری855

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی856
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070زبیده بهاری قره بالغصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

857
بافت انواع )بافتنی های سنتی 

(لباسهای بافت و بافتنی های تزیینی
100100زبیده مرتضی زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای اوچتپه ـجنب کارگاه سید عارف سیادت2بوکانآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زربافت حکمتی یارعزیزپست بانکتکاب روستای یارعزیز3تکابآذربایجان غربیقالیبافی858

صندوق کارآفرینی امید200200زری فوالدیصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای صفربهی23ارومیهآذربایجان غربیصندوق خرد محلی روستای صفربهی859

160160زریان مولودیپست بانکسردشت روستای کانی زرد1سردشتآذربایجان غربیطراحی سنتی860
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی861
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070زرین تاج رحمتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت11001100زلفا رحمانیصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی سردشت روستای نالس5سردشتآذربایجان غربیتولیدی پوشاک زنانه862

150150زلفه محمدپورسیره مرگپست بانکروستای نالس- سردشت 1سردشتآذربایجان غربیلباسهای محلی اقوام863
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2مهابادآذربایجان غربیراسی بره گوشتی100پرواربندی 864
شهرستان مهاباد بخش مرکزی دهستان مکریان شرقی 

روستای گوک تپه مجتمع جهاد آباد
وزارت جهاد کشاورزی12001200زلیخا محمد امینیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی300300زمان حسین بیگلوصندوق کارآفرینی امیدآذربایجانغربی قره ضیاءالدین روستای میرزاحسام3چایپارهآذربایجان غربیبره پرواری865

100100زمانه آرامشیبانک توسعه تعاونبوکان روستای ماللر1بوکانآذربایجان غربیدوخت لباسهای محلی866
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

867
تولید فرش دستباف سنتی و تابلو 

فرش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا آرمانبانک توسعه تعاونآذربایجان غربی شهرستان شاهین دژ روستای هوالسو1شاهین دژآذربایجان غربی

1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف868
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

سوگلی تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا آقایی کهریزبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا برامیان اربط علیاپست بانکنقده، روستای کاروانسرا جنب پمپ بنزین1نقدهآذربایجان غربیتولید فرش و قالی دستبافت869

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا توحیدیبانک توسعه تعاونروستای شبیلو2میاندوآبآذربایجان غربیقالیبافی870

صندوق کارآفرینی امید400400زهرا جبراییل پور کمار علیاصندوق کارآفرینی امیدروستای هفتوان-سلماس40سلماسآذربایجان غربی2صندوق خرد محلی هفتوان 871



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

صندوق کارآفرینی امید400400زهرا جعفرپورصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای جارچیلو35ارومیهآذربایجان غربیصندوق خرد محلی روستای جارچیلو872

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا جاللیبانک توسعه تعاونکوس شبیلو1میاندوآبآذربایجان غربیقالی بافی873

100100زهرا حاجی زادهصندوق کارآفرینی امیدمهاباد روستای قوزلو سفلی2مهابادآذربایجان غربیاحداث کارگاه گلیم بافی874
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی875
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070زهرا حاصلی نصرت ابادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400زهرا حسین پوربانک توسعه تعاونروستای خوک روبروی مسجد3شوطآذربایجان غربیقالی بافی876

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا خضری چپدرهبانک کشاورزیروستای چپدره-تکاب 2تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی877

160150زهرا خلیل پورپست بانکروستای بیوران- شهرستان سردشت 1سردشتآذربایجان غربیلباسهای محلی و اقوام878
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا دانندهبانک توسعه تعاونمیاندواب روستای قره تپه3میاندوآبآذربایجان غربیقالیبافی879

5050زهرا دالیی میالنصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای تغنیت علیا2چالدرانآذربایجان غربیبافتنی های سنتی880
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5050زهرا رسولیصندوق کارآفرینی امیدروستای قره کندی- چایپاره2چایپارهآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی881
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5050زهرا رضاییصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای قرخ بالخ2چالدرانآذربایجان غربیبافتنیهای سنتی882
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5050زهرا سلطانیبانک توسعه تعاونروستای پیرموسی- شهرستان خوی1خویآذربایجان غربیگلدوزی883
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی884
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070زهرا سلیمی نصرت آبادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت140140زهرا عالمی بگتاشصندوق کارآفرینی امیدمیاندوآب شهر چهاربرج2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف885

1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف886
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب شهر باروق 

خیابان آذربایجان
وزارت صنعت، معدن و تجارت120120زهرا عطاریان باروقبانک توسعه تعاون

887
صندوق خرد محلی روستای عربلوی 

دره
صندوق کارآفرینی امید400400زهرا علی اکبر لوییصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای عربلو دره40ارومیهآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا قلمی گوله گولهبانک کشاورزیتکاب روستای چراغتپه2تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت888

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا کریمی اینچهصندوق کارآفرینی امیدشاهین دژ دهستان هوالسو1شاهین دژآذربایجان غربیقالی بافی889

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا گلی گوی آقاجپست بانکروستای گوی آقاج-تکاب 1تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی )قالیبافی 890

10نقدهآذربایجان غربیپرورش گل محمدی891
روستای بیگم - شهرستان نقده- استان آذربایجان غربی

کوچه مخابرات –قلعه 
وزارت جهاد کشاورزی400400زهرا متدینصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امید200200زهرا مختاریصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای باراندوز18ارومیهآذربایجان غربیصندوق خرد محلی روستای باراندوز892

1تکابآذربایجان غربیقالیبافی893
روستای آی قلعه - شهرستان تکاب - آذربایجان غربی 

سی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا مرادیبانک کشاورزی

894
تولید فرش دستباف سنتی خانگی و 

تابلو فرش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا مرادی زادبانک توسعه تعاونروستای آغچه مسجد-شاهین دژ1شاهین دژآذربایجان غربی

195195زهرا مولودیپست بانکسردشت روستای کوربناو1سردشتآذربایجان غربیبافتنی های سنتی895
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

896
تولید فرش دستباف سنتی خانگی و 

تابلو فرش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا میربانک توسعه تعاونروستای سعید آباد-شاهین دژ1شاهین دژآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت2500600زهرا نادریبانک توسعه تعاونارومیه جاده سلماس روستای قره قشالق16ارومیهآذربایجان غربیکارگاه تولیدی پوشاک897

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا هاشمی عربلویی درهصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای طسمالو- آذربایجانغربی 2ارومیهآذربایجان غربیدوخت لباس898

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا وجدی یاغالن تپهبانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای یاغالن تپه3میاندوآبآذربایجان غربیقالیبافی899

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا یاری قوشخانهبانک کشاورزیتکاب روستای کوتان علیا1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت900

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی901
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070زهره جعفری نصرت آبادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی902
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070زهره حاصلی نصرت آبادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت140140زیبا بدلیان حاجی علیلوصندوق کارآفرینی امیدمیاندواب روستای زینال کندی3میاندوآبآذربایجان غربیقالیبافی903

2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف904
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای ولی 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زیبا حیدرزادهپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زیبا خالدی حیدرانلوبانک کشاورزیروستای سگریک2چالدرانآذربایجان غربیقالی بافی905

5050زیبا رضایی اقدمصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای گل اشاقی2چالدرانآذربایجان غربیبافتنیهای سنتی906
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیبا کوهی همپاپست بانکروستای آغبالغ علیا2تکابآذربایجان غربیفرش دستبافت907

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب بهرامزادهصندوق کارآفرینی امیدگوی آقاج-تکاب 1تکابآذربایجان غربیقالیباقی908

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070زینب حسن پورصندوق کارآفرینی امیدتازه شهر- سلماس 1سلماسآذربایجان غربیطرح پوشاک909

5050زینب خضرلوصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای قرخ بالخ2چالدرانآذربایجان غربیبافتنی های سنتی910
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب درستیبانک توسعه تعاونخوی روستای بوالماج1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی911

1چایپارهآذربایجان غربی(متن دوزی- گلدوزی )نقش دوزی 912
شهرستان چایپاره روستای قره کندی شهرک ولیعصر 

خیابان ولیعصر
5050زینب زینال زادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب سعیدی قراقیهصندوق کارآفرینی امیدشاهین دژ روستای آغتپه2شاهین دژآذربایجان غربیقالیبافی913

1نقدهآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی914
روستای شیخ - شهرستان نقده - آذربایجان غربی 

معروف
سازمان امور عشایر ایران200200زینب سیفی ییالنلوصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب شاهمرادیبانک کشاورزیگوی آقاج-تکاب 2تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی )قالیبافی 915

2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف916
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت130130زینب ظهرابیپست بانک

2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف917
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

مالشهاب الدین
وزارت صنعت، معدن و تجارت140140زینب عباس زاده قوشقیهصندوق کارآفرینی امید

100100زینب عبداله شرفکندیصندوق کارآفرینی امیدمهاباد روستای کپه کند2مهابادآذربایجان غربیاحداث کارگاه گلیم بافی918
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی919

اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد جنب بخشداری نصرت آباد منزل 

احد شمشیری

7070زینب عشاقیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب فتاحیپست بانکروستای چوپلو-تکاب 1تکابآذربایجان غربیقالیبافی920

150150زینب فیروزیبانک کشاورزیروستایی اوزنتاش.مهاباد2مهابادآذربایجان غربیاحداث کارگاه گلیم بافی921
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت140140زینب متقیصندوق کارآفرینی امیدمیاندوآب روستای بکتاش1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف922
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923
تکمیل ظرفیت واحد تولیدی لبنیات 

 دیانا133
وزارت جهاد کشاورزی38003800زینب مختاری دربهبانک کشاورزیاشنویه روستای نلیوان6اشنویهآذربایجان غربی

100100زینب مصطفی زادهصندوق کارآفرینی امیدمنزل شخصی کامل خوانچه زرد_روستای اوچتپه 2بوکانآذربایجان غربی(تولید گلیم)گلیم بافی 924
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب ولی زادهصندوق کارآفرینی امیدماکو روستای هندوار1ماکوآذربایجان غربیقالیبافی925

1تکابآذربایجان غربیقالیبافی926
روستای آی قلعه - شهرستان تکاب - آذربایجان غربی 

سی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینت حسین نیابانک کشاورزی

150150زیور محمدیپست بانکسردشت روستای نالس1سردشتآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی927
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150ژیال شنگهبانک کشاورزیروستایی دهبکر. مهاباد- غ.آ2مهابادآذربایجان غربیاحداث کارگاه گلیم بافی928
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000ژیال صالحیانپست بانکمحموداباد خ امام بعداز فلکه شهدای دولت2شاهین دژآذربایجان غربیکارگاه لبتیاتی محلی929

1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف930
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

شبیلو علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ژیال فتحیبانک توسعه تعاون

5050ژیال محمدیانپست بانکروستای گل سلیمان آباد1میاندوآبآذربایجان غربیچرم دوزی931
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4میاندوآبآذربایجان غربیطرح آی سی تی روستایی932
آذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای للکلوی 

بزرگ
15001500ژیال یونسی للکلوپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سارا انصاریصندوق کارآفرینی امیدروستای کوسه2بوکانآذربایجان غربیخیاطی933

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی934
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070سارا جعفری نصرت آبادپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سارا خانیصندوق کارآفرینی امیدمحمود آباد- شاهین دژ 1شاهین دژآذربایجان غربیتجهیز و توسعه آرایشگاه بانوان935

100100سارا خلیل زادهپست بانکروستای سوگلی تپه1میاندوآبآذربایجان غربیگلیم بافی936
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100سارا دارکهپست بانکمهاباد بخش مرکزی روستای لج2مهابادآذربایجان غربیگلیم بافی937
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

938
تولید پرده و گلدوزی روی انواع 

پوشاک و البسه
8سلماسآذربایجان غربی

جاده تازه شهر سه راهی - شهر سلماس- آذربایجانغربی

(روستای هفتوان)گلعذان
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500سارا کنگرلوییبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی17501400ساسان حمزه ایبانک کشاورزیکوی وکیل کندی-میاندوآب 2میاندوآبآذربایجان غربیتجهیزمطب دامپزشکی دکترحمزه ای939

وزارت جهاد کشاورزی300300ساسان رحمان پورصندوق کارآفرینی امیدمهاباد دهستان مکریان غربی روستای قزلقوپی2مهابادآذربایجان غربیفروشگاه سموم و نهادهای کشاورزی940

وزارت صنعت، معدن و تجارت58005800ساالر اورنگیپست بانکجاده قدیم گواهران نرسیده به گوهران- خوی 12خویآذربایجان غربیتولید تشک فنری، طبی و روتختی941

وزارت جهاد کشاورزی39603936ساالر ناصریبانک کشاورزیجاده سلماس روستای شیرآباد8ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری942

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سامان امینیبانک توسعه تعاونروستای ساریقمیش20بوکانآذربایجان غربیآجر پزی943

وزارت جهاد کشاورزی12001200سبف اله عباسزادهبانک توسعه تعاونخوی روستای خان دیزج2خویآذربایجان غربی راسی19گاو شیری 944

وزارت جهاد کشاورزی18201820ستار اسمعیل زادهبانک کشاورزیسلماس روستای اولق3سلماسآذربایجان غربی راسی19پرورش گاو شیری 945

وزارت جهاد کشاورزی150150ستار جعفری نژادبانک کشاورزیروستای نظر خان- شهرستان پلدشت 2پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی946

وزارت جهاد کشاورزی700700ستار حسن زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای نوروزآباد2شاهین دژآذربایجان غربیپرورش گاو شیری947

وزارت جهاد کشاورزی18001800ستار قهریصندوق کارآفرینی امیدمیاندوآب روستای للکلو4میاندوآبآذربایجان غربیپرورش گاو شیری948
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2چالدرانآذربایجان غربیقالی بافی949
استان آذربایجان غربی شهرستان چالدران روستای 

سگریک
وزارت صنعت، معدن و تجارت40040سجاد اذرکمندبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی13441344سجاد اکبرزاده قدیمبانک توسعه تعاونروستای دلجلو- خوی 3خویآذربایجان غربی راسی45گوساله پرواری 950

وزارت جهاد کشاورزی12001200سجاد اکبریپست بانکشوط روستای احمدآباد3شوطآذربایجان غربیپرورش قارچ دکمه ای951

وزارت جهاد کشاورزی250250سجاد اکبریبانک توسعه تعاونشوط روستای بابور2شوطآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل952

وزارت جهاد کشاورزی500500سجاد باقری الچینصندوق کارآفرینی امیدشاهین دژ شهر محمودآباد خ شهید حشمتی ک اول3شاهین دژآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل953

وزارت جهاد کشاورزی20002000سجاد ثروت خانه برقبانک توسعه تعاون(دلمه)روستای اسالم آباد-نقده4نقدهآذربایجان غربیپرورش دام سبک و سنگین954

وزارت جهاد کشاورزی250250سجاد حسن پور دیزجیبانک کشاورزیآذربایجان غربی شهرستان شوط روستای دیزج طویل1شوطآذربایجان غربیخرید و احداث جایگاه پرورش دام955

وزارت جهاد کشاورزی25002500سجاد رستمی کلیسا کندیبانک کشاورزیچالدران بخش دشتک روستای کلیساکندی3چالدرانآذربایجان غربیپرورش شترمرغ956

وزارت جهاد کشاورزی15001500سجاد رضائی دوالمابانک کشاورزیارومیه بخش باراندوز دهستان باالنج روستای عیسی لو2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری957

وزارت جهاد کشاورزی400400سجاد عسگرلوبانک کشاورزیچالدران خیابان امام1چالدرانآذربایجان غربیکاشت سیر958

وزارت جهاد کشاورزی570570سجاد قلی زادهبانک کشاورزیشوط روستای تیمورآباد2شوطآذربایجان غربیبره پروری قلی زاده959

2شوطآذربایجان غربیتوسعه کارگاه تولیدی لیوان کاغذی960
آذربایجان غربی شهرستان شوط خیابان طالقانی نرسیده 

به روستای تیمور اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت20001400سجاد مصطفی زادهصندوق کارآفرینی امید

961
 در MDFایجاد کارگاه محصوالت 

روستای کلیساکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200سجاد یعقوب زادهصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای کلیساکندی2چالدرانآذربایجان غربی

120120سحر اخکانبانک توسعه تعاونبوکان روستای حمامیان1بوکانآذربایجان غربیبافت انواع بافتنی زنانه و بچه گانه962
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100سحر اسالمیبانک کشاورزیروستای آچی دره. مهاباد- غ.آ2مهابادآذربایجان غربیاحداث کارگاه گلیم بافی963
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سحر آقاولیبانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای سوگلی تپه1میاندوآبآذربایجان غربیتولیدفرش دستباف964

965

گسترش دفتر ارتباطات و فناوری 

در روستای کشمش  (ICT)اطالعات 

تپه

450450سحر جعفرنیاپست بانکماکو روستای کشمش تپه1ماکوآذربایجان غربی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف966
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

یقینعلی تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت110110سحر قلی پوربانک توسعه تعاون

967
احداث جایگاه و خرید بره پرواری 

( رأس100)
3شاهین دژآذربایجان غربی

روستا - دهستان هوالسو - بخش مرکزی - شاهین دژ

هاچه سو
وزارت جهاد کشاورزی400400سرخوش عباسی هاچه سوصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی22002200سردار ساعدی چلیکصندوق کارآفرینی امیدمیاندواب روستای چلیک5میاندوآبآذربایجان غربیتولید محصوالت گلخانه ای968

وزارت جهاد کشاورزی10001000سردار شیرصندوق کارآفرینی امیدروستای آلواتان- سردشت 1سردشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی- دامداری سنتی 969

وزارت جهاد کشاورزی30003000سرور اکبریبانک کشاورزیسلماس جاده صدقیان5سلماسآذربایجان غربیرأسی30پرورش گاو شیری970

وزارت جهاد کشاورزی300300سروش رحمانیصندوق کارآفرینی امیدشاهین دژ روستای نوروزآباد1شاهین دژآذربایجان غربیپرورش و نگهداری مرغ بومی و محلی971

900900سروش کریمیبانک توسعه تعاونمهاباد بخش خلیفان روستای گنه دار2مهابادآذربایجان غربیاقامتگاه بوم گردی972
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سروناز خیریبانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای مالشهاب الدین1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف973

5050سروناز فرج زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای پیر یادگار- چایپاره 4چایپارهآذربایجان غربی(متن دوزی- گلدوزی  )نقش دوزی974
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سریه حسین زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای کندال- شوط3شوطآذربایجان غربیکارگاه بلوک زنی975
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5050سریه قلی زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای کسیان- چایپاره 1چایپارهآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی976
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی977
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070سریه گلزاری گوله گولهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

978
توسعه جایگاه و پرورش گوسفند 

اصالح نژاد و تالقی نژادی و بهبود قله
وزارت جهاد کشاورزی800800سریه مردانی آقابگلوصندوق کارآفرینی امیدروستای اقا بگلو- نقده - آذربایجان غربی 5نقدهآذربایجان غربی

160150سعادت حسن سوریپست بانکجنب اداره پست- سردشت 1سردشتآذربایجان غربیگلیم بافی'979
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100سعدا کرمیصندوق کارآفرینی امیدروستای اوچ تپه- بوکان1بوکانآذربایجان غربیلباس های محلی اقوام980
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

950950سعدون رسولی ذلیالنیصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی اشنویه روستای باالگیر4اشنویهآذربایجان غربیبوم گردی981
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی15901590سعدون محمدزاده مقدمبانک کشاورزیآذربایجان غربی شهرستان مهاباد روستای قم قلعه2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری982

وزارت جهاد کشاورزی500500سعدی رحیمی آذرصندوق کارآفرینی امیدروستای کانی رش-بوکان3بوکانآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل983

984
تجهیز و توسعه واحد پرورش جوجه 

یک روزه
15مهابادآذربایجان غربی

آذربایجان غربی مهاباد جاده میاندوآب سه راهی برهان 

 جاده برهان7کیلومتر 
وزارت جهاد کشاورزی3000030000سعدی صبوعیبانک توسعه تعاون

985
رو تختی و )تولیدی کاالی خواب

(نشک
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500سعدیه اسعدیصندوق کارآفرینی امیدروستای کهریزه سردار8بوکانآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی12001200سعید اسماعیل لوبانک کشاورزیخوی، روستای عذاب2خویآذربایجان غربی راسی25گوساله پرواری 986

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200سعید بهرامی رادبانک توسعه تعاون144فیرورق خیابان امام رضاپالک - خوی4خویآذربایجان غربیکارگاه تولیدی وخدمات سی ان سی987

وزارت جهاد کشاورزی19001900سعید جعفری یادگار لوبانک کشاورزیروستای فقیه بگلو3ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیر ده988

1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام989
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران جنوبی 

روستای خان بخلچی
وزارت جهاد کشاورزی300300سعید دالیی میالنصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی250250سعید رمضانیپست بانکشوط روستای کندال2شوطآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل990

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200سعید سلطان زادهصندوق کارآفرینی امیدغ شهرستان چالدران بخش دشتک روستای عربدیزج.آ7چالدرانآذربایجان غربیتولید و بسته بندی قارچ دکمه ای991

وزارت جهاد کشاورزی400400سعید سواری هوالسوبانک کشاورزیروستای هوالسو-شاهین دژ2شاهین دژآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی992

وزارت جهاد کشاورزی300300سعید صوفی چوپلوبانک کشاورزیتکاب روستای چوپلو2تکابآذربایجان غربیپرورش و تولید زنبورعسل993

وزارت جهاد کشاورزی15001500سعید قاضیبانک کشاورزی3مهاباد تپه قاضی خیابان کشاورز کوچه نیلوفر2مهابادآذربایجان غربیپرواربندی گوساله994

500500سعید قنبری قره قشالقیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای خان تختی5سلماسآذربایجان غربیاقامتگاه بوم گردی995
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی800800سعید محمودیبانک کشاورزیروستای دیوانخانه- شهرک ارس - پلدشت 3پلدشتآذربایجان غربی کندو100پرورش زنبور عسل 996

وزارت جهاد کشاورزی300300سعید مشعشیبانک کشاورزیآذربایجانغربی چالدران روستای قوشابالغ علیاء1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام997

وزارت جهاد کشاورزی300300سعید نعمانی دورباشبانک کشاورزیروستای دورباش- تکاب 1تکابآذربایجان غربیزنبور داری998

5050سعیده خضرلوصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای قرخ بالخ2چالدرانآذربایجان غربیبافتنیهای سنتی999
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امید400400سعیده گوهریصندوق کارآفرینی امیدروستای صدقیان-سلماس33سلماسآذربایجان غربی1صندوق خرد محلی صدقیان 1000

350مهابادآذربایجان غربیشرکت قند مروارید میالد مهاباد1001
ارومیه روبروی -  جاده مهاباد 25کیلومتر . مهاباد

روستای کوسه کهریز
وزارت صنعت، معدن و تجارت150000150000سفیر قره گولیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

150150سکینه احمد زادهپست بانکسردشت روستای تیت1سردشتآذربایجان غربیبافتنی های سنتی1002
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

30میاندوآبآذربایجان غربیصندوق اعتبارات خرد زنان روستایی1003
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای قره 

قوزلو
صندوق کارآفرینی امید200200سکینه بیرنگصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه رسول زاده نصرت ابادبانک کشاورزیروستای قره بالغ1تکابآذربایجان غربیقالی بافی1004

5050سکینه غالمیپست بانکروستای گل سلیمان اباد1میاندوآبآذربایجان غربیچرم دوزی1005
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سکینه قهرمانپوربانک توسعه تعاوننقده روستای عجملو منزل قهرمانپور1نقدهآذربایجان غربیتولید فرش و قالی دستبافت1006

5050سکینه قهرمانیصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای سعدل2چالدرانآذربایجان غربیبافتنی های سنتی1007
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1008
تولید و بافت جوراب پشمی، شال و 

کاله
5050سکینه نجفی آجاییپست بانکبدل اباد خیابان شهید باکری بن بست استاد شهریار1خویآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1009
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070سکینه ولی پورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی11001100سالم احمدپوربانک کشاورزیروستای ایل تیمور- مهاباد 2مهابادآذربایجان غربی راسی23گاوشیری 1010

سازمان امور عشایر ایران800800سالم شب روبانک کشاورزیمهاباد روستای قره قشالق2مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1011

وزارت جهاد کشاورزی450450سالم محمد زادهپست بانکروستای کونه کیچ1پیرانشهرآذربایجان غربیزنبورداری1012

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سلبی ریحانی چراغتپهبانک کشاورزیتکاب روستای چراغتپه سفلی1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت1013

1014
بافت با چهارمیل )بافته های سنتی

(وپنج میل
5050سلبی کاظمی ملحملوپست بانکروستای ملحم لو1میاندوآبآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی22502250سلطانعلی رحیمی چیچکیبانک کشاورزیروستای چیچک3سلماسآذربایجان غربیپرورش گوساله پرواری1015

1016
تعمیرات ماشین آالت و ادوات و 

مکانیزاسیون کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000سلطانعلی قربانیصندوق کارآفرینی امیداذربایجان غربی شهرستان میاندوآب روستای سوگلی تپه2میاندوآبآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی200200سلمان اصالنیبانک کشاورزیمیاندواب روستای قپچاق1میاندوآبآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل1017

1018
تولید قطعات ماشین آالت و ادوات 

کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000سلمان آقاجانیبانک توسعه تعاونروستای کاروانسرا-  جاده محمدیار 1کیلومتر 4نقدهآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی300300سلمان جمال زادهصندوق کارآفرینی امیدچالدران بخش دشتک روستای جمال کندی1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1019

1020
خرده فروشی انواع چرخ های 

خیاطی و گلدوزی خانگی
2میاندوآبآذربایجان غربی

استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

یوزباشکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سلمان جواهریپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300سلمان خورابلوصندوق کارآفرینی امیدروستای گورش- چایپاره 6چایپارهآذربایجان غربیفرش بافی1021

100100سلمان زایر قوزلوصندوق کارآفرینی امیدشاهین دژ روستای قوزلو افشار1شاهین دژآذربایجان غربیگلیم بافی1022
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3چالدرانآذربایجان غربیتوسعه دفتر پیشخوان آواجیق1023
غ شهرستان چالدران شهر آواجیق خیابان امام .استان آ

دفتر پیشخوان آواجیق
12001200سلمان علی پورپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام1024
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران جنوبی 

روستای خضرلو
وزارت جهاد کشاورزی300300سلمان نجفیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی23302330سلیم امینیبانک کشاورزیاشنویه روستای ذمه4اشنویهآذربایجان غربی راسی300پرواربندی بره 1025

وزارت ورزش و جوانان25002500سلیم سیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای قزل قوپی- مهاباد 12مهابادآذربایجان غربیسالن ورزشی فرهنگی خالق1026

سازمان امور عشایر ایران20001800سلیم عمریبانک کشاورزیروستای آفان- مهاباد 3مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1027

وزارت جهاد کشاورزی11001100سلیمان احمدپوربانک کشاورزیروستای ایل تیمور- مهاباد 2مهابادآذربایجان غربی راسی23گاوشیری 1028



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی14181400سلیمان احمدیبانک کشاورزیبوکان روستای گل مرزنگ2بوکانآذربایجان غربی راس گوساله35پروارندی 1029

4میاندوآبآذربایجان غربیتولید تیرچه و بلوک و قطعات بتنی1030
آذربایجان غربی میاندواب بخش باروق خیابان شهدا 

منزل مسکونی سلیمان اللهوردی زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700سلیمان اله ویردی زادهصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی500500سلیمان الیاسیبانک کشاورزیروستای کوسه کهریزه.مهاباد2مهابادآذربایجان غربی راسی50پرورش بره پرواری 1031

1032
 )پرورش بز های نؤاد برتر اروپایی 

(سانن و آلپاین 
1بوکانآذربایجان غربی

روستایی - شهرستان بوکان -استان آذربایجان غربی 

داشبند
وزارت جهاد کشاورزی900900سلیمان حسن زادهبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سلیمان سعیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای شکریازی- سلماس - غ .آ3سلماسآذربایجان غربیقالیبافی1033

وزارت جهاد کشاورزی10001000سلیمان صوفی محمدیبانک کشاورزیشهرستان بوکان روستای شیخ علی2بوکانآذربایجان غربی راسی20گاو شیری صنعتی اصیل 1034

وزارت جهاد کشاورزی10001000سلیمان عبداهلل زادهبانک کشاورزیروستای نوبار4بوکانآذربایجان غربیخرید گاو شیری1035

سازمان امور عشایر ایران800800سلیمان کاکه مامبانک کشاورزیمهاباد روستای سلیم ساغول2مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1036

وزارت جهاد کشاورزی400400سلیمان محمودیبانک توسعه تعاونروستای برده زرد2بوکانآذربایجان غربیزنبورداری1037

1038
صندوق خرد محلی روستای دیزج 

÷دول 
صندوق کارآفرینی امید400400سلیمه نصیریصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای دیزج دول42ارومیهآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمانه صادقی یلقون آقاجصندوق کارآفرینی امیدروستای یلقون اغاج- تکاب 1تکابآذربایجان غربیفرش دستبافت1039

1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1040
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

دوچی
وزارت صنعت، معدن و تجارت140140سمانه فرضی دوچیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300سمکو مصطفی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای سیمینه3بوکانآذربایجان غربیخدمات و تعمیر وسایل الکترونیکی1041

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1042
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070سمیرا جعفری نصرت آبادپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5050سمیرا زینال زادهصندوق کارآفرینی امیدشهرستان چایپاره روستای کسیان کوچه شهیدبهشتی1چایپارهآذربایجان غربی(متن دوزی - گلدوزی )نقش دوزی 1043
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130سمیرا فتوحیپست بانکتکاب روستای دورباش1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت1044

وزارت جهاد کشاورزی25002500سمیع شیخه قمطرییبانک کشاورزیآذربایجان غربی پیرانشهر روستای قمطره4پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش یره پرواری1045

وزارت جهاد کشاورزی700700سمین زر خلیلیبانک کشاورزیروستای گلپاشین3ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1046

1047
ایجاد و تجهیز و توسعه دفتر 

خدماتی و ارتباطی بروز
5ارومیهآذربایجان غربی

ارومیه منطقه صومای برادوست روستای گنگچین دفتر 

خدماتی ارتباطی گنگچین روستای صفر مرزی
400400سمیه اکرم ثانیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1048
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070سمیه امانی احمد ابادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1049
 )بسته بندی محصوالت غذایی 

(حبوبات
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450سمیه ایمانیبانک توسعه تعاونمحمودآباد خ شهید امیر خانی3شاهین دژآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300سمیه بیرنگصندوق کارآفرینی امیدمیاندوآب روستای قره قوزلو3میاندوآبآذربایجان غربیخیاطی1050

4میاندوآبآذربایجان غربیتولید پوشاک1051
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

مظفرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450سمیه حنیفیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی560560سمیه خضری تباربانک کشاورزیروستای تازه قلعه4پیرانشهرآذربایجان غربیزنبور داری1052

وزارت صنعت، معدن و تجارت120120سمیه خوشه چین ملکیبانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای جواد حصاری3میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1053

1054
نمایشگاه و کارگاه طراحی لباس و 

پوشاک
100100سمیه ساعدیپست بانکروستای گل بهی-شهرستان بوکان-آذربایجان غربی3بوکانآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150سمیه شریعت پناهپست بانکروستای نالس- سردشت 1سردشتآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی1055
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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100100سمیه صادقی الچینپست بانکروستای نادرگلی1میاندوآبآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی1056
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5050سمیه علی پور مارقشهصندوق کارآفرینی امیدروستای چورس- چایپاره 1چایپارهآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی1057
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت140140سمیه فاتحیصندوق کارآفرینی امیدمیاندوآب روستای بکتاش1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1058

150150سمیه قادرزادهپست بانکروستای شیواوکان- سردشت 1سردشتآذربایجان غربیبافتنی های سنتی1059
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130سمیه قربانی احمد آبادپست بانکروستای احمد اباد سفلی- تکاب 1تکابآذربایجان غربیفرش دستبافت1060

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سمیه قهرمانی حاصل قوبیپست بانکمیاندوآب روستای حاصل قوبی امیرآباد1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1061

وزارت صنعت، معدن و تجارت25601200سمیه کریم زادهبانک کشاورزیپلدشت روستای نظرخان2پلدشتآذربایجان غربیتولیدی پوشاک1062

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1063
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070سمیه محسنی نصرت آبادپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5050سمیه محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای خانقاه چورس- چایپاره1چایپارهآذربایجان غربیبافتنی های سنتی1064
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی700700سهراب رادمردبانک توسعه تعاونسلماس روستای سیالب1سلماسآذربایجان غربیراسی40گوسفند داشتی1065

وزارت جهاد کشاورزی25002500سهراب فرجیبانک توسعه تعاونسلماس روستای بخشکندی3سلماسآذربایجان غربی راس40پرورش گوساله پرواری 1066

1067

تکمیل وتجهیز وخرید دام یک واحد 

گاومیش شیری به ظرفیت بیست 

راس

وزارت جهاد کشاورزی13001300سهراب محمدی ابابجوبانک کشاورزیجاده شهید کالنتری جاده طالتپه روستای اباجلو2ارومیهآذربایجان غربی

5050سهیال افشاریپست بانکروستای حمید1میاندوآبآذربایجان غربیجهره1068
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5050سهیال جعفرزادهصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای قادوکندی2چالدرانآذربایجان غربیبافتنی های سنتی1069
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی250250سهیال فرجی هندواریپست بانکشوط روستای تیمورآباد1شوطآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل1070

150150سهیال قادرزادهپست بانکروستای شیواوکان- سردشت 1سردشتآذربایجان غربیلباسهای محلی و اقوام1071
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال قلندریصندوق کارآفرینی امیدنقده روستای چیانه3نقدهآذربایجان غربیتولید فرش و قالی دستبافت1072

100100سهیال همدانصندوق کارآفرینی امیدروستای قوزلوی سفلی.خلیفان.مهاباد2مهابادآذربایجان غربیاحداث کارگاه گلیم بافی1073
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1074
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

حیدرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سهیال یاحسنپست بانک

2مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفندداشتی1075
بخش خلیفان دهستان منگورشرقی روستای  –مهاباد 

سلیم ساغلو
سازمان امور عشایر ایران18001800سواره دیودلبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سودابه کاکایی گوی اغاجپست بانکروستای گوی آقاج-تکاب 1تکابآذربایجان غربیقالیبافی1076

صندوق کارآفرینی امیدروستای سوگلی تپه1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1077
سودابه نوزادشیخ جان 

سراجلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت140140

وزارت جهاد کشاورزی24502450سودابه وعیدیصندوق کارآفرینی امیدمیاندوآب روستای فیروز آباد6میاندوآبآذربایجان غربیتولید محصوالت گلخانه ای1078

صندوق کارآفرینی امید200200سوسن آقا بیگیصندوق کارآفرینی امیدروستای سیالب-سلماس34سلماسآذربایجان غربیصندوق خرد محلی روستای سیالب1079

2میاندوآبآذربایجان غربیطرح تولیدی پوشاک1080
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

نصیرکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سوسن بیگ محمدیبانک توسعه تعاون
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130سوسن رستمی فاقلوبانک کشاورزیروستای فیض آباد-تکاب 2تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی1081

3میاندوآبآذربایجان غربیupvcتولید درب و پنجره 1082
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب شهر 

 دی9چهاربرج خیابان شهید بهشتی روبروی هنرستان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سوسن مهدی پورپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی1400014000سولماز گل محمدیبانک کشاورزیشاهین دژ بخش مرکزی روستای هاچاسو7شاهین دژآذربایجان غربیواحد بسته بندی عسل1083

1ارومیهآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی1084
 جاده دریا روستای میاوق کوچه 12ارومیه کیلومتر 

238مسجد پالک 
150150سولماز یحیوی میاوقیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سونیا شکری قزلقیهصندوق کارآفرینی امیدشاهین دژ روستای هوالسو2شاهین دژآذربایجان غربیقالی بافی1085

وزارت جهاد کشاورزی940940سیامک صیامی تمربانک توسعه تعاونسلماس روستای تمر1سلماسآذربایجان غربی راسی55پرورش گوسفند داشتی 1086

1087
پرورش - پرورش ماهی سردابی 

ماهی قزل آال
وزارت جهاد کشاورزی90009000سیامند بریبانک کشاورزیرودخانه خضرآباد-روستای چکو -میراباد8سردشتآذربایجان غربی

1088
توسعه و تجهیز مطب و مرکز مایه 

کوبی
وزارت جهاد کشاورزی500500سیامند حسین زاده بوکانیبانک کشاورزیروستای یکشوه2بوکانآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت950950سیامند فاتحیپست بانکمهاباد،بخش مرکزی ،روستای قره قشالق15مهابادآذربایجان غربیکارگاه غیرمتمرکز قالیبافی1089

سازمان امور عشایر ایران600600سیامند منگورکردستانیبانک کشاورزیروستای سلیم ساغلو2مهابادآذربایجان غربیگوسفند داشتی1090

وزارت جهاد کشاورزی10001000سیاوش احمدیپست بانکروستای خاتون استی4مهابادآذربایجان غربیپرورش زنبورعسل1091

وزارت جهاد کشاورزی200200سیاوش اکبری قطاربانک کشاورزیبخش باروق روستای ممه کند- میاندواب 2میاندوآبآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل1092

1093
احداث مجتمع خدماتی ورفاهی سه 

راهی راژان
بانک توسعه تعاونسیلوانا-  جاده ارومیه 28کیلومتر 24ارومیهآذربایجان غربی

سید ابراهیم گیالنی زاده 

دیزج
150003600

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی300300سید احمد کاکایی تکانتپهبانک کشاورزیروستای چراغتپه1تکابآذربایجان غربیزنبور درای1094

سازمان امور عشایر ایران20002000سید اسماعیل هاشمیبانک کشاورزیروستای چهارگاه: شهرستان مهاباد4مهابادآذربایجان غربی رأسی200پرورش گوسفند داشتی 1095

وزارت جهاد کشاورزی14401440سید جالل حسینیپست بانکمیاندواب روستای دلیکداش2میاندوآبآذربایجان غربی راس37پرورش گاو شیری 1096

سازمان امور عشایر ایران500500سید حسین اشترابهبانک توسعه تعاونآذربایجان غربی پیرانشهر روستای هنگ آباد1پیرانشهرآذربایجان غربیپررورش دام سبک1097

وزارت جهاد کشاورزی300300سید حسین سیدیپست بانکتکاب روستای قوشخانه1تکابآذربایجان غربیپرورش و تولید زنبورعسل1098

وزارت جهاد کشاورزی15001500سید سیامند علویبانک توسعه تعاونمهاباد شهر خلیفان6مهابادآذربایجان غربیبسته بندی حبوبات و غالت1099

40پیرانشهرآذربایجان غربیکارخانه تولید آرد1100
-جنب شهرک صنعتی-پیرانشهر-آذربایجان غربی

کارخانه آرد مهرآسای غرب-روبروی پادگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت2400024000سید عبدالرحمن قریشیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی11901190سید محمد سینابانک کشاورزیآذربایجان غربی پیرانشهر روستای خالدار3پیرانشهرآذربایجان غربیپررورش دام سبک1101

1102
 30طرح احداث مزرعه گل محمدی 

هکتاری
وزارت جهاد کشاورزی50005000سید محمد مهدی میرجلیلیبانک کشاورزیشهرستان سردشت روستای الوتان8سردشتآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سید مرتضی سید نظریصندوق کارآفرینی امیدکوچه سیدبرهان-روستای سیدتاج الدین-خوی1خویآذربایجان غربیقالیبافی1103

وزارت جهاد کشاورزی35003500سید مصطفی فرخ زادبانک توسعه تعاونسردشت روستای ماولو4سردشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1104

1105
کارخانه بسته بندی تخم مرغ شرکت 

زرین تخم مکریان
13مهابادآذربایجان غربی

روستای - جاده ارومیه 20کیلومتر : شهرستان مهاباد

کوسه کهریز جنب مرغداری سید صالح خوشی
وزارت جهاد کشاورزی1500015000سید مصلح خوشیبانک کشاورزی

1106
تولید فرش دستباف سنتی خانگی و 

تابلو فرش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سید هادی رحمانیبانک توسعه تعاونروستای صفاخانه1شاهین دژآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سیداحمد سیدجعفریبانک کشاورزیخوی روستای سید تاج الدین1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی1107

وزارت جهاد کشاورزی300300سیداصغر خالدیانبانک کشاورزیروستای چراغتپه سفلی- تکاب 1تکابآذربایجان غربیپرورش و تولید زنبورعسل1108

وزارت جهاد کشاورزی400400سیدرضا موسویصندوق کارآفرینی امیدچالدران بخش دشتک روستای بدولی1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1109
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

(ره)کمیته امداد امام خمینی350350سیدشکراهلل حسینیبانک کشاورزیتکاب روستای دلدلبالغی1تکابآذربایجان غربیدامداری1110

وزارت جهاد کشاورزی50005000سیدعالوالدین شیخ معروفیبانک کشاورزیروستای گوگ تپه- مهاباد4مهابادآذربایجان غربی راسی30گاوشیری 1111

وزارت جهاد کشاورزی300300سیدمحمد موسویصندوق کارآفرینی امیدچالدران بخش دشتک روستای بدولی1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1112

1113
طرح احداث گلخانه صیفی جات 

 مترمربع هیدروپونیک3110
وزارت جهاد کشاورزی75007500سیدمصیب پاشائیبانک کشاورزیچالدران روستای قشابالغ علیا پشت مدرسه روستا4چالدرانآذربایجان غربی

400400سیدمهدی موسویصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی شهرستان اشنویه بخش نالوس4اشنویهآذربایجان غربیکارگاه تولید صنایع دستی1114
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای امین اباد1تکابآذربایجان غربیقالی بافی1115
سیده شایسته موسوی 

دلدلبالغی
وزارت صنعت، معدن و تجارت130130

پست بانکروستای دورباش1تکابآذربایجان غربیقالی بافی1116
سیده فاطمه مجیدی یولقون 

اقاج
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130سیده فراست بیدلپست بانکروستای داشبالغ- تکاب 1تکابآذربایجان غربیفرش دستبافت1117

وزارت جهاد کشاورزی12001200سیدیاسین کریمیبانک کشاورزیبوکان روستای کلتپه قرمیش3بوکانآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1118

1119
تولید لباس بافت )بافتنی های ستنی 

(و بافتنی های تزیینی
1بوکانآذربایجان غربی

روستای کهریزه محمود آباد انتهای کهریزه کوچه هیمن 

16
100100سیران احمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130سیران حسنیپست بانکروستای ترمکچی- تکاب 1تکابآذربایجان غربیفرش دستبافت1120

2بوکانآذربایجان غربی(تولید گلیم)گلیم بافی 1121
روستای اوچتپه ـکوچه کبابی زیرک منزل شخصی 

محسن کاکه رش
100100سیران رحمانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مهابادآذربایجان غربیآلومینیوم سازی1122
آذربایجان غربی شهرستان مهاباد بخش خلیفان خلیفان 

خیابان امام
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سیروان آزدهصندوق کارآفرینی امید

1123
خدمات مدرن سازی مکانیزاسیون 

وادوات کشاوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500سیروان باپیریبانک کشاورزیمهاباد روستای گوگ تپه روبروی پادگان گوک تپه2مهابادآذربایجان غربی

1124
 10احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500سیروان حسن پورپست بانکسردشت روستای ورگیل1سردشتآذربایجان غربی

1نقدهآذربایجان غربی روستای داش درگهictتجهیز دفتر 1125
- بخش محمدیار - شهرستان نقده - اذربایجان غربی 

روستای داش درگه- دهستان المهدی 
250250سیروان داودی گرده گروهبانک توسعه تعاون

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی23002300سیروان رسول پور آرنائیبانک کشاورزیاشنویه روستای کهنه قلعه4اشنویهآذربایجان غربی راسی21پرورش گاو شیری 1126

1127
 10احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500سیروان سوسنیپست بانکسردشت روستای خره آغالن1سردشتآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی500500سیروس صالح یاربانک توسعه تعاون سرو روستاى گنگچىنھ جادھارومى1ارومیهآذربایجان غربیپرواربندى گوسفند داشتى1128

وزارت جهاد کشاورزی850850سیروس فرج تمربانک توسعه تعاونسلماس روستای تمر2سلماسآذربایجان غربی راسی95پرورش گوسفند داشتی 1129

وزارت جهاد کشاورزی500500سیروس فقه محمودیبانک کشاورزیروستای برده زرد2بوکانآذربایجان غربیزنبورداری و صنایع غذایی1130

1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام1131
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران جنوبی 

روستای دلیکداش
وزارت جهاد کشاورزی300300سیف الدین بهروی سارمانلوبانک کشاورزی

1132

گسترش دفتر ارتباطات و فناوری 

در روستای بهلول  (ICT)اطالعات 

کندی

800800سیف الدین پروینی اصلپست بانکپلدشت روستای بهلول کندی1پلدشتآذربایجان غربی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی400400سیف اله احمدیبانک کشاورزیروستای تخت روان سفلی1چالدرانآذربایجان غربیکاشت گیاهان دارویی1133

1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام1134
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران شمالی 

روستای تخت روان علیا
وزارت جهاد کشاورزی300300سیف اله مصطفی زادهبانک کشاورزی
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو وگاومیش شیری1135
روستای - جاده طالتپه- جاده شهید کالنتری- ارومیه

قراگوزایل
وزارت جهاد کشاورزی10001000سیفعلی رستمی نیابانک کشاورزی

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1136
بخش تخت سلیمان روستای نصرت آباد منزل . تکاب

پرویز تقوی
7070سیما سلیمی نصرت آبادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150سیوه عثمانیپست بانکآذربایجان غربی سردشت روستای نالس1سردشتآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی1137
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500شابدین زرافشانپست بانکروستای الند- بخش صفاییه - خوی 7خویآذربایجان غربیفرش دستباف1138

وزارت جهاد کشاورزی17001700شادی احمدیبانک کشاورزیسردشت روستای سنجوه1سردشتآذربایجان غربیراس گاو شیری16بهسازی و خرید 1139

1140
کارگاه بسته بندی انواع سبزی و 

تولید آب لیمو و آب غوره طبیعی
2پیرانشهرآذربایجان غربی

دهستان - شهرستان پیرانشهر- آذربایجان غربی

روستای توان- الهیجان شرقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500شادی رشید پاکصندوق کارآفرینی امید

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1141
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070شادی زابلی نصرت آبادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200180شادی محمد پورپست بانکسردشت، خ پلیس انقالب، پشت پارک کارگر1سردشتآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی1142
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شاهرخ علیزاده جعفرآبادبانک توسعه تعاونروستای جعفرآباد1میاندوآبآذربایجان غربیتولیدفرش دستباف1143

1144
تجهیز و توسعه مطب و مرکز 

واکسیناسیون
وزارت جهاد کشاورزی500500شایان حلبی بوکانیبانک کشاورزیبوکان دهکده دامداران2بوکانآذربایجان غربی

210210شایسته ستایشپست بانکسردشت روستای مکل آباد1سردشتآذربایجان غربیلباسهای محلی اقوام1145
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1146
تولید فرش دستباف سنتی خانگی و 

تابلو فرش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شبنم مرادی کهل سفلیبانک توسعه تعاونروستای چیچکلو-شاهین دژ1شاهین دژآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت120120شرافت نعیمیصندوق کارآفرینی امیدتکاب روستای یولقون آغاج3تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت1147

1148
 الیی شرکت تعاونی 3تولیدی تخته 

یاس سهند ارومیه
6ارومیهآذربایجان غربی

آذربایجان غربی ارومیه جاده باالنج روستای قره آغاج 

جنب شرکت فرد آذربایجان
بانک توسعه تعاون

شرکت تعاونی تخته سه الیی 

سیروس )یاس سهند ارومیه 

(زاهد دوست

وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000

وزارت جهاد کشاورزی300300شعبان قلیکی میالنصندوق کارآفرینی امیدروستای خلج کرد- شهرستان شوط1شوطآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1149

1150
 گیشه بندی عطاری و گیاهان'

دارویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شعمیده قاسمی شخصپست بانکشهر کشاورز خیابان امام1شاهین دژآذربایجان غربی

155155شکری حسن زادهپست بانکروستای بیوران- سردشت 1سردشتآذربایجان غربیلباسهای محلی اقوام1151
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی400400شمس اله مسرور داشکسنصندوق کارآفرینی امیدروستای داشکسن2شاهین دژآذربایجان غربیگاو شیری1152

پست بانکروستای ماولو- سردشت - غ .آ1سردشتآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی1153
شمسی حسینی مهاندار 

حنیفه
160150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1154
 17احداث و خرید دامداری سنتی 

رأس پرورش گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی24002400شنو ویسیپست بانکسردشت روستای زیره مرگ1سردشتآذربایجان غربی

1155
تولید و دوخت )لباسهای محلی اقوام 

(انواع لباس محلی 
100100شه پول زمانی دادانهبانک توسعه تعاونبوکان روستای قارنجه بزرگ منزل غفور دکاندار2بوکانآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1156
خدمات کشاورزی و فنی مهندسی و 

مشاوره ای
وزارت جهاد کشاورزی24002400شهاب منصوربیگبانک کشاورزیروستای حسین مامه6بوکانآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی700700شهام الدین میرزاییصندوق کارآفرینی امیدپلدشت روستای نظرخان2پلدشتآذربایجان غربی راس121پرورش گوسفند داشتی 1157
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی19001900شهرام احمدیبانک کشاورزیروستای گول مرزنگ2بوکانآذربایجان غربیاحداث گاوداری شیری1158

1159
خدمات دامپزشکی و توسعه و تجهیز 

مطب
وزارت جهاد کشاورزی500500شهرام فیروزیبانک کشاورزیروستای داشبند1بوکانآذربایجان غربی

بانک توسعه تعاونسلماس روستای سرنق2سلماسآذربایجان غربی راسی75پرورش گوسفند داشتی 1160
شهرام قلی پور قلی پور 

خانگاهی
وزارت جهاد کشاورزی800800

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهرام موسی زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای کلوانس1خویآذربایجان غربیفرش دستباف1161

وزارت جهاد کشاورزی14351435شهروز سلطانی اصلبانک کشاورزیروستای گلعذان- سلماس2سلماسآذربایجان غربی راسی13پرورش گاو شیری 1162

وزارت جهاد کشاورزی35003500شهروز طاهرنژادبانک کشاورزیروستای مغانجوق- سلماس1سلماسآذربایجان غربی راسی82گوساله پرواری 1163

2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1164
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

جعغرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت120120شهروز علی زاده جعفرابادبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400شهروز لک زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای قرجه وران سفلی6چالدرانآذربایجان غربیفرش دستبافت1165

1نقدهآذربایجان غربیراس50پرورش گوسفند باظرفیت 1166
- بخش محمدیار - شهرستان نقده - اذربایجان غربی 

روستای ممیند- دهستان المهدی 
سازمان امور عشایر ایران250250شهریار محب خواهصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی500500شهریار دالیی میالنبانک توسعه تعاونروستای شهرک میالد-شهرستان پلدشت2پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفندداشتی1167

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهریار عثمان زادهصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای مافی کندی2سلماسآذربایجان غربیطرح صنایع دستی1168

وزارت صنعت، معدن و تجارت120120شهال امامیبانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای گل سلیمان آباد1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1169

100100شهال بهرام نژادبانک توسعه تعاونروستای شهریکند- بوکان 1بوکانآذربایجان غربیدوخت لباس های محلی اقوام1170
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهال کریمی قوجهبانک کشاورزیتکاب روستای ترمکچی1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت1171

150150شهال مینه مرادپست بانکمهاباد روستای کلیجه2مهابادآذربایجان غربیاحداث کارگاه گلیم بافی1172
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5050شهال نژاد رضاصندوق کارآفرینی امیدروستای حاجیالر- چایپاره2چایپارهآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی1173
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1174
طرح توجیهی صنایع دستی بافت 

 دست540کاموا با ظرفیت تولید 
5050شهناز عظیم زادهپست بانکشهرستان خوی بخش صفاییه روستای قوردیک سفلی1خویآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100شهین اسماعیلیپست بانک136روستای مالشهاب الدین خیابان اصلی پالک1میاندوآبآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی1175
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهین تیموری اللهبانک کشاورزیروستای قوجه-تکاب 1تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی 1176

5050شهین حسنلوصندوق کارآفرینی امیدروستای بسطام- چایپاره1چایپارهآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی1177
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شهین خسرویپست بانکروستای گوی آقاج-تکاب 1تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی 1178

صندوق کارآفرینی امید400400شهین رضایی اباجلوصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای آباجلو38ارومیهآذربایجان غربیصندوق خرد محلی روستای آباجلو1179

5050شهین صادق زادهپست بانکروستای حمید1میاندوآبآذربایجان غربی(جهره)نخ ریسی سنتی 1180
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان بهزیستی کشور270270شهین قادر پور چشمه گلصندوق کارآفرینی امیدنالوس خیابان محمد اوراز2اشنویهآذربایجان غربیمهدکودک1181

1182
چیپس میوه خشک و بسته بندی 

خشکبار و کشمش
وزارت جهاد کشاورزی40664066شوبو محمد امینیبانک توسعه تعاونروستای کانی بید- سردشت8سردشتآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی768768شورش مام ابراهیمیبانک کشاورزیشهرستان بوکان روستای جمبوغه2بوکانآذربایجان غربی راسی8خرید گاو شیری 1183

سازمان امور عشایر ایران20002000شورش یزدان فربانک کشاورزیمهاباد روستای کامم2مهابادآذربایجان غربیراسی بره گوشتی100پروار بندی 1184
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صندوق کارآفرینی امیدچالدران بخش دشتک روستای علی آباد1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1185
شوقعلی اسمعیل زاده بیک 

کندی
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شیدا ظهراب زاده یاغالن تپهبانک توسعه تعاونروستای یاغالن تپه- میاندواب 3میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1186

بانک توسعه تعاونروستای شبیلو2میاندوآبآذربایجان غربیقالی بافی1187
شیدا عباس فام شبیلوی 

سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت130130

2بوکانآذربایجان غربی(تولید گلیم)گلیم بافی 1188
روستای اوچتپه ـ نرسیده بهداشت منزل شخصی 

سلیمان حسن زاده
100100شیدا نیوه کارصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3ارومیهآذربایجان غربی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 1189
ارومیه جاده مهاباد روبروی شیر پگاه روستای غریب 

کندی دامداری مطلبی
وزارت جهاد کشاورزی18001800شیر علی مطلبیبانک کشاورزی

1190
کارگاه غیر متمرکر تولیدفرش 

دستباف
15مهابادآذربایجان غربی

مهاباد،بخش مرکزی ،روستای یوسفکند، نرسیده به 

ماشین شویی سوران
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600شیرزاد فاتحیصندوق کارآفرینی امید

1191

صنایع تبدیلی محصوالت سلولزی و 

انواع ستمال کاغذی جعبه )بهداشتی

-گوش پاکن-ماشینی–دلسی –ای 

(نوار-پوشک

20بوکانآذربایجان غربی
 جاده میاندوآب بوکان بین روستای اوچ تپه 10کیلومتر 

بعد از کارخانه پلی اتیلن-و داشبند
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000شیرزاد مام صاحبیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی24002400شیرکو کریم پوربانک کشاورزیاشنویه روستای ده شمس4اشنویهآذربایجان غربی راسی39پرورش گاو شیری 1192

300300شیرکو یوسفیصندوق کارآفرینی امیدروستای کوسه_شهرستان بوکان _غ .آ3بوکانآذربایجان غربیتجهیز کارگاه سفال گری1193
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

910910شیرین بهرامیپست بانکمیاندواب روستای خیراباد2میاندوآبآذربایجان غربیدفتر ای سی تی1194
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1195
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

سوگلی تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300شیرین پایکارپست بانک

100100شیرین پور سلطانصندوق کارآفرینی امیدروستای اوچتپه منزل شخصی جالل سلطانی2بوکانآذربایجان غربی(تولید گلیم)گلیم بافی 1196
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150شیرین حکیمیبانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای جارچلو2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1197

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شیرین زارعی گوی اغاجپست بانکگوی آقاج1تکابآذربایجان غربیقالیبافی مشاغل خانگی1198

3نقدهآذربایجان غربیفرش دستبافت1199
بخش - شهرستان نقده- استان آذربایجان غربی

روستای شهرک المهدی- محمدیار
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شیرین صیامی نقدهیبانک توسعه تعاون

150150شیرین گلیپست بانکنالس- سردشت - غ .آ1سردشتآذربایجان غربیبافتنی های سنتی1200
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شیرین ولی پوربانک کشاورزیروستای کوتان علیا- تکاب - اذربایجان غربی 3تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دست بافت1201

100100شیوا نقشیصندوق کارآفرینی امیدروستای اوچتپه منزل شخصی نصرت امینی2بوکانآذربایجان غربی(تولید گلیم )گلیم بافی 1202
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی900900صابر امینیبانک توسعه تعاونروستای آخته خانه1سلماسآذربایجان غربی راسی50گوسفند داشتی 1203

1204

تولید اجناس پالستیکی از قبیل 

ظروف بسته بندی میوه برای 

صادرات ؛ شربت خوری زنبور عسل ، 

....سبد میوه و

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000صابر پورحسنی قرآتپهبانک کشاورزیشاهین دژ روستای ینگی اباد6شاهین دژآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی300300صابر جهانی دورباشبانک کشاورزیتکاب روستای دورباش2تکابآذربایجان غربیپرورش زنبور1205
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وزارت جهاد کشاورزی850850صابر سیدهبانک کشاورزیروستای خورخوره- شهرستان مهاباد-آذربایجان غربی2مهابادآذربایجان غربیگوسفند داشتی1206

2ارومیهآذربایجان غربیگوسفند داشتی1207
 جاده شهید کالنتری ابتدای روستای برنج 16کیلومتر 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی700700صابر شهیاربانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی300300صابر فتح اله پورصندوق کارآفرینی امیدچالدران بخش دشتک روستای صوفعلی1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1208

وزارت جهاد کشاورزی15201520صابر کاظم زاده اخته خانهبانک کشاورزیسلماس روستای اخته خانه3سلماسآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1209

1نقدهآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1210
بخش - شهرستان نقده-استان آذربایجان غربی 

روستای جالل خان- محمدیار
سازمان امور عشایر ایران250250صابر نیرویارصندوق کارآفرینی امید

سازمان امور عشایر ایران200200صاحبعلی احمدیبانک کشاورزیمیاندوآب روستای شبیلو1میاندوآبآذربایجان غربیپرواربندی گوسفند1211

سازمان امور عشایر ایران200200صاحبعلی ایمانیبانک کشاورزیآذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای ملک آباد1میاندوآبآذربایجان غربیپروابندی بره1212

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000صادق اسکندرزادصندوق کارآفرینی امیدنقده روستای فرخ زاد کوچه شهید بهمن حیدرپور3نقدهآذربایجان غربیتولید قطعات بتنی1213

وزارت جهاد کشاورزی200200صادق بیگزاده چهاربرجبانک کشاورزیمیاندواب چهاربرج خ جاللی5میاندوآبآذربایجان غربیدام سبک1214

وزارت جهاد کشاورزی980980صادق جنگیبانک توسعه تعاونروستای یوشانلوی3سلماسآذربایجان غربیتوسعه ای و اشتغالزایی1215

وزارت جهاد کشاورزی1000010000صادق حاجی زادهبانک کشاورزیمیاندواب اراضی کوی ولی آباد5میاندوآبآذربایجان غربی تن35مرکز جمع آوری شیر خام 1216

وزارت جهاد کشاورزی15001500صادق شکریپست بانکروستای قپچاق4میاندوآبآذربایجان غربیتولید زعفران و گیاهان دارویی1217

وزارت جهاد کشاورزی10001000صالح کریمیبانک کشاورزیروستایی عینه مال.مهاباد2مهابادآذربایجان غربی راس45پروار بندی گوساله 1218

1219
 10احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500صالح محمدپورپست بانکسردشت روستای مامه زینه1سردشتآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی200200صبر علی آژیرصندوق کارآفرینی امیدروستای عرفات1چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1220

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صبری جدی نبی کندیبانک کشاورزیتکاب روستای قراقیه1تکابآذربایجان غربیقالیبافی1221

1222
 10احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی12001200صبریه رشیبانک کشاورزیسردشت روستای هرمزاباد1سردشتآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صبیه اکرادی نصرت ابادبانک کشاورزیروستای همپا- تکاب - اذربایجان غربی 2تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دست بافت1223

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صبیه صادقی یولقون آقاجصندوق کارآفرینی امیدتکاب روستای یولقون آغاج2تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت1224

1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1225
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران جنوبی 

روستای نادر آباد
وزارت جهاد کشاورزی300300صدرالدین دالیی میالنبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صدرالدین نوریپست بانکخوی بخش قطور روستای گوگرد2خویآذربایجان غربیکارگاه تولید فرش دستباف1226

2مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفند1227
بخش مرکزی دهستان آختاچی غربی روستای .مهاباد 

باجه و ند
سازمان امور عشایر ایران10001000صدیق حسین پوربانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500صدیق شجاعیبانک کشاورزی6بالو خ جاسم بابادی کوچه شماره 36ارومیهآذربایجان غربیفرش دستباف و دستبافته ها1228

1229

محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن 

و بتن  (قطعات بتنی  )معمولی 

جهت  (بتن آماده)سیال و معمولی 

احداث و مقاوم سازی ابنیه های 

روستایی و اجرای طرح هادی روستا 

ها

32سردشتآذربایجان غربی
آذربایجان غربی سردشت کوی فرهنگیان کوچه فرهنگ 

 و روستای بیشاسب235پالک 10
وزارت صنعت، معدن و تجارت3000030000صدیق قادریبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150صدیقه احمدی قره بالغصندوق کارآفرینی امیدتکاب روستای قره بالغ5تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت1230

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500صدیقه باقریبانک کشاورزیشهرستان چالدران7چالدرانآذربایجان غربیقالی بافی1231

صندوق کارآفرینی امید200200صدیقه پاشاییصندوق کارآفرینی امیدروستای سرنق-سلماس30سلماسآذربایجان غربیصندوق خرد محلی سرنق1232
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2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1233
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

بکتاش
وزارت صنعت، معدن و تجارت140140صدیقه هاشم پناهصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130صغرا عبادی شیرمردپست بانکتکاب روستای شیرمرد1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت1234

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری اسمعیل زادهبانک کشاورزیروستای ساری جلو- شهرستان تکاب - آذربایجان غربی 1تکابآذربایجان غربیقالیبافی1235

5050صغری حسین پورپست بانکروستای گل سلیمان آباد1میاندوآبآذربایجان غربیچرم دوزی1236
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صغری عزتی دورباشپست بانکتکاب روستای دورباش2تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت1237

وزارت جهاد کشاورزی500500صفا باقرزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای قره ایاق- شهرستان شوط1شوطآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل1238

وزارت جهاد کشاورزی20002000صفر خانوی زادهبانک توسعه تعاونروستای آسنگران-ج سرو-ارومیه3ارومیهآذربایجان غربی راسی200پرورش گوسفند داشتی 1239

وزارت جهاد کشاورزی600600صفر شادمند مصرکانلوبانک توسعه تعاونارومیه شهرستان پلدشت روستای شطلو2پلدشتآذربایجان غربیایستگاه جمع اوری شیر1240

وزارت صنعت، معدن و تجارت19001900صفر نجفیبانک کشاورزیآذزبایجان غربی شهرستان نقده روستای کهل10نقدهآذربایجان غربیتولید ابپاش1241

وزارت جهاد کشاورزی300300صفرعلی قربانپورصندوق کارآفرینی امیدچالدران بخش دشتک روستای پیراحمدکندی1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1242

1نقدهآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1243
- بخش محمدیار- شهرستان نقده- آذربایجان غربی 

روستای سارال
سازمان امور عشایر ایران200200صفیه پورعبادحیدرلوصندوق کارآفرینی امید

1سلماسآذربایجان غربیراه اندازی کارگاه قالیبافی1244
غ شهرستان سلماس بلوار مستضعفین کوچه ظفرکیش .آ

ت طالقانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صفیه رجبی قره قشالقیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی10001000صالح اکبرپوربانک کشاورزیروستای داشبند3بوکانآذربایجان غربیگاوداری شیری1245

وزارت جهاد کشاورزی300300صالح الدین خسروپورآذرصندوق کارآفرینی امیدروستای اورته کند1بوکانآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل1246

وزارت جهاد کشاورزی400400صالح جهانیبانک کشاورزیبوکان روستای قالیچی2بوکانآذربایجان غربیپرواربندی بره1247

وزارت جهاد کشاورزی400400صالح حسینی اصلصندوق کارآفرینی امیدروستای کانی دراز2بوکانآذربایجان غربیزنبورداری1248

سازمان امور عشایر ایران25002500صالح خالندپوربانک توسعه تعاونروستای اگریقاش- مهاباد3مهابادآذربایجان غربیگاو داری1249

وزارت جهاد کشاورزی160460صالح صالحیبانک کشاورزیروستای بیرم- شهرستان مهاباد-آذربایجان غربی2مهابادآذربایجان غربیواحد بز شیری1250

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صلح الدین پرکاوشبانک کشاورزیخوی بخش مرکزی روستای احمد اباد2خویآذربایجان غربیکارگاه تولدی فرش دستباف1251

وزارت جهاد کشاورزی900900صمد جعفری صومعهبانک کشاورزیروستای کوزه گران جنب خانه سالمندان1نقدهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1252

وزارت جهاد کشاورزی15001500صمد عربیبانک کشاورزیروستای اوزن قشالق_بوکان3بوکانآذربایجان غربیپرورش گاوشیری وپرواربندی1253

1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی فرش دستبافت1254
خوی روستای دیزج دیز خیابان بهداری کوچه شهید 

85احمد نژاد پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150صمد عسگرزادهصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400صمد علی نژادپست بانک89جاده دریا چی چست دهکده اسایش کوی دوم پ 2ارومیهآذربایجان غربیقالی بافی ابریشمی1255

3ارومیهآذربایجان غربیآرایشگری1256
نوشین شهر خیابان باکری جنب آهن فروشی پور 

جعفری
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150صمد قاسمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی500500صمد محمودزادهبانک کشاورزیروستای مستان اباد1بوکانآذربایجان غربیزنبورداری1257

وزارت جهاد کشاورزی300300صمد محمودیبانک کشاورزیچالدران بخش مرکزی روستای یومری داش1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1258

1259

تکمیل وتجهیز وخرید دام یک واحد 

گاو شیری به ظرفیت چهل ویک 

راس

3ارومیهآذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش مرکزی 

دهستان بکشلو روستای چوبتراش
وزارت جهاد کشاورزی14501450صمد نبی لوبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی20002000صمد نظمیبانک کشاورزیروستای سنق- شوط 7شوطآذربایجان غربیتکثیر و پرورش قوچ و میش وحشی1260

سازمان امور عشایر ایران20002000صمد هاشمی اقباشبانک کشاورزی..................روستای قوپی بابا علی: شهرستان مهاباد4مهابادآذربایجان غربی رأسی100پرواربندی بره 1261
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سازمان امور عشایر ایران250250صمد یگانه ئیالنلوصندوق کارآفرینی امیددهستان بیگم قلعه- نقده - آذربایجان غربی 1نقدهآذربایجان غربیگاو شیری1262

وزارت جهاد کشاورزی300300صولت نظرعلیزادهبانک کشاورزیچالدران بخش دشتک روستای علوجنی1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام1263

1264
بافت با چهارمیل )بافته های سنتی

(وپنج میل
5050صونا قرجه داغیپست بانکروستای گل سلیمان اباد1میاندوآبآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1265
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070صونا نوریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130صوییبه باباییپست بانکروستای ینگی کند- تکاب 1تکابآذربایجان غربیفرش دستبافت1266

سازمان امور عشایر ایران24002400طاهر آریاپست بانکمهاباد روستای سیاه قول علیا2مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1267

سازمان امور عشایر ایران15481548طاهر آریابانک کشاورزی............................روستای آفان : شهرستان مهاباد 4مهابادآذربایجان غربیپروار بندی بره گوشتی1268

2مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفندداشتی1269
بخش خلیفان دهستان منگورشرقی روستای  –مهاباد 

حمزه آباد
سازمان امور عشایر ایران14001400طاهر بربستبانک کشاورزی

1270
تولید بتن آماده با انواع مقاومت 

وعیار برای انواع ساختمانهاوسالن ها
22مهابادآذربایجان غربی

متر بطرف میاندوآب شرکت بتن 300سه راهی برهان 

عمران سیمای سابالغ
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400طاهر پیروتیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی14401440طاهر خسروپورآذربانک کشاورزیبوکان روستای اورته کند2بوکانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1271

3اشنویهآذربایجان غربیروستاییICTفناوری اطالعات و1272
آذربایجان غربی اشنویه دهستان دشتبیل روستای 

آغبالغ
700700طاهر داودی باوانپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی20002000طاهر سلطانیبانک کشاورزیروستای باد محمود-تکاب 4تکابآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1273

1274
احداث جایگاه و پرورش گوسفند 

 راسی60داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی250250طاهر کردی ابللوبانک کشاورزیشوط روستای قره ایاق1شوطآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی810810طاهر یوسفیبانک کشاورزیروستای قره داغ- مهاباد 1مهابادآذربایجان غربی راس121پرورش گوسفند داشتی 1275

5050طاهره احمدیپست بانکروستای اغداش1میاندوآبآذربایجان غربی(جهره)نخ ریسی سنتی 1276
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5050طاهره صیادزادهپست بانکروستای گل سلیمان آباد1میاندوآبآذربایجان غربیچرم دوزی1277
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1278
تهیه و تجهیز وسایل داروخانه 

دامپزشکی
وزارت جهاد کشاورزی10001000طاهره صیادیبانک کشاورزیروستای قره قشالق2سلماسآذربایجان غربی

5050طاهره عباسلوصندوق کارآفرینی امیدروستای بسطام- چایپاره 1چایپارهآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی1279
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1280
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070طاهره فتوحی سارجلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1281
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070طاوس قهرمانی گنبدپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1282
احداث دامداری سنتی و خرید 

راس بز80
وزارت جهاد کشاورزی18001800طال خرم نزادپست بانکسردشت روستای واوان1سردشتآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طلیعه امانی چپدرهبانک کشاورزیتکاب روستای چپدره1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت1283

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طلیعه آقایی چپدرهبانک کشاورزیروستای چپدره-تکاب 2تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی1284

1285
 50 )پرورش دام سبک و سنگین 

(راس گوسفند 
سازمان امور عشایر ایران250250طه باشوکیصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی شهرستان نقده روستای خلیفان1نقدهآذربایجان غربی

1286
 راس گاو 40احداث سنتی و خرید

گوشتی
وزارت جهاد کشاورزی22002200طه خضریصندوق کارآفرینی امیدسردشت روستای ولیو2سردشتآذربایجان غربی
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1287
کارگاه غیر متمرکر تولیدفرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400طه قاسمیپست بانکمهاباد،روستای سیدآباد،جنب مسجد15مهابادآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی10001000طه کرده قلیجیبانک کشاورزیروستای درویش علی _بوکان 3بوکانآذربایجان غربیپرورش گاوشیری وپرواربندی1288

100100طوبی مینهصندوق کارآفرینی امیدمهاباد روستای حاجعلی کند2مهابادآذربایجان غربیاحداث کارگاه گلیم بافی1289
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طیبه زمانی چراغتپهبانک کشاورزیروستای چراغتپه- تکاب - اذربایجان غربی 2تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دست بافت1290

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طیبه مرتضوی قزقاپانبانک کشاورزیتکاب روستای قزقاپان1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت1291

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150ظاهر پاسیارپست بانکروستای حمامیان _شهرستان بوکان1بوکانآذربایجان غربیسوپرمارکت1292

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ظریفه نوزریبانک توسعه تعاونروستای ولی آباد1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1293

1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1294
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران جنوبی 

روستای مخور
وزارت جهاد کشاورزی300300عادل پاشاپورصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی540540عادل جعفرلوپست بانکخوی روستای عسگرآباد1خویآذربایجان غربی راسی100بره پرواری 1295

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عادل خرمصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای مافی کندی2سلماسآذربایجان غربیطرح صنایع دستی1296

وزارت جهاد کشاورزی13301330عادل دشتی قزقپانبانک کشاورزیتکاب روستای قزقپان ترک2تکابآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1297

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عادل رحیم لوبانک توسعه تعاونروستای عذاب-خوی5خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی فرش دستبافت1298

وزارت جهاد کشاورزی500500عادل عباس نژاد خانقاهیصندوق کارآفرینی امیدآذربایجانغربی قره ضیاءالدین روستای خانقاه چورس3چایپارهآذربایجان غربیگوساله پرواری1299

وزارت جهاد کشاورزی15001500عادل فرخیبانک کشاورزیروستای گلمرز3ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1300

1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام1301
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران شمالی 

روستای بابالو
وزارت جهاد کشاورزی200200عادل هاشم زادهبانک کشاورزی

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1302
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070عاطفه تقویپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5050عاطفه علی نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای بسطام- چایپاره 4چایپارهآذربایجان غربی(متن دوزی- گلدوزی )نقش دوزی 1303
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1304
طرح توجیهی صنایع دستی بافت 

 دست540کاموا با ظرفیت تولید 
5050عالیه موسی زادهبانک توسعه تعاونشهرستان خوی بخش صفاییه روستای کلوانس1خویآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی400400عایشه ابراهیمیبانک توسعه تعاونروستای لگز1بوکانآذربایجان غربیکشت گیاهان دارویی و زعفران1305

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عایشه قدرتی چپدرهپست بانکتکاب روستای چپدره2تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت1306

1307
تولید انواع )بافتنی های سنتی 

(لباسهای بافت و بافتنی های تزیینی
1بوکانآذربایجان غربی

روستای اوچتپه ـطبقه زیرین سوپر مارکت مصطفی 

پوریان
100100عایشه مصطفی پوریانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عایشه موسوی ساری قورخانبانک کشاورزیروستای ساری قورخان-تکاب 2تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی1308

وزارت جهاد کشاورزی600600عباداله بخشیبانک کشاورزیروستای چراغتپه-تکاب 1تکابآذربایجان غربیزنبور داری1309

وزارت جهاد کشاورزی300300عباس آقازاده گلعذانیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای گلعذان1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری گاو شیری1310

1شاهین دژآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل1311
ییالق و قشالق - شاهیندژ ییالق های اطراف شاهین دژ 

شاهین دز
وزارت جهاد کشاورزی300300عباس بلندیپست بانک

10ارومیهآذربایجان غربیتولید کامپاند و گرانول های پلیمری1312

باالتر از پمپ - جاده المهدی- ارومیه- آذربایجان غربی

نرسیده به شهرک صنعتی فاز - بنزین روستای جارچلو

. ارومیه2

وزارت صنعت، معدن و تجارت1300013000عباس حسن نژادبانک کشاورزی

بانک کشاورزیآذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای بفروان1میاندوآبآذربایجان غربی راسی200پرواربندی بره 1313
عباس حمل وش ئیالنلو 

میانه قره موسی
سازمان امور عشایر ایران200200
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وزارت صنعت، معدن و تجارت150150عباس ساعدی چلیکبانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای چلیک1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1314

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عباس شریفیبانک کشاورزیخوی روستای سید تاج الدین2خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی1315

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عباس عثمان زادهصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای مافی کندی2سلماسآذربایجان غربیطرح صنایع دستی1316

1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1317
چالدران بخش مرکزی دهستان به به جیک روستای بابا 

احمد
وزارت جهاد کشاورزی150150عباس عسگریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی300300عباس محمدنژادصندوق کارآفرینی امیدچالدران بخش دشتک روستای پیراحمدکندی1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1318

وزارت صنعت، معدن و تجارت5000050000عباس محمودی راهدانهبانک کشاورزی جاده ریحان آباد2ارومیه کیلومتر 100ارومیهآذربایجان غربیارتقاء تولید و فروش و اشتغال1319

وزارت جهاد کشاورزی50005000عباس موسی زادهبانک کشاورزیکمربندی جاده گاز-سلماس4سلماسآذربایجان غربی راسی100پرورش گوساله پرواری 1320

وزارت جهاد کشاورزی250250عباسعلی حاتمیبانک کشاورزیآذربایجان غربی شهرستان شوط روستای باش کهریز1شوطآذربایجان غربیخرید و احداث جایگاه پرورش دام1321

وزارت جهاد کشاورزی20502050عبدالباقر رحمانیبانک کشاورزیمجتمع جهادآباد. مهاباد روستای گوک تپه 2مهابادآذربایجان غربیپرواربندی بره1322

وزارت صنعت، معدن و تجارت2900029000عبدالحمید رشیدزادهپست بانک جاده ارومیه18کیلومتر - مهاباد17مهابادآذربایجان غربیکارخانه تولید آسفالت1323

وزارت جهاد کشاورزی200200عبدالخالق رشکه ای قره کندبانک کشاورزیبوکان سیمینه4بوکانآذربایجان غربیتجهیز کارگاهی1324

1325
بز داشتی به  )پرورش دام سبک 

( رأس مولد 200ظرفیت 
وزارت جهاد کشاورزی80008000عبدالرحمان اسالم پناهبانک توسعه تعاونسردشت روستای گورانگان6سردشتآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت250250عبدالرحمان عبداهلل پورصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی شهرستان مهاباد بخش خلیفان خلیفان2مهابادآذربایجان غربیتعمیرات و فروش انواع دینام و باطری1326

وزارت جهاد کشاورزی600600عبدالرحمان کریمیبانک کشاورزیچالدران بخش مرکزی جاده آواجیق1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1327

وزارت جهاد کشاورزی10501050عبدالرحمن پورکاکابانک کشاورزیآذربایجانغربی شهرستان اشنویه روستای نلیوان3اشنویهآذربایجان غربیپرواربندی بره1328

وزارت جهاد کشاورزی15001500عبدالرحمن راستگویبانک کشاورزیارومیه جاده سرو جاده هشتیان روستای گنگچین2ارومیهآذربایجان غربیپرورش دام سبک و سنگین1329

1330
-خدمات تخضضی کشاورزی

(فروش سموم کشاورزی)گیاهپزشکی
وزارت جهاد کشاورزی500500عبدالرحمن شکارچیبانک کشاورزیروستای نالس-شهرستان سردشت-غ.استان آ1سردشتآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400عبدالرحمن فهیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای اسکی بغداد3بوکانآذربایجان غربیصنایع غذایی و تبدیلی نان1331

700700عبدالرحمن قادری اذرپست بانکاشنویه روستای نلیوان3اشنویهآذربایجان غربیپیشخوان خدمات روستایی1332
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1333

این طرح جهت ساخت انواع توری 

فنس به روش های صنعتی ونیمه 

با توجه به اینکه . صنعتی می باشد

تور قفس فلزی برای حصارکشی 

باغات واراضی کشاورزی ومجموعأ 

طرح هایی ازاین قبیل کاربرد 

داردوبدلیل تقاضای زیاد دربازارونبود 

کارگاههایی درسطح شهرستان 

مهاباد به منظورتأمین نیازهای 

مشتریان وهم چنین تأمین محل 

 نفر 10درآمد واشتغالزایی 

درنظرگرفته شده است اقدام به اجراء 

طرح تولیدی تورقفس خواهیم نمود 

که برای اجراء نیاز به مساعدت 

وحمایت دراعطاء تسهیالت مورد نیاز 

.می باشد

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500عبدالرحمن کوچکی مطلقصندوق کارآفرینی امیدمهاباد روستای خانگی4مهابادآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی800800عبدالرضا نیکخوپست بانکروستای طالتپه2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1334

وزارت جهاد کشاورزی12001200عبدالصمد رحمانیبانک کشاورزیشهرستان بوکان روستای ناچیت2بوکانآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1335

1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1336
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران جنوبی 

روستای خضرلو
وزارت جهاد کشاورزی300300عبدالعلی جوانشیرصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی19701970عبدالقادر سلیمان زادهبانک کشاورزیمهاباد روستای گلیار2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1337

وزارت جهاد کشاورزی15001500عبدالقادر نعمتی رادبانک کشاورزیمهاباد روستای حاجی خوش2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1338

سازمان امور عشایر ایران500500عبدالکریم روشنیبانک توسعه تعاونآذربایجان غربی پیرانشهر روستای گردی کاوالن3پیرانشهرآذربایجان غربیپررورش دام سبک1339

وزارت جهاد کشاورزی500500عبدالکریم نصرزادهبانک توسعه تعاونروستای اینگیجه- شهرستان بوکان 2بوکانآذربایجان غربیراسی70خرید گوسفند داشتی1340

وزارت جهاد کشاورزی500500عبداهلل استحکامصندوق کارآفرینی امیدپیرانشهر روستای کهنه الهیجان2پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل1341

1342
پرورش و نگهداری گاو شیری نژاد 

سمینتال
3نقدهآذربایجان غربی

روستاتی درگه - شهرستان نقده - آذربایجان غربی 

ارسخان
وزارت جهاد کشاورزی28802880عبداهلل باباییبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500عبداهلل بایزیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای حمامیان1بوکانآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1343

1344
پرورش و نگهداری زنبور عسل با 

ظرفیت دویست کندو
وزارت جهاد کشاورزی15901590عبداهلل خضر زادهبانک کشاورزیروستای کله کین- پیرانشهر 4پیرانشهرآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی500500عبداهلل دانشیارصندوق کارآفرینی امیدروستای قرمیش2بوکانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1345

1346
پرورش و نگهداری زنبورعسل با 

ظرفیت دویست کندو
1پیرانشهرآذربایجان غربی

کوچه دوم سمت - خیابان دکتر شریعتی- پیرانشهر

راست
وزارت جهاد کشاورزی500500عبداهلل سلیمان پناهبانک کشاورزی

1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1347
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران شمالی 

روستای قوالر
وزارت جهاد کشاورزی400400عبداهلل طالبیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی400400عبداهلل عبدالکریمیصندوق کارآفرینی امیدروستای حمزاباد- بخش مرکزی- شهرستان بوکان 2بوکانآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل1348

وزارت جهاد کشاورزی900900عبداهلل عبداهلل پوربانک کشاورزیشهرستان بوکان روستای حمامیان2بوکانآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1349

وزارت جهاد کشاورزی10001000عبدالمجید سلیمان پوربانک کشاورزیروستای آغ وران1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1350

سازمان امور عشایر ایران10001000عبدالناصر عزیزیبانک کشاورزیروستای دهبکر2مهابادآذربایجان غربیدامداری صنعتی سرمایه در گردش1351
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1352
 رأس بز و 50پرورش دام سبک 

گوسفند
وزارت جهاد کشاورزی15001500عبداله احمدزادهپست بانکروستای همران- سردشت 1سردشتآذربایجان غربی

15شاهین دژآذربایجان غربیاحداث میدان عرضه دام1353
روستا - دهستان هوالسو - بخش مرکزی - شاهین دژ 

هاچه سو
وزارت جهاد کشاورزی1700017000عبداله احمدی هاچه سوبانک کشاورزی

1پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش و نگهداری زنبور عسل1354
دهستان - شهرستان پیرانشهر- آذربایجان غربی

روستای پسوه- الهیجان غربی
وزارت جهاد کشاورزی480480عبداله ازرنگپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی300300عبداله اطمانی قصریکصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای زوال بهیک2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری1355

وزارت جهاد کشاورزی95019500عبداله بابکریبانک کشاورزیمهاباد روستای اگریقاش- غ.آ5مهابادآذربایجان غربی راسی100طرح توجیهی گاو شیری 1356

وزارت جهاد کشاورزی17001700عبداله برزکاربانک کشاورزیشهرستان بوکان روستای حمامیان2بوکانآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1357

سازمان امور عشایر ایران200200عبداله پالنگصندوق کارآفرینی امیدخوی بخش قطور روستای مخین1خویآذربایجان غربیپرورش گوسفند1358

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عبداله درستیبانک کشاورزیدیزج دیز1خویآذربایجان غربیقالیبافی1359

سازمان امور عشایر ایران538538عبداله راه دانبانک کشاورزیروستای قاضی آباد-شهرستان مهاباد-غ.آ4مهابادآذربایجان غربی رأسی۱۰۰پرواربندی بره 1360

وزارت جهاد کشاورزی10001000عبداله رسولیبانک کشاورزیبوکان روستای قارنجه علیا1بوکانآذربایجان غربیپرواربندی گوسفند1361

وزارت جهاد کشاورزی850850عبداله سهرابی سیالبیبانک کشاورزیسلماس روستای سیالب2سلماسآذربایجان غربیگوساله پرواری1362

1363
 10احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500عبداله عبدالهیپست بانکروستای نبی آباد-شهرستان سردشت-غ.استان آ2سردشتآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی15001500عبداله عبدالهیپست بانکسردشت روستای بیوران علیا1سردشتآذربایجان غربی راس10پرورش گاو شیری 1364

(ره)کمیته امداد امام خمینی410410عبداله فتح اله زادهبانک کشاورزیمهاباد روستای گاومیشان2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1365

1366
 10احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی17001700عبداله فیضیبانک کشاورزیسردشت روستای بیطوش4سردشتآذربایجان غربی

1367
استفاده از نژاد برتر و )پرورش بره 

(اصالح شده
وزارت جهاد کشاورزی15001500عبداله کریم بیگصندوق کارآفرینی امیدروستای سراب- شهرستان بوکان 3بوکانآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی500500عبداله مام ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای جمبوغه2بوکانآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل1368

1369
خدمات و تعمیر ماشین آالت 

(تراشکاری)کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی760760عبداله مال محمدامینیبانک توسعه تعاونگردگشانه-پیرانشهر2پیرانشهرآذربایجان غربی

سازمان امور عشایر ایران800800عبداله یونسیبانک کشاورزیمهاباد روستای حاجی خوش2مهابادآذربایجان غربیپرواربندی بره1370

1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1371
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران جنوبی 

روستای عیسی گولیک
وزارت جهاد کشاورزی300300عبدالهادی اکبریصندوق کارآفرینی امید

500500عبدالواحد امینیصندوق کارآفرینی امیدروستای تازه قلعه3بوکانآذربایجان غربیرستوران و اقامتگاه گردشگری1372
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1373
پرورش )دامپروری وپرواربندی بره

(واصالح نژاد دام
وزارت جهاد کشاورزی500500عبدالواحد عبداللهی زادهبانک کشاورزیاشنویه روستای فجرآباد2اشنویهآذربایجان غربی

3اشنویهآذربایجان غربیروستاییICTفناوری اطالعات و1374
آذربایجان غربی اشنویه دهستان دشتبیل روستای سه 

کانی
700700عبید پوراحمدیان کورانهپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

سازمان امور عشایر ایران1200880عثمان ابراهیمیبانک کشاورزی......................روستای دریاس : شهرستان مهاباد4مهابادآذربایجان غربی رأسی20پرورش گاو شیری 1375

وزارت جهاد کشاورزی13001300عثمان احمدزادهبانک کشاورزیمهاباد روستای کهریزه شیخان2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1376

وزارت جهاد کشاورزی6060عثمان حبیب عبداللهیصندوق کارآفرینی امیداشنویه روستای میرآباد1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری1377

بانک کشاورزیروستای کهنه الهیجان- پیرانشهر 2پیرانشهرآذربایجان غربیپرواربندی گوساله1378
عثمان رحمن خواه کهنه 

الهیجان
وزارت جهاد کشاورزی12601260
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1379
کارگاه پیکرتراشی و موزه مردم 

(کرد و آذری)شناسی 
12001200عثمان رحمن زاده مقدمپست بانکروستای ناچیت- شهرستان بوکان 4بوکانآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران800800عثمان کاکه مامبانک کشاورزیروستای سیلم ساغول- مهاباد 3مهابادآذربایجان غربی راس200پرورش گوسفند داشتی 1380

1381
 10احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500عثمان یوسفیپست بانکسردشت روستای مامه زینه1سردشتآذربایجان غربی

100100عجب ناز پرکرپست بانکروستای زاغه1میاندوآبآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی1382
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عدالت عنایتی خارخارصندوق کارآفرینی امیدتکاب روستای گوی آغاج1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت1383

5050عدیله سالمتپست بانکروستای مسجد1میاندوآبآذربایجان غربی(نخ ریسی سنتی)جهره 1384
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130عذراء حقی چهار طاقپست بانکتکاب روستای چهارطاق1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت1385

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000عزت اله قره بالغیصندوق کارآفرینی امیدایواوغلی- خوی 2خویآذربایجان غربیتولید فنس1386

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عزیز اسماعیل کهریزیپست بانکخوی روستای اکبر اباد3خویآذربایجان غربیفرش دستباف1387

وزارت جهاد کشاورزی14001400عزیز اکبریبانک کشاورزیآذربایجانغربی قره ضیاءالدین روستای حسین آباد2چایپارهآذربایجان غربیگاوشیری1388

1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام1389
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران جنوبی 

روستای دلیکداش
وزارت جهاد کشاورزی300300عزیز ایوبیبانک کشاورزی

6بوکانآذربایجان غربیطرح توجیهی کاشت زعفران1390

آذربایجان غربی شهرستان بوکان روستای درزیولی و 

آدرس محل سکونت شهرک فرهنگیان جدید روبروب 

ترانس دوم

وزارت جهاد کشاورزی450450عزیز بیگ زادهبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی19001280عزیز خوانچه سپهرالدینبانک کشاورزیبوکان روستای خانقاه2بوکانآذربایجان غربی راسی19پرورش گاو شیری 1391

1392
 10احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی17001500عزیز شخصه پورپست بانکسردشت روستای دیواالن1سردشتآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی250250عزیز صادق زادهبانک کشاورزیروستای آغبالغ سوقار2شوطآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل1393

3اشنویهآذربایجان غربیپرورش دام سنگین1394
استان اذربایجان غربی شهرستان اشنویه روستای خانلر 

(اسالم اباد  )
وزارت جهاد کشاورزی500500عزیز علوی کاموسصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی22502250عزیز قادر زادهبانک کشاورزیاذربایجان غربی شهر میراباد روستای نیزه2سردشتآذربایجان غربی قطعه30000پرورش مرغ گوشتی 1395

وزارت جهاد کشاورزی500500عزیز نوید تکانتپهبانک کشاورزیمنزل عزیز نوید تکانتپه- روستای قرخلو - تکاب 2تکابآذربایجان غربی راسی130بره پرواری 1396

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150عزیزه حامدی یولقون آقاجپست بانکروستای دورباش-تکاب 1تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی )قالیبافی1397

1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1398
روستای - شهرستان میاندواب - استان اذربایجانغربی 

ولی آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت120120عزیزه حکیمیبانک توسعه تعاون

1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1399
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

شبیلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عزیزه ختارجعفرابادبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130عزیزه خلیلیبانک توسعه تعاونروستای ولی آباد1میاندوآبآذربایجان غربیتولیدفرش دستباف1400

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عزیزه محمد ورصندوق کارآفرینی امیدروستای شکریازی- سلماس - غ .آ3سلماسآذربایجان غربیقالیبافی1401

2شاهین دژآذربایجان غربیتعمیر جایگاه وخرید دام1402
آذربایجان غربی شهرستان شاهین دژ شهر کشاورز 

روستای آغجه مسجد
وزارت جهاد کشاورزی200200عسکر رمضانی آغجه مسجدصندوق کارآفرینی امید

1403

سردآبی با - پرورش ماهی گرمابی 

 تن سردآبی و 5ظرفیت اسمی 

تن گرم آبی در یک دوره15

وزارت جهاد کشاورزی15001200عسگر امیریبانک کشاورزی39142356426پلدشتآذربایجان غربی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1404
پرورش - اصالح نژاد دام سبک 

گوسفند
سازمان امور عشایر ایران250250عسگر جانی حیدرلوصندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ معروف-شهرستان نقده - آذربایجان غربی 1نقدهآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی250250عسگر یوسفی مخوریبانک کشاورزیآذربایجان غربی شهرستان شوط روستای مخور1شوطآذربایجان غربیاحداث مزرعه گاو شیری1405

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عشرت جمشیدیپست بانکروستای آی قعله سی- تکاب - اذربایجان غربی 2تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دست بافت1406

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130عشرت رزاقیپست بانکروستای یولقون اغاج- تکاب 1تکابآذربایجان غربیفرش دستبافت1407

سازمان امور عشایر ایران200200عشقعلی بالوکانلونژادبانک کشاورزیآذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای للکلو1میاندوآبآذربایجان غربیبره پرواری1408

1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1409
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران شمالی 

روستای جلیل کندی
وزارت جهاد کشاورزی300300عشقعلی حیدریبانک کشاورزی

(ره)کمیته امداد امام خمینی410410عصمت محمودی تپه رشتبانک کشاورزیمهاباد روستای خورخوره2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1410

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300عصمت مندان دوله پسانصندوق کارآفرینی امیدبخش سیلوانا روستای راژان4ارومیهآذربایجان غربینانوایی1411

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130عظیمه قهرمانی مقدمپست بانکتکاب روستای احمداباد سفلی1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت1412

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عظیمه کریمیبانک توسعه تعاونمیاندواب روستای سوگل تپه3میاندوآبآذربایجان غربیقالیبافی1413

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عالالدین مدرومیبانک کشاورزی1خوی روستای بدل آباد خ اذربایجان بن بست اذربایجان2خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی1414

5050علویه شکریپست بانکمهاباد روستای آزاد2مهابادآذربایجان غربیاحداث کارگاه گلیم بافی1415
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500علی ابراهمیانپست بانکشاهین دژ کشاورز خ امام10شاهین دژآذربایجان غربیتولید قطعات پیش ساخته1416

وزارت صنعت، معدن و تجارت480480علی ابراهیم زادهبانک کشاورزیخوی بخش صفاییه روستای آغ بالغ علیا6خویآذربایجان غربیقالیبافی1417

وزارت جهاد کشاورزی900900علی احمدی حمزه کندیبانک توسعه تعاونروستای حمزه کند- سلماس 2سلماسآذربایجان غربی راسی95پرورش گوسفند داشتی 1418

وزارت جهاد کشاورزی800800علی ارونقیصندوق کارآفرینی امیدخوی روستای بیزنده2خویآذربایجان غربی راسی18گاوداری شیری 1419

وزارت جهاد کشاورزی980980علی اسدیبانک توسعه تعاونروستای حمزه کند- سلماس 2سلماسآذربایجان غربی راسی95پرورش گوسفند داشتی 1420

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی اسماعیل زادهبانک کشاورزی4متری دوم پالک14سعدی باباطاهر 2ارومیهآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل و مشتقات آن1421

وزارت جهاد کشاورزی800800علی اصغر رستمی قاریاغدیبانک کشاورزیروستای قاریاغدی.میاندوآب3میاندوآبآذربایجان غربیگاوداری شیری1422

وزارت جهاد کشاورزی900900علی اصغر مختار زادهبانک توسعه تعاونروستای کوچمشک- سلماس1سلماسآذربایجان غربیراسی50پرورش گوسفند اشتی 1423

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100علی افسر بابااحمدیصندوق کارآفرینی امید46خوی روستای دیزج دیز خیابان چمران پالک 1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی فرش دستبافت1424

وزارت جهاد کشاورزی10201020علی افسر محراجیپست بانکشهرستان خوی، روستای کرتای1خویآذربایجان غربی راس17گوساله پرواری به ظرفیت 1425

وزارت جهاد کشاورزی500500علی اکبر حضرت قلی زادهپست بانکخوی روستای زارعان1خویآذربایجان غربی راسی80پرواربندی بره 1426

300300علی الهیاریبانک توسعه تعاون299روستای قره حسنلو،خیابان لطفی،کوچه اول پالک 2ارومیهآذربایجان غربیمنبت چوب و تولید محصوالت چوبی1427
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی800800علی امیریصندوق کارآفرینی امیدمیاندواب روستای خزینه انبار جدید1میاندوآبآذربایجان غربیراس30پرواربندی گوساله1428

1429
بسته بندی عسل و پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500علی امینیصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی شهرستان بوکان روستای تازه قلعه4بوکانآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی400400علی امینی فرصندوق کارآفرینی امیدروستای چوپلوجه-شهرکشاورز-شهرستان شاهین دژ4شاهین دژآذربایجان غربیگاوشیری1430

1431
به  (گوسفند)پرورش دام سبک 

 راس در هر دوره200ظرفیت 
سازمان امور عشایر ایران500500علی آر مندصندوق کارآفرینی امیدروستای پسوه- پیرانشهر 1پیرانشهرآذربایجان غربی

1432
 روستایی ictطرح توسعه دفتر 

حمامیان
400400علی آمانیپست بانکبوکان روستای حمامیان جنب عمارت تاریخی3بوکانآذربایجان غربی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

سازمان امور عشایر ایران10001000علی بالندهبانک کشاورزیبخش خلیفان روستای کارگ: مهاباد 2مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1433



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی14001400علی بخشعلی زادهپست بانکروستای کوچمشک- سلماس2سلماسآذربایجان غربی راسی12پرورش گاو شیری 1434

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100علی پردکصندوق کارآفرینی امیدشاهیندژ روستای حاجی آباد3شاهین دژآذربایجان غربیکارگاه قالی بافی1435

وزارت جهاد کشاورزی200200علی پور حیدر حاجی باغلوصندوق کارآفرینی امیدروستای گورخانه _نقده5نقدهآذربایجان غربیتولید ورقه های موم1436

وزارت جهاد کشاورزی25002500علی پور معصوم قره باغبانک کشاورزیبیمارستان دامپزشکی. اول بلوار کردستان. سیمینه 9بوکانآذربایجان غربیبیمارستان دامپزشکی1437

1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام1438
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران شمالی 

روستای خضرلو
وزارت جهاد کشاورزی300300علی پیریبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران14001400علی تیموری رادپست بانکروستای حسن چپ- شهرستان مهاباد- آذربایجان غربی2مهابادآذربایجان غربیگوسفند داشتی1439

سازمان امور عشایر ایران16001600علی جعفری اقباشبانک کشاورزی.............................روستای قوپی بابا علی:شهرستان مهاباد4مهابادآذربایجان غربی رأسی در دوره100پروار بندی بره 1440

1441
تولید فرش دستباف سنتی خانگی و 

تابلو فرش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100علی جعفری تمایبانک توسعه تعاونروستای قبانکند-شاهین دژ1شاهین دژآذربایجان غربی

سازمان امور عشایر ایران10001000علی جاللی نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای علی قندو- ماکو 2ماکوآذربایجان غربیپرورش گاو شیری و گوشتی1442

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500علی چکاهپست بانکمهاباد روستای برده میش5مهابادآذربایجان غربیفرآوری و دانه بندی پوکه معدنی1443

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000علی حاجی حسینلوصندوق کارآفرینی امید69فیرورق تپه باشی خیابان ریحانی پالک 2خویآذربایجان غربیتوربافی و فلزکاران1444

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000علی حسن زادگانبانک توسعه تعاونماکو روستای دانالو4ماکوآذربایجان غربیتولید تیرچه بلوک1445

وزارت جهاد کشاورزی800800علی حسن زادهصندوق کارآفرینی امیدمیاندوآب ـ روستای یاغالن تپه2میاندوآبآذربایجان غربیپرورش بره پرواری1446

سازمان امور عشایر ایران200200علی حسنلوپست بانکخوی بخش قطور دهستان قطور1خویآذربایجان غربیپرورش گوسفند1447

وزارت جهاد کشاورزی60006000علی حسین بیغمبانک کشاورزیخوی روستای ولدیان5خویآذربایجان غربی راسی50گاو شیری 1448

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100علی حسین زادهپست بانکخوی روستای دیزجدیز پشت بهداری1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی1449

وزارت جهاد کشاورزی12001200علی خاکپراقیبانک توسعه تعاونخوی روستای ویشلق علیا2خویآذربایجان غربی راسی15گاو شیری 1450

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150علی خاکپوربانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای گوگ تپه1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1451

وزارت جهاد کشاورزی480480علی خانیبانک کشاورزیروستای للکلو- میاندواب 1میاندوآبآذربایجان غربی راسی6پرروش گاو شیری 1452

سازمان امور عشایر ایران800800علی خضریبانک کشاورزیمهاباد روستای آلبالغ2مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی روستایی1453

وزارت جهاد کشاورزی33603360علی دوژنبانک کشاورزیروستای رحیم_بوکان 8بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سنگین1454

وزارت جهاد کشاورزی600600علی رجبیبانک توسعه تعاونغ شهرستان سلماس روستای کانیان.آ3سلماسآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1455

سازمان امور عشایر ایران600600علی ردهبانک کشاورزیروستای برایمه-مهاباد3مهابادآذربایجان غربی راس100پرورش گوسفند داشتی 1456

1457

تکمیل وتجهیز وخرید دام یک واحد 

گاومیش شیری به ظرفیت بیست 

راس

1ارومیهآذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه بخش مرکزی 

روستای گلمرز
وزارت جهاد کشاورزی12001200علی رشیدی گلمرزبانک کشاورزی

2نقدهآذربایجان غربیکشت وفراوریی زعفران1458
آذربایجان غربی شهرستان نقده روستای چیانه کوچه 

شهید داداشیان
وزارت جهاد کشاورزی500330علی رضا خلیل زادهبانک کشاورزی

7ارومیهآذربایجان غربیگاوداری1459
متری ساالر جنب 12ارومیه بلوار شهید باهنر خ وکیلی 

17مسجد امیرالمومنین پ 
وزارت جهاد کشاورزی21602160علی رفاهی رضاییبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500علی شمسیبانک توسعه تعاونروستای میشه ده2پیرانشهرآذربایجان غربیزنبورداری1460

وزارت جهاد کشاورزی195195علی صفری بکتاشصندوق کارآفرینی امیدبکتاش روستا2میاندوآبآذربایجان غربیپرورش وتولید قارچ خوراکی1461

وزارت جهاد کشاورزی300300علی عالی زادهصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای میدان1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1462

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100علی عباس فامبانک توسعه تعاونروستای شبیلو1میاندوآبآذربایجان غربیقالی بافی1463

وزارت جهاد کشاورزی500500علی عبدیبانک کشاورزیتکاب روستای تپه بور1تکابآذربایجان غربیخرید بذر گندم1464

وزارت جهاد کشاورزی300300علی علیزادهصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای مجنون علیا1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1465



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت22002200علی غریبیصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی شهرستان سلماس روستای ریک آباد11سلماسآذربایجان غربی و مبلمان و صنایع چوبmdfتولید 1466

وزارت جهاد کشاورزی500500علی فتاحیبانک توسعه تعاونپیرانشهر1پیرانشهرآذربایجان غربیزنبورداری1467

وزارت جهاد کشاورزی250250علی فرشادیصندوق کارآفرینی امیداذربایجانغربی قره ضیاءالدین روستای بابل آباد1چایپارهآذربایجان غربیبره پرواری1468

وزارت صنعت، معدن و تجارت31403140علی قادریپست بانکمهاباد-  جاده بوکان 17روستای کانی طومار کیلومتر 6بوکانآذربایجان غربیتولیدصابون مایع1469

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1470
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070علی قایدصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی600600علی قربانی قره قشالقبانک توسعه تعاوناذربایجان غربی نقده روستای تازه کند جبل2نقدهآذربایجان غربی راس101پرورش گوسفند افشار 1471

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی کاویار حسنلوییبانک توسعه تعاوننقده روستای تاریخی حسنلو2نقدهآذربایجان غربی رأس101گوسفند داشتی 1472

2چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1473
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران شمالی 

روستای زاویه سفلی
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی کرم زادهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500علی الهیجانیبانک توسعه تعاونآذربایجان غربی پیرانشهر روستای جلدیان1پیرانشهرآذربایجان غربیزنبورداری1474

200200علی محمد رحیمیپست بانکروستای قویطل2مهابادآذربایجان غربیکارگاه معرق چوب1475
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1476
کارگاه صنایع چوبی و دکوراسیون 

داخلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت17801780علی محمدجعفریصندوق کارآفرینی امیدتعاونی روستایی شهید نادرعلی- سعید آباد - خوی 4خویآذربایجان غربی

12ارومیهآذربایجان غربیگارگاه تولیدی مبل1477
ارومیه بخش سیلوانا زیوه مرگور خیابان مخابرات جنب 

280نانوایی اردوگاه بلوک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000علی محمدلوپست بانک

1478
 10احداث دامداری سنتی و خرید

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی17001700علی محمدیپست بانکسردشت روستای رشکان1سردشتآذربایجان غربی

1479
طرح توجیهی پرورش گوسفند 

 راس151داشتی به ظرفیت 
وزارت جهاد کشاورزی700700علی محمدیانبانک توسعه تعاونروستای جلبر- بخش مرکزی- ارومیه- غ.آ1ارومیهآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000علی ملکی قره آغاجیپست بانک روستای قرا آغاج کوه6ارومیه جاده اشنویه کیلومتر 20ارومیهآذربایجان غربیفرآوری محصوالت معدنی1480

وزارت جهاد کشاورزی500500علی نجفی یاریجان خالصهبانک کشاورزیروستای بیگم قلعه2نقدهآذربایجان غربیکشت زعفران1481

1482
 رأسی 19پرورش گاو شیری 

(استفاده از نژاد اصالح شده)
وزارت جهاد کشاورزی500500علی نوریصندوق کارآفرینی امیدروستای گل بهی- شهرستان بوکان 6بوکانآذربایجان غربی

1483

فراوری محصوالت کوچک 

سنگ بری ماربلی غیر )مقیاس

(گرانیتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت2500025000علی وحدیپست بانکروستای بادکی- چایپاره - اذربایجان غربی30چایپارهآذربایجان غربی

(ره)کمیته امداد امام خمینی300300علی وظیفه تک آغاجبانک کشاورزیروستای اقبال-شهرکشاورز-شهرستان شاهین دژ1شاهین دژآذربایجان غربینگهداری و پرورش گوسفند شیری1484

1485
اجاره سوییت محلی و اقامتگاه بوم 

گردی
120120علی یکباربانک توسعه تعاونروستای سهوالن- مهاباد 2مهابادآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2میاندوآبآذربایجان غربیلوله کش و نصاب وسایل بهداشتی1486
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

ملک آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علیار بابایانصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200علیرضا اسکندریبانک کشاورزیچالدران روستای قلی دیزج1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1487

وزارت جهاد کشاورزی300300علیرضا دشتی دورباشبانک کشاورزیروستای دورباش- تکاب 1تکابآذربایجان غربیزنبور داری1488

1خویآذربایجان غربیکارگاه اتاقسازی کامیون1489
جاده خوی ایواوغلی از اراضی روستای 7خوی کیلومتر

نوایی اتاقسازی سیدانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت13801380علیرضا سیدانیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی1260012600علیرضا عظیم زادهبانک کشاورزیروستای جمال کندی- بخش دشتک - چالدران 10چالدرانآذربایجان غربیرأسی1000پرواربندی گوسفند1490



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی17501750علیرضا کاظم زاده آخته خانهبانک کشاورزیروستای اخته خانه3سلماسآذربایجان غربی راسی15پرورش گاو شیری اصل 1491

وزارت جهاد کشاورزی12001200علیرضا لکپست بانکشهرستان خوی، روستای دلجلو1خویآذربایجان غربی راس20گوساله پرواری به ظرفیت 1492

1493
تکثیر،پرورش و بسته بندی بدل 

خاویار
وزارت جهاد کشاورزی80008000علیرضا معروفی نقدهیبانک کشاورزیروستای شیوه میر-سردشت5سردشتآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی512512عمر سلیم نیابانک کشاورزیشهرستان بوکان روستای ثمبه2بوکانآذربایجان غربی راسی20خرید گاو شیری 1494

1495
تجهیز و توسعه سردخانه نگهداری 

انگور سیاه
3سردشتآذربایجان غربی

سه کیلومتر مانده به پلیس -سردشت- آذربایجان غربی

راه سردشت
وزارت جهاد کشاورزی25002500عمر قادریبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی500500عمر کاکه خضریبانک توسعه تعاونروستای قاضی آباد- مهاباد 2مهابادآذربایجان غربیخرید و وسایل و ادوات صید ماهی1496

سازمان امور عشایر ایران200200عمر مدرومیپست بانکخوی بخش صفاییه روستای آغباش1خویآذربایجان غربیپرورش گوسفند1497

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عمران عزیزلوی حبشیبانک توسعه تعاونروستای حبش سفلی-منطقه قطور-خوی4خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی فرش دست بافت1498

وزارت جهاد کشاورزی300300عهدیه اسکندری قلی دیزجصندوق کارآفرینی امیدچالدران بخش دشتک روستای قلی دیزج1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1499

وزارت جهاد کشاورزی800800عوض عسگریبانک کشاورزیآذربایجانغربی قره ضیاءالدین روستای مارقشه2چایپارهآذربایجان غربیگوساله پرواری1500

وزارت جهاد کشاورزی19001900عیسی احمدی قره قشالقیبانک کشاورزیروستای قره قشالق- سلماس3سلماسآذربایجان غربی راسی19پرورش گاو شیری 1501

وزارت جهاد کشاورزی300300عیسی شهسواری اوغول بیگبانک کشاورزیتکاب روستای دورباش منزل شخصی1تکابآذربایجان غربیزنیورداری و فرآوری عسل1502

وزارت جهاد کشاورزی15001500عیسی کلب خانیبانک کشاورزیروستای باغچه جیک- سلماس 3سلماسآذربایجان غربی راسی15پرورش گاو شیری 1503

1504
بسته بندی حبوبات و غالت با 

 تن در سال500ظرفیت بسته بندی 
وزارت جهاد کشاورزی25002500عیسی لطفی داشبالغبانک کشاورزی جاده شاهین دژ4تکاب کیلومتر 5تکابآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی500500عیسی ورقاییبانک کشاورزیجنب اداره گاز-خیابان دولت 1بوکانآذربایجان غربینوسازی و تجهیز درمانگاه دامپزشکی1505

1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام1506
چالدران بخش مرکزی دهستان به به جیگ روستای 

قوشابالغ علیا
وزارت جهاد کشاورزی300300عین اله اسماعیل زادهبانک کشاورزی

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1507
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070غزال محمودی نبی کندیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی11001100غفار عبدالهیبانک کشاورزیروستای شکریازی-سلماس-غ.آ2سلماسآذربایجان غربیگاوشیری1508

وزارت جهاد کشاورزی16001600غقار صالح زادهبانک توسعه تعاونروستای صدقیان-سلماس 3سلماسآذربایجان غربی راسی95پرورش گوسفندداشتی 1509

وزارت جهاد کشاورزی900900غالم احمدیبانک توسعه تعاونروستای حمزه کند- سلماس2سلماسآذربایجان غربی راسی95پرورش گوسفند داشتی 1510

وزارت جهاد کشاورزی200200غالمحسن زارع کردکندیبانک کشاورزیمیاندواب روستای اوچ تپه کرد1میاندوآبآذربایجان غربیزنبورداری1511

2شاهین دژآذربایجان غربیپرورش دام سبک1512
-آدربایجان غربی شهرستان شاهین دژ شهرکشاورز

روستای چوپلوجه
(ره)کمیته امداد امام خمینی490490غالمرضا اصالنی چوپلوجهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200غالمرضا تمیز میاندواببانک کشاورزیمیاندواب بخش باروق اراضی روستای آت دره سی2میاندوآبآذربایجان غربیزنبورداری1513

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500غالمرضا راهبر اصلصندوق کارآفرینی امیدروستای نعلیند- چایپاره 6چایپارهآذربایجان غربیریخته گری قطعات فلزی1514

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500غالمرضا کرمی آقکندیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیگم قلعه- نقده - آذربایجان غربی 8نقدهآذربایجان غربیتاالر پذیرایی1515

وزارت جهاد کشاورزی600600غالمرضا مالزادهبانک توسعه تعاونارومیه روستای حصار بهرام خان1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند1516

وزارت جهاد کشاورزی300300غالمعلی آبستبانک کشاورزیچالدران روستای خضر لو1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1517

وزارت جهاد کشاورزی300300غالمعلی جلیل پوربانک کشاورزیچالدران روستای میراباد1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام1518

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500غالمعلی هندوانیبانک کشاورزیخوی روستای هندوان8خویآذربایجان غربیقالیبافی1519

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130غنچه دشتیپست بانکروستای گوی آغاج- تکاب 1تکابآذربایجان غربیفرش دستبافت1520



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی14001400غیب اله سمندریبانک کشاورزیمیاندواب روستای جواد حصاری2میاندوآبآذربایجان غربیمزرعه پرورش ماهی1521

2مهابادآذربایجان غربی راسی100گوسفند داشتی 1522
روستای سیاقول : شهرستان مهاباد

....................................علیا
سازمان امور عشایر ایران19001900فاخر آریاپست بانک

1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1523
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران جنوبی 

روستای یوسف آباد
وزارت جهاد کشاورزی300300فارس جعفرزادهصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فارس سهراب نیاصندوق کارآفرینی امیدروستای مخور1چالدرانآذربایجان غربیتولید فرش دستبافت1524

5چالدرانآذربایجان غربیفرش دستبافت1525
استان اذربایجان غربی شهرستان چالدران روستای قرجه 

وران علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فارس علی زادهصندوق کارآفرینی امید

2ارومیهآذربایجان غربیبوم گردی1526
 جاده باالنج جنب پمپ بنزین آراز 6ارومیه کیلومتر 

روستای قره آغاج کوه
10001000فاروق سوارپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150فاطمه ابراهیمیپست بانکروستای مالشیخ- سردشت 1سردشتآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی1527
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1528
تولید فرش دستباف سنتی خانگی و 

تابلو فرش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه استادی قوزلوبانک توسعه تعاونروستای صفاخانه1شاهین دژآذربایجان غربی

1529

تولید قالیهای ریز بافت قابل صادرات 

تمام ابریشمی و میرینوس و گل 

ابریشمی با مدیریت متمرکز

14میاندوآبآذربایجان غربی
خیابان / باروق / شهرستان میاندوآب / آذربایجان غربی 

جنب حسینه فرجی/ شهدا 
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200فاطمه الهویردی زادهپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه امیرخانی چوپلوپست بانکروستای گوی اقاج-تکاب 1تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی 1530

1531
طرح توسعه کلینیک گیاهپزشکی 

انصاری
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه انصاری کنک لوبانک کشاورزیشهرستان بوکان2بوکانآذربایجان غربی

1532

دفاتر خدمات ارتباطات و فناوری 

اطالعات روستایی بخشی خصوصی 

ICT

10001000فاطمه آقازادهپست بانکمیاندوآب روستای بکتاش2میاندوآبآذربایجان غربی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1533
صندوق خرد محلی روستای خانقاه 

سرخ
صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه بابازادهصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای خانقاه سرخ45ارومیهآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه پورعابدیبانک توسعه تعاونمیاندواب روستای نصیرکندی5میاندوآبآذربایجان غربیقالیبافی1534

100100فاطمه جاویدپست بانکروستای مسجد1میاندوآبآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی1535
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی21002100فاطمه حسنی اوخچالربانک کشاورزیارومیه روستای عیسی کان2ارومیهآذربایجان غربیکشت بیدمشک1536

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه حمدی قجورپست بانکروستای حاجی بابا-تکاب 1تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی )قالیبافی1537

1538
صندوق خرد محلی روستایی 

شهریکند
صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه خضریصندوق کارآفرینی امیدبوکان روستای شهریکند18بوکانآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فاطمه دوستی فامپست بانکروستای بیگم قلعه2نقدهآذربایجان غربیتولید فرش و قالی دستبافت1539

150150فاطمه ذکاوتیپست بانکسردشت روستای واوان1سردشتآذربایجان غربیطراحی سنتی1540
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1541
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070فاطمه زرین نصرت آبادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1542
صندوق خرد محلی روستای 

1پکاجیک 
صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه زمان پور آغ زیارتصندوق کارآفرینی امیدروستای پکاجیک-سلماس48سلماسآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه سبحانی اوغول بیکپست بانکتکاب روستای اوغول بیک2تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت1543



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

100100فاطمه سلیمان پور گلپست بانکروستای گل سلیمان اباد1میاندوآبآذربایجان غربیگلیم بافی1544
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

160150فاطمه سلیمانیپست بانکسردشت ربط2سردشتآذربایجان غربیبافتنی سنتی1545
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه شعبانی پور حاجی بابابانک کشاورزیتکاب خیابان تختی1تکابآذربایجان غربیقالیبافی1546

100100فاطمه شیرخانیبانک توسعه تعاونروستای تازه قلعه- بوکان 1بوکانآذربایجان غربیبافتنی های سنتی1547
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1548
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070فاطمه عباسی نصرت آبادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه عیسی زاده جنکانلوصندوق کارآفرینی امیدروستای شاطر1ماکوآذربایجان غربیقالیبافی1549

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه فضلعلیبانک کشاورزیروستای قجور- شهرستان تکاب - آذربایجان غربی 1تکابآذربایجان غربیقالیبافی1550

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه قاسمی نزادبانک توسعه تعاوننقده انتهای روستای چیانه2نقدهآذربایجان غربیتولید فرش دست بافت1551

1552
طرح توجیهی صنایع دستی بافت 

 دست540کاموا با ظرفیت تولید 
5050فاطمه قلیزادهبانک توسعه تعاونشهرستان خوی بخش صفاییه روستای کلوانس1خویآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10001000فاطمه کاکه سوریصندوق کارآفرینی امیدروستای گول مرزنگ _بوکان 1بوکانآذربایجان غربی راسی۱۰احداث گاوداری شیری 1553

200190فاطمه محمد رحیمیپست بانکروستای کانی سیب- سردشت 1سردشتآذربایجان غربیلباسهای محلی اقوام1554
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه مصطفویصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای بالو27ارومیهآذربایجان غربیصندوق خرد محلی روستای بالو1555

1556
طرح توجیهی صنایع دستی بافت 

 دست540کاموا با ظرفیت تولید 
5050فاطمه موسی زادهپست بانکشهرستان خوی بخش صفاییه روستای کلوانس1خویآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه میرزاییصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده سلماس کوی الله25ارومیهآذربایجان غربیصندوق خرد محلی کوی الله1557

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فایزه فریدی قینرجهپست بانکروستای باد خرید-تکاب 1تکابآذربایجان غربیقالیبافی1558

سازمان امور عشایر ایران800800فایق شیخ السالمیبانک توسعه تعاونمهاباد روستای الچین2مهابادآذربایجان غربیبره پرواری1559

1560
تولید مربا، خیارشور، شربت، 

شوریجات
وزارت جهاد کشاورزی20002000فائزه ملک زادهبانک توسعه تعاونروستای زیوه13پیرانشهرآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450فائق کدخداگنده ویالصندوق کارآفرینی امیدروستای نلیوان2اشنویهآذربایجان غربیpvcتولید درب و پنجره و پروفیل 1561

سازمان امور عشایر ایران600600فتاح معروفیبانک کشاورزیمهاباد روستای کوتر1مهابادآذربایجان غربی راسی170بره پرواری 1562

2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1563
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

حاجی بهزاد
بانک توسعه تعاون

فتح اله طهماسب زاده 

میاندوآب
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فخرالدین اسمعیل زادهبانک توسعه تعاونخوی روستای آغبالغ سفلی1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی1564

1565

مستقل سازی و تجهیز دفاتر آی سی 

 ICTSOSتی، روستایی طرح 

(ICT و IT)خدمات رسانی فوری 

10001000فخرالدین امیدی شبیلویعلیاپست بانکروستای ممه دل- میاندوآب 1میاندوآبآذربایجان غربی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی11001100فخرالدین خلیلیپست بانکروستای سیه باز- شهرستان خوی2خویآذربایجان غربی راسی190پرواربندی بره 1566

وزارت جهاد کشاورزی150150فخرالدین علی محمدیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان چایپاره روستای قنات باقر بیگ1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری سنتی1567

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1568

اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد جنب مدرسه شهدا مزل آقای عباس 

عشاقی

7070فر نگیس جاللوندصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فراست شریفیپست بانکتکاب روستای گوی آقاج1تکابآذربایجان غربیقالیبافی1569

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فراست موسوی دلدلبالغیبانک کشاورزیآذربایجان غربی شهرستان تکاب روستای دلدلبالغی1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت1570

سازمان امور عشایر ایران200200فرامرز بالوکانلونژادبانک کشاورزیآذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای للکلو1میاندوآبآذربایجان غربیپرواربندی بره1571

4میاندوآبآذربایجان غربیتولید انواع بلوک1572
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

ممدل
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250فرامرز تقی زادهبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130فرح ارجمندپست بانکروستای قراقیه- تکاب 1تکابآذربایجان غربیفرش دستبافت1573

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فرحناز طاهری باد محمودبانک کشاورزیروستای بادمحمود1تکابآذربایجان غربیقالیبافی1574

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرحناز عبدیبانک کشاورزیروستای چوپلو-تکاب 2تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی1575

5050فرحناز قاسمی دودکانلوصندوق کارآفرینی امیدشهرستان چایپاره روستای گورش2چایپارهآذربایجان غربیبافتنی سنتی1576
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فرحناز وکیلیپست بانکمیاندوآب روستای حاصل قوبی امیرآباد1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1577

وزارت جهاد کشاورزی800800فرخ لقا تبرک صدقیانیصندوق کارآفرینی امیدروستای صدقیان جنب دام و طیور همتی1سلماسآذربایجان غربیتولید و پرورش قارچ خوراکی1578

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1579
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070فرخنده مردیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی300300فرزاد بارانی تکانتپهبانک کشاورزیروستای فاقلو-تکاب 1تکابآذربایجان غربیزنبورداری1580

2ارومیهآذربایجان غربی روستاییictدفتر 1581
بلوار استاد شهریار انتهای خیابان فالح روستای خانقاه 

 متری شهید کوهی14الواج 
500500فرزاد شباهنگپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

6پیرانشهرآذربایجان غربیتاالر پذیرایی1582
 جاده پیرانشهر 1/5کیلومتر - پیرانشهر- آذربایجان غربی

روستای سه گردکان- سردشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000فرزاد فاتح پورصندوق کارآفرینی امید

100100فرزانه برخوربانک توسعه تعاونجنب مخابرات- روستای اوچتپه - بوکان 1بوکانآذربایجان غربیگلیم بافی1583
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130فرزانه فتوحی تکانتپهپست بانکروستای دورباش- تکاب 1تکابآذربایجان غربیفرش دستبافت1584

1585
تولید فرش دستباف سنتی خانگی و 

تابلو فرش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرزانه مرادی کهل سفلیبانک توسعه تعاونروستای کهل سفلی-شاهین دژ1شاهین دژآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی200200فرشاد اکبر زادهصندوق کارآفرینی امیدمیاندواب روستای فسندوز1میاندوآبآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل1586

وزارت جهاد کشاورزی300300فرشته داداشیبانک کشاورزیخیابان سرباز کوچه عدل جنب دادگستری5میاندوآبآذربایجان غربیطرح توسعه1587

160150فرشته راضیپست بانکروستای زیوه- سردشت 1سردشتآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی1588
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرشته رژهبانک کشاورزیروستای داش بالغ1تکابآذربایجان غربیقالی بافی1589

وزارت صنعت، معدن و تجارت120120فرشته همتی قره ورنبانک توسعه تعاونروستای سوگلی تپه1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1590

1591

تولید نقل وانواع حلوای سنتی به 

صورت بسته بندی مکانیزه تک نفره 

شکالتی وبسته ای

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200فرشید غنی زاده توپراق قلعهصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده شهید کالنتری روستای توپراق قعله5ارومیهآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرشید نوری مندولکانیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای مافی کندی2سلماسآذربایجان غربیطرح صنایع دستی1592

وزارت جهاد کشاورزی300300فرض اهلل قهرمانیبانک کشاورزیچالدران بخش دشتک روستای قلی دیزج1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام1593

صندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی شاهین دژ  روستای عباس بالغی2شاهین دژآذربایجان غربیپرورش و نگهداری گاو شیری1594
فرض اله جهاندیده آغچه 

مسجد
وزارت جهاد کشاورزی400400

1595
طرح احداث جایگاه و خریدگوساله 

پرواری
وزارت جهاد کشاورزی10001000فرمان حمه خانیبانک کشاورزیروستای اربنوس3بوکانآذربایجان غربی

1596
تولید فرش دستباف سنتی خانگی و 

تابلو فرش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرنگیس فرجی آغچه لوبانک توسعه تعاونشاهین دژ شهر محمودآباد روستای کهنه محمودجیق1شاهین دژآذربایجان غربی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی950950فرهاد برزگری صدقیانیبانک توسعه تعاونسلماس روستای صدقیان2سلماسآذربایجان غربیراسی95پرورش گوسفندداشتی 1597

وزارت جهاد کشاورزی600600فرهاد داداش پوربانک توسعه تعاوناذربایجان غربی نقده روستای تازه کند جبل3نقدهآذربایجان غربیپرورش بز سانن1598

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فرهاد علی پور وحیدصندوق کارآفرینی امید1.309بادکی خیابان بادکی کوچه امید اسماعیلی پالک 36ارومیهآذربایجان غربیفرش دستباف و دستبافته ها1599

(ره)کمیته امداد امام خمینی1800400فرهاد عمریپست بانکروستای زوران1سردشتآذربایجان غربی(دام سبک)دامپروری 1600

1601
خرید تجهیزات و وسایل مایه کوبی 

و تلقیح مصنوعی دام
وزارت جهاد کشاورزی200200فرهاد کاوه بوکانیبانک کشاورزیبلوار سربازان گمنام کوچه شبکه دامپزشکی1بوکانآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی10001000فرهاد کریم زادهبانک کشاورزیروستای آغچه مسجد2شاهین دژآذربایجان غربیگوسفنداری احداث جایگاه نیمه تمام1602

وزارت جهاد کشاورزی11401140فرهاد کلب خانیبانک توسعه تعاونخوی، روستای اگری بوجاق2خویآذربایجان غربیراس190بره پرواری به ظرفیت 1603

وزارت جهاد کشاورزی950950فرهاد مریوانیبانک کشاورزیبوکان روستای ینگی کند2بوکانآذربایجان غربی راسی100پرورش گوسفند داشتی 1604

1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام1605
چالدران بخش مرکزی دهستان ببجیک روستای 

قوشابالغ علیا
وزارت جهاد کشاورزی300300فروخ باباییبانک کشاورزی

3میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1606
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب شهر 

چهاربرج خیابان امام خیابان شورا
وزارت صنعت، معدن و تجارت120120فریبا انصاریانبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امید200200فریبا آهن جانصندوق کارآفرینی امیدروستای چیچک-سلماس25سلماسآذربایجان غربیصندوق خرد محلی روستای چیچک1607

وزارت جهاد کشاورزی300300فریبا باغبان لیالنبانک کشاورزیمیاندواب بلوار انقالب5میاندوآبآذربایجان غربیطرح توسعه مرکز مایه کوبی1608

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130فریبا پاشایی ینگی کندپست بانکروستای ینگی کند- تکاب 1تکابآذربایجان غربیفرش دستبافت1609

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1610
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070فریبا تقوی قره بالغصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1611
بافت با چهارمیل )بافته های سنتی

(وپنج میل
5050فریبا کاظمیپست بانکروستای گل سلیمان اباد1میاندوآبآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

160150فریبا موالنیپست بانکروستای سیسر- سردشت 1سردشتآذربایجان غربیلباسهای محلی و اقوام1612
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1613
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070فریده امینی نصرت آبادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1614
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070فریده جعفری نصرت ابادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1615
خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات 

وکافی نت
200200فریده چرخی ساریجلوپست بانکروستای چهارطاق-تکاب 2تکابآذربایجان غربی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

150150فریده حسن نژادپست بانکروستای مارغان- سردشت - آذربایجان غربی 1سردشتآذربایجان غربیلباسهای محلی و اقوام1616
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فریده راضی احمد ابادپست بانکروستای قراقیه1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت1617

150150فریده سعیدیپست بانکآذربایجان غربی سردشت روستای اسالم آباد1سردشتآذربایجان غربیبافتنیهای سنتی1618
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریده طلوعی دورباشپست بانکروستای دورباش-تکاب 1تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی 1619

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فریده فضلی ساری قورخانپست بانکروستای قلدره-تکاب 1تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی 1620

100100فریده قادرزادهصندوق کارآفرینی امیدروستایی داغه.مهاباد2مهابادآذربایجان غربیاحداث کارگاه گلیم بافی1621
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800فریده کاظمیصندوق کارآفرینی امیدپلدشت شهرک ارس4پلدشتآذربایجان غربیکارگاه خیاطی1622

5050فریده هاشم نژادپست بانکروستای زاویه حسن خان فیرورق –خوی 1خویآذربایجان غربیبافتنی های سنتی1623
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی150150فریدون آقایانصندوق کارآفرینی امیدروستای ساتلمش محمدلو-میاندواب-آذربایجان غربی1میاندوآبآذربایجان غربیدامداری سنتی1624

1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام1625
چالدران بخش مرکزی دهستان به به جیک روستای 

قیزخاچلو
وزارت جهاد کشاورزی300300فریدون حلمیبانک کشاورزی

1626

به  )بومی گردی  –تالر پذیرایی 

 ، رسته های 3استناد جدول شماره 

اولویت دار تسهیالت توسعه روستایی 

(و عشایری 

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500فریدون خیراللهی قراقیهصندوق کارآفرینی امیدروستای ینگی آباد –شهرستان شاهین دژ  –غ . آ10شاهین دژآذربایجان غربی

1627
مجتمع خدماتی رفاهی و گردشگری 

نرگس
15ارومیهآذربایجان غربی

ارومیه جاده چیچست روبروی سردخانه باغداران 

روستای مراجول مجتمع نرگس
2000020000فریدون دست افشارپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1628
پرورش و نگهداری زنبور عسل به 

 کندو300ظرفیت 
وزارت جهاد کشاورزی300300فریدون یوسفی سیوه دربانک کشاورزیشهرستان اشنویه روستای درود3اشنویهآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130فضه جدیدی قرخلوپست بانکروستای قرخلو1تکابآذربایجان غربیقالی بافی1629

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080فضه خلیل زاده جارچلوبانک توسعه تعاونمیاندواب روستای یوزباشکندی1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1630

30میاندوآبآذربایجان غربیصندوق اعتبارات خرد زنان روستایی1631
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

سوگلی تپه
صندوق کارآفرینی امید200200فضه محمدی تبارصندوق کارآفرینی امید

سازمان امور عشایر ایران200200فهیم رازهصندوق کارآفرینی امیدخوی بخش مرکزی روستای بیانلو1خویآذربایجان غربیپرورش گوسفند1632

1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1633
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران جنوبی 

روستای یوسف آباد
وزارت جهاد کشاورزی300300فهیم رهبری مندولکانیصندوق کارآفرینی امید

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1634
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070فهیمه کریمی قزلقیهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1635
احداث دامداری سنتی و 

راس گوسفند100خرید
وزارت جهاد کشاورزی22002200فواد حسین زادهصندوق کارآفرینی امیدسردشت روستای واوان2سردشتآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی10001000فوزیه اسمعیلیبانک کشاورزیروستای قم قلعه3مهابادآذربایجان غربیپرورش ماهی قزل آال1636

1تکابآذربایجان غربیقالیبافی1637
روستای آغبالغ - شهرستان تکاب - آذربایجان غربی 

علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت130130فوزیه ببری قراولخانهبانک کشاورزی

150150فوزیه بهرامیبانک توسعه تعاونبوکان روستای حمامیان1بوکانآذربایجان غربیتولید بافتنی سنتی با دست1638
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1639
کاشت ، داشت و برداشت گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی12501250فیروز امیریبانک کشاورزیاشنویه روستای علی آباد27اشنویهآذربایجان غربی

3نقدهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1640
روستای بیگم - شهرستان نقده- استان آذربایجان غربی

قلعه
وزارت جهاد کشاورزی800800فیروز قنبریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی940940فیروز مهدی زادهصندوق کارآفرینی امیدآذربایجانغربی قره ضیاءالدین روستای حسین بگلو3چایپارهآذربایجان غربیگوساله پرواری1641

1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1642
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران جنوبی 

روستای یوسف آباد
وزارت جهاد کشاورزی300300فیروز موسی پورصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400فیروزه عبدلی آخته خانهپست بانکنقده روستای عظیم خانلو1نقدهآذربایجان غربیقالیبافی1643

1644
صندوق خرد محلی روستای کریم 

آباد
صندوق کارآفرینی امید400400فیروزه میرزا محمدزادهصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای کریم آباد28ارومیهآذربایجان غربی
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بانک کشاورزیآذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای شبیلو2میاندوآبآذربایجان غربیزنبورداری1645
فیض اله عباس فام شبیلوی 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400قابل شیخکانلوی میالنپست بانکروستای میرزاکندی- شهرستان پلدشت 6پلدشتآذربایجان غربیفرش بافی1646

سازمان امور عشایر ایران500500قادر تکینبانک کشاورزیروستای گرگول علیا1پیرانشهرآذربایجان غربیدام داری1647

3مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1648
مهاباد بخش مرکزی دهستان آختاچی غربی روستای 

سنجاق
وزارت جهاد کشاورزی20002000قادر سهرابیبانک کشاورزی

(ره)کمیته امداد امام خمینی350350قادر عباسیبانک کشاورزیتکاب روستای گوله گوله1تکابآذربایجان غربیدامداری1649

سازمان امور عشایر ایران12001200قادر عباسی نسببانک کشاورزیمهاباد روستای گاگش علیا2مهابادآذربایجان غربیبره پرواری1650

1651
 10احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500قادر عبداله زادهپست بانکسردشت روستای حلوه1سردشتآذربایجان غربی

1652
 10احداث دامداری سنتی و خرید

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500قادر عبدولیپست بانکسردشت روستای اسالم اباد1سردشتآذربایجان غربی

10مهابادآذربایجان غربیتولید شن و ماسه کوهی1653
جاده  –شهرستان مهاباد  –استان آذربایجان غربی 

 روستای تیکانلوجه5برهان کیلومتر 
وزارت صنعت، معدن و تجارت32503250قادر کردصندوق کارآفرینی امید

سازمان امور عشایر ایران200200قادر محمدیپست بانکخوی بخش قطور دهستان قطور1خویآذربایجان غربیپرورش گوسفند1654

وزارت جهاد کشاورزی17601760قادر مرادی آذرصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی پیرانشهر روستای کالکین3پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش مرغ گوشتی1655

وزارت جهاد کشاورزی15001500قادر مصطفی پوربانک توسعه تعاونبوکان روستای پاشبالغ1بوکانآذربایجان غربی راسی15پرورش گاو شیری 1656

سازمان امور عشایر ایران200200قادر مصطفی لوپست بانکخوی بخش قطور روستای هسته جیک1خویآذربایجان غربیپرورش گوسفند1657

وزارت جهاد کشاورزی10001000قادر نقی زاده قره قشالقیبانک کشاورزیروستای قره قشالق2سلماسآذربایجان غربی راسی10پرورش گاو شیری 1658

وزارت جهاد کشاورزی12001200نوروزی `قادرپست بانکخوی، روستای کلوانس2خویآذربایجان غربی راس35پرورش گوساله پرواری 1659

وزارت جهاد کشاورزی700700قاسم امینیبانک توسعه تعاونروستای بخشکند- سلماس2سلماسآذربایجان غربی راسی60پرورش گوسفند داشتی 1660

1661ICT 3میاندوآبآذربایجان غربیچهاربرج
 ictدفتر - میاندوآب روستای چهاربرج خیابان رجایی 

چهاربرج
10001000قاسم بداقی چهاربرجپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی12001200قاسم بروکی میالنبانک کشاورزیروستای ساری سو1پلدشتآذربایجان غربیتجهیز چاه عمیق1662

1663
تولید و تعمیر وسایل و ابزار آالت 

پزشکی جراحی و آزمایشگاهی
7ارومیهآذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی شهرستان ارومیه روستای ریحان 

2628پالک -24آباد کوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت19001900قاسم بشیریپست بانک

سازمان امور عشایر ایران500500قاسم جلیل نژادبانک کشاورزیمهاباد روستای چومالن- غ.آ2مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1664

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100قاسم حیدری آغباشبانک توسعه تعاونخوی روستای بدل آباد1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی1665

وزارت جهاد کشاورزی500500قاسم خسروپورآذرصندوق کارآفرینی امیدروستای اوته کند- شهرستان بوکان 2بوکانآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل1666

10001000قاسم داناپورپست بانکاذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای قل حسن2میاندوآبآذربایجان غربیتوسعه دفتر ای سی تی روستایی1667
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1668
توزیع و پخش نهادهای کشاورزی و 

دامی
وزارت جهاد کشاورزی10001000قاسم رسولی اقدمبانک توسعه تعاونمهاباد روستای دریاس4مهابادآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی25002500قاسم زارعیبانک کشاورزیروستای برگشاد4سلماسآذربایجان غربی راسی200بره پرواری1669

1670
طرح توجیهی خرید تلیسه به 

 راس۳۵ظرفیت 
وزارت جهاد کشاورزی63006300قاسم کرم زادبانک کشاورزیروستای علی بیگلو- ج سلماس- ارومیه6ارومیهآذربایجان غربی

2میاندوآبآذربایجان غربیتوسعه دفتر ای سی تی روستایی1671
اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای حاج حسن 

مکریان
15001500قاسم مصطفی سربازپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی20002000قاسم معصوم زاده سورهبانک کشاورزیسلماس روستای سوره3سلماسآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1672

وزارت جهاد کشاورزی300300قاسم مهدی زادهصندوق کارآفرینی امیدچالدران بخش دشتک روستای علی آباد1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1673

وزارت جهاد کشاورزی300300قاسیم محمدیبانک کشاورزیچالدران روستای قرنقو1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1674



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی500500قباد دالیی میالنصندوق کارآفرینی امیدروستای بابانور1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1675

وزارت جهاد کشاورزی600600قدرت اهلل علیزاده اصلبانک توسعه تعاونپلدشت شهرک ارس1پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1676

1677
راس گاو 58طرح توجیهی خرید

شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500قدرت میرزالوبانک کشاورزیروستای جارچیلو-بخش مرکزی-ارومیه4ارومیهآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی200200قدم شجاعی یاریجانبانک کشاورزیمیاندواب کوی رابری2میاندوآبآذربایجان غربیزنبورداری1678

وزارت جهاد کشاورزی36503650قربان شری زاده شری زادهبانک توسعه تعاوندیزج دیز- خوی 5خویآذربایجان غربی راسی50گاو شیری 1679

وزارت جهاد کشاورزی300300قربان علی نژادصندوق کارآفرینی امیدشهرستان چایپاره روستای اسماعیل کهریز3چایپارهآذربایجان غربیبره پرواری1680

وزارت جهاد کشاورزی720720قربان نشاطیپست بانکخوی روستای مرتضی اوغلو کندی1خویآذربایجان غربی راسی10گاو شیری 1681

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100قربانعلی عبدالهیصندوق کارآفرینی امید-کوچه قهرمانی -روستای کفچرین-خوی1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی فرش دستبافت1682

وزارت جهاد کشاورزی20001800قرنی پایاببانک کشاورزیروستای شریف الدین- نقده 3نقدهآذربایجان غربی راسی50پرورش گاو شیری 1683

وزارت جهاد کشاورزی24002400قرنی صوفی احمدبانک کشاورزیمیاندواب روستای قبانکندی3میاندوآبآذربایجان غربی راسی200واحد بره پرواری 1684

وزارت جهاد کشاورزی300250قره بابازادهصندوق کارآفرینی امیدچالدران بخش مرکزی روستای صونابالغ1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1685

وزارت جهاد کشاورزی200200قزل گول کوچریبانک کشاورزیچالدران روستای کلیسا کندی1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1686

1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام1687
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران جنوبی 

روستای دمیرچی
وزارت جهاد کشاورزی300300قطب الدین صمدی حیدرانلوبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500قلی شوکتی مصرکانلوبانک توسعه تعاونروستای شیدی- پلدشت - آذربایجان غربی 2پلدشتآذربایجان غربی(گوسفند داشتی  )دامداری 1688

وزارت صنعت، معدن و تجارت350350قمر عاقلی مغانجوقیپست بانکغ سلماس روستای مغانجوق.آ9سلماسآذربایجان غربیاحداث کارگاه تولید مبل1689

وزارت جهاد کشاورزی822822قنبر افراسیابیبانک کشاورزیروستای یولقون اغاج- تکاب 2تکابآذربایجان غربیپرورش دام سبک1690

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100قنبر حسن زادهبانک توسعه تعاونروستای قرخ یاشار کوچه قربانی-خوی 1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی فرش دستبافت1691

وزارت جهاد کشاورزی27002700قنبر نادریبانک کشاورزینقده محمدیار روستای بارانی عجم2نقدهآذربایجان غربیپرورش گاو سمینتال1692

93ارومیهآذربایجان غربیکشتارگاه صنعتی دام1693
ارومیه روستای قزل حاجی لو کشتارگاه صنعتی دام 

کشان دشت سهند
وزارت جهاد کشاورزی150000150000قهرمان مرادیبانک کشاورزی

3سلماسآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1694
روستای قره قشالق خیابان دانش کوچه -سلماس

ستارخان
وزارت جهاد کشاورزی19001900قهرمان ناظری قره قشالقیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200قیزبس کراریصندوق کارآفرینی امیدنقده روستای تازه کندجبل3نقدهآذربایجان غربیتولید فرش و قالی دستبافت1695

1696
تولید و فرآوری بذر گندم و بسته 

بندی انواع بذر
وزارت جهاد کشاورزی2500025000کمال محمودپوربانک کشاورزیروستای مرزی کهنه الهیجان-پیرانشهر40پیرانشهرآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130کابان ترهپست بانکروستای چوپلو- تکاب 1تکابآذربایجان غربیفرش دستبافت1697

وزارت جهاد کشاورزی900900کاظم اسماعیلیبانک توسعه تعاونسلماس روستای سرنق2سلماسآذربایجان غربی راسی95پرورش گوسفند داشتی 1698

وزارت جهاد کشاورزی950950کاظم حسن زادهبانک توسعه تعاونروستای کوچمشک- سلماس2سلماسآذربایجان غربی راسی70پرورش گوسفند داشتی 1699

100100کاله مام علیصندوق کارآفرینی امیدبوکان روستای سیداباد2بوکانآذربایجان غربیکارگاه گلیم بافی1700
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران12001200کامران بالندهبانک کشاورزیمهاباد روستای کارگ2مهابادآذربایجان غربیگوسفند داشتی1701

وزارت صنعت، معدن و تجارت380380کامران حسن زاده لولیکصندوق کارآفرینی امیدروستای اوربان- سلماس - غ .آ2سلماسآذربایجان غربیقالیبافی1702

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000کامران دولتیصندوق کارآفرینی امیداشنویه روستای شاهوانه4اشنویهآذربایجان غربیبازیافت محصوالت پالستیکی1703

وزارت جهاد کشاورزی300300کامران رسولی نلیوانبانک کشاورزیاشنویه روستای شاهوانه2اشنویهآذربایجان غربیتوسعه وتجهیز زنبورداری1704

1705
گسترش دفتر ارتباطات و فناوری 

در روستای حاجیالر (ICT)اطالعات 
800800کامران عزیزیپست بانکچایپاره روستای حاجیالر2چایپارهآذربایجان غربی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1نقدهآذربایجان غربی روستای ممیندictتجهیز دفتر 1706
- بخش محمدیار - شهرستان نقده - اذربایجان غربی 

روستای ممیند- دهستان المهدی 
250250کامل حسینیبانک توسعه تعاون

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی10001000کامل عبداهلل زادهبانک کشاورزیروستای اغلیان2بوکانآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1707

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کامل محمدلوبانک کشاورزیخوی بخش مرکزی روستای هندوان قطور2خویآذربایجان غربیکارگاه تولید فرش دستباف1708

1709
گسترش و تجهیز کارگاه درب و 

پنجره سازی فلزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کاوه شنگهبانک توسعه تعاونبوکان روستای اوچ تپه2بوکانآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300کاوه عنایتیصندوق کارآفرینی امید3مهاباد روستای یوسفکند ایستگاه 4مهابادآذربایجان غربیمرکز ماشین شویی1710

وزارت جهاد کشاورزی1600013400کاوه مهتری فضلبانک کشاورزیاذربایجان غربی شهرستان سردشت روستای بیلوی5سردشتآذربایجان غربیپرورش ماهیان سردآبی1711

30میاندوآبآذربایجان غربیصندوق اعتبارات خرد زنان روستایی1712
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای قره 

قوزلو
صندوق کارآفرینی امید200200کبری اصغریصندوق کارآفرینی امید

5050کبری آصفیپست بانکخوی، ایواوغلی، کوچه میرزا تیمور1خویآذربایجان غربیبافتنی های سنتی1713
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1714
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070کبری پرچمی احمد ابادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1715
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070کبری جعفریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1716
تولید و بافت جوراب پشمی، شال و 

کاله
5050کبری حاجی محمدپورپست بانک83خیابان شهید باکری، پالک  –بدل اباد 1خویآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت980980کبری حسنی مغانجوقیبانک توسعه تعاونغ شهرستان سلماس پاساژ باقرخان طبقه اول.آ15سلماسآذربایجان غربیتولید لحاف و تشک1717

سازمان امور عشایر ایران200200کبری زردکف شاه تپهصندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ احمد- شهرستان نقده - آذربایجان غربی 1نقدهآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1718

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کبری عبادزادهپست بانکتکاب روستای یارعزیز1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت1719

1720
صندوق خرد محلی روستای 

چونقرالوی پل
صندوق کارآفرینی امید200200کبری عباسیصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای چونقرالوی پل25ارومیهآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کبری کهساری احمدآبادپست بانکروستای احمد آبادسفلی-تکاب 1تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی1721

100100کبری گوزلی بالکانلوپست بانکروستای حمید1میاندوآبآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی1722
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری محمودی ملحم لوپست بانکشاهین دژ روستای احمد اباد2شاهین دژآذربایجان غربیآرایشگری زنانه1723

100100کبری نوراللهیبانک توسعه تعاونروستای اوچتپه منزل شخصی فریدین خانه1بوکانآذربایجان غربی(تولید گلیم)گلیم بافی 1724
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کتیرایی محمودیبانک کشاورزیخوی روستای سعید آباد2خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی1725

1بوکانآذربایجان غربی(تولید گلیم )گلیم بافی 1726
روستای اوچتپه ـجنب امالک میرشیخ منزل شخصی 

حسن مام سور
صندوق کارآفرینی امید

کردستان حسین پور حسین 

آباد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی500500کرم عباس زادهبانک کشاورزیچالدران1چالدرانآذربایجان غربیپرورش سیر1727

وزارت جهاد کشاورزی950950کریم احمدی حمزه کندیبانک توسعه تعاونسلماس روستای حمزه کندی2سلماسآذربایجان غربی راسی95پرورش گوسفند داشتی 1728

2مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفندداشتی1729
بخش خلیفان دهستان منگور شرقی روستای . مهاباد 

حمزه آباد
سازمان امور عشایر ایران16001600کریم بایزیدیبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران700700کریم بهرام پوربانک کشاورزی..................روستای دهبکر: شهرستان مهاباد 2مهابادآذربایجان غربی رأسی50پرواربندی بره 1730

وزارت جهاد کشاورزی12501250کریم چوپانی آذربانک کشاورزیبوکان روستای اوچ تپه3بوکانآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1731

1732
 10احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500کریم عادلیپست بانکسردشت روستای کولسه سفلی1سردشتآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کریم قاسمیبانک توسعه تعاونسلماس روستای شکریازی- آغ 5سلماسآذربایجان غربیکارگاه قالی بافی1733

وزارت جهاد کشاورزی400400کریم محمودیبانک توسعه تعاونشاهین دژ روستای غیب علی2شاهین دژآذربایجان غربی(دام پروری)احداث جایگاه 1734



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سازمان امور عشایر ایران20202020کریم یزدانفرپست بانکمهابادروستای کامم2مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1735

150150کژال رشیدزادهپست بانکسردشت روستای بیوران1سردشتآذربایجان غربیبافتنی های سنتی1736
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150کلثوم اکفودهپست بانکخ کمربندی- روستای نالس - سردشت 1سردشتآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی1737
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کلثوم جبراییلی گوی اغاجپست بانکروستای اقابیک1تکابآذربایجان غربیقالی بافی1738

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1739
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070کلثوم خانالریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کلثوم دشتیپست بانکروستای گوی آقاج-تکاب 1تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی )خیاطی 1740

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130کلثوم شعاعی احمدآبادپست بانکتکاب روستای چراغتپه2تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت1741

100100کلثوم عزیزیصندوق کارآفرینی امیدروستای داشبند- بوکان 1بوکانآذربایجان غربیلباس های محلی اقوام1742
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1743
صندوق خرد محلی روستایی قازان 

اعلی
صندوق کارآفرینی امید200200کلثوم قربانی قازان اعلیصندوق کارآفرینی امیدارومیه ج طالتپه روستای قازان اعلی23ارومیهآذربایجان غربی

5050کلثوم قنبرزاده بیک کندیصندوق کارآفرینی امیدچالدران آواجیق2چالدرانآذربایجان غربیبافتنیهای سنتی1744
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

15001500کلثوم مولودیپست بانکسردشت روستای بزیله1سردشتآذربایجان غربیاقامتگاه بوم گردی1745
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی13001300کمال ابراهیمیبانک کشاورزیروستای ابراهیم خصار _بوکان 2بوکانآذربایجان غربیپرورش گاوشیری وپرواربندی1746

وزارت جهاد کشاورزی13601360کمال آرمالبانک کشاورزیروستای کانی سبزه_بوکان 2بوکانآذربایجان غربیدامداری پرورش گوسفندداشتی1747

وزارت جهاد کشاورزی500500کمال تقى فردبانک توسعه تعاونروستای گنگچین.ارومیه جاده سرو1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1748

1749
زراعی گندم و  )خریدمحصوالت

(نخود وجو
وزارت جهاد کشاورزی500500کمال شعبانی داشبالغبانک کشاورزیتکاب2تکابآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی698697کمال صوفی گوجلوصندوق کارآفرینی امیدشاهیندژ روستای قازان لو3شاهین دژآذربایجان غربیخرید و پرورش گاو شیری1750

36ارومیهآذربایجان غربیفرش دستباف و دستبافته ها1751
 پالک 8بالو کوچه شهید جاسم قبادی بن بست قبادی 

2.285
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000کمال عثمان پوربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی19001900کمال علی پوربانک کشاورزیروستای داشبند3بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سنگین1752

وزارت جهاد کشاورزی400400کمال فرهنگ جوبانک کشاورزیچالدران روستای علی پسند1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1753

وزارت جهاد کشاورزی17501750کمال قناکهبانک کشاورزیگوک تپه.مهاباد3مهابادآذربایجان غربیپرواربندی گوساله1754

وزارت جهاد کشاورزی300300کمال محمود نژادصندوق کارآفرینی امیدبوکان روستای رحیم خان3بوکانآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1755

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کمال مکرمیبانک توسعه تعاوننقده روستای چیانه جنب مدرسه راهنمایی پسرانه5نقدهآذربایجان غربیتولید فرش دستبافت1756

1بوکانآذربایجان غربیگلیم بافی1757
روستای اوچ تپه به سمت کوچه بنگاه محمد - بوکان 

میرشیخ
100100کوثر سورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت120120کوثر شریفیبانک توسعه تعاونروستای نصیرکندی1میاندوآبآذربایجان غربیتولیدفرش دستباف1758

100100کوثر میر خضریصندوق کارآفرینی امیدروستای اوچتپه منزل شخصی لقمان شفیعی2بوکانآذربایجان غربی(تولید گلیم)گلیم بافی 1759
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1760
سازی وکابینت MDFایجاد کارگاه 

چوبی
2بوکانآذربایجان غربی

بوکان بخش مرکزی روستای  _استان آذربایجان غربی

ناچیت خیابان دوکچی دست چپ اولین کوچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500کورش خضریانبانک توسعه تعاون

5شاهین دژآذربایجان غربیمرکز جمع آوری شیر1761
خیابان - محمود اباد- شاهین دژ- آذربایجان غربی

شرکت تعاونی دامداران نوید- شهید عباسی
وزارت جهاد کشاورزی44004400کورش محمدیانبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی300300کوروش نادریصندوق کارآفرینی امیدآذربایجانغربی قره ضیاءالدین روستای کامل آباد1چایپارهآذربایجان غربیبره پرواری1762

وزارت جهاد کشاورزی300300کوروش همتیصندوق کارآفرینی امیدآذربایجانغربی قره ضیاءالدین روستای شورجه3چایپارهآذربایجان غربیبره پرواری1763

3بوکانآذربایجان غربیتوسعه و تجهیز داروخانه دامپزشکی1764
 چهارراه 1فاز  (دهکده دامداران  )بوکان میدان دواب 

اول
وزارت جهاد کشاورزی700500کومار حسین زادهبانک کشاورزی

2بوکانآذربایجان غربی(تولید گلیم )گلیم بافی 1765
روستای اوچتپه ـجنب نانوایی جعفر علی زاده منطل 

شخصی اسعد ریانی
100100کویستان محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کیمیا امینی نبی کندیبانک کشاورزیتکاب روستای نبی کندی1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت1766

(ره)کمیته امداد امام خمینی410410کیوان پوپکبانک کشاورزیمهاباد روستای دهبکر2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1767

وزارت جهاد کشاورزی150150کیوان قادرنژادصندوق کارآفرینی امیدپیرانشهر روستای رزگاری1پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش گاو اصیل1768

وزارت جهاد کشاورزی15001500کیوان محمدامینیبانک کشاورزیروستای اختتر2بوکانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1769

وزارت جهاد کشاورزی200200کیومرث محمدپور نادرگلیبانک کشاورزیمیاندواب روستای قره سقال2میاندوآبآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل1770

وزارت صنعت، معدن و تجارت200150گرجی خسروی گوی آغاجبانک کشاورزیروستای نبی کندی- تکاب 1تکابآذربایجان غربیقالیبافی1771

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل بهار دارائیصندوق کارآفرینی امیدروستای چپدره-تکاب 1تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی1772

وزارت صنعت، معدن و تجارت11101110گالبی ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای هنگ آباد-پیرانشهر3پیرانشهرآذربایجان غربیکارگاه قالیشویی1773

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150گالله عبدیبانک توسعه تعاونروستای ناچیت. بوکان 2بوکانآذربایجان غربیکارگاه تولیدی پوشاک1774

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400گالله محمدیبانک توسعه تعاونروستای کهریزه سردار3بوکانآذربایجان غربیفروش کیف و کفش1775

سازمان امور عشایر ایران800800گالوی رندبانک کشاورزی.........................شهرستان مهاباد روستای قشقته4مهابادآذربایجان غربی رأسی120پرورش گوسفند داشتی 1776

400400گالویژ احمدیانبانک توسعه تعاونروستای کوسه-شهرستان بوکان3بوکانآذربایجان غربی(چرخی)سفالگری سنتی 1777
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1778
توسعه و تجهیز آزمایشگاه خاک 

شناسی
وزارت جهاد کشاورزی500500گالویژ حمزه زاده گلوانیبانک توسعه تعاونپیرانشهر خیابان صنعت1پیرانشهرآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گالویژ عزیزی قوزلوبانک کشاورزیروستای گوی آقاج-تکاب 2تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی1779

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلباخی لطفیبانک کشاورزیروستای نخوددره-تکاب 1تکابآذربایجان غربیقالیبافی1780

وزارت جهاد کشاورزی250250گلثوم کاظمیصندوق کارآفرینی امیدچالدران بخش مرکزی روستای گل اشاقی1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1781

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1782
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070گلستان غالمی بابانظرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلستان کهساری احمدآبادبانک کشاورزیروستای احمد آباد سفلی-تکاب 1تکابآذربایجان غربیقالیبافی1783

وزارت صنعت، معدن و تجارت101101گلشن حسن زادهصندوق کارآفرینی امیدشاهین دژ روستای قره تپه1شاهین دژآذربایجان غربیتولید فرش دست باف1784

1785
طرح توجیهی صنایع دستی بافت 

 دست540کاموا با ظرفیت تولید 
5050گلنار عبدل زادهپست بانکشهرستان خوی بخش صفاییه روستای قوردیک سفلی1خویآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلنار فدایی باشبراتبانک کشاورزیتکاب روستای ترمکچی2تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت1786

وزارت جهاد کشاورزی20002000گلناز کریم زادهصندوق کارآفرینی امیدشهرستان چایپاره روستای حسین بگلو جنب بهداری4چایپارهآذربایجان غربیپرورش زالوی طبی1787

2بوکانآذربایجان غربی(تولید گلیم)گلیم بافی 1788
نرسیده به بهداشت منزل شخصی _روستای اوچتپه 

محمد نقشی
100100گلناز نیاوندصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1789
تولید فرش دستباف سنتی خانگی و 

تابلو فرش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلندام اسکندریبانک توسعه تعاونروستای قشالق بختیار-شاهین دژ1شاهین دژآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گله باغ صوفی محمدیپست بانکروستای گوی آقاج-تکاب 1تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی1790

5050گلی دالیی میالنصندوق کارآفرینی امیدروستای تغنیت علیا2چالدرانآذربایجان غربیبافتنیهای سنتی1791
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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مستقیم
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

150150گلی محمودی آذرپست بانکروستای یوسف کل- سردشت 1سردشتآذربایجان غربیرودوزیهای سنتی1792
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی500500گوران یاسین پرستصندوق کارآفرینی امیدروستای تکان تپه- بوکان - اذربایجان غربی1بوکانآذربایجان غربیخرید و پرورش گوسفند داشتی1793

وزارت صنعت، معدن و تجارت101100گوهرتاج نصیری همپاصندوق کارآفرینی امیدشاهین دژ روستای هوالسو2شاهین دژآذربایجان غربیقالیبافی1794

صندوق کارآفرینی امیدروستای قره جوران سفلی- چالدران 2چالدرانآذربایجان غربیدست بافی1795
گیسه بانو بیگ زاده کندوک 

مال
5050

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10001000لطف اله محمدیان جعفرابادبانک کشاورزیمیاندواب روستای شبیلو2میاندوآبآذربایجان غربیراس30پرواربندی گوساله1796

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لطیف دودکانلوی میالنصندوق کارآفرینی امیدخوی روستای عزت اباد کوچه دودکانلو1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی فرش دستبافت1797

وزارت جهاد کشاورزی10001000لطیفه جانی مرنگلوبانک کشاورزیارومیه روستای مرنگلوی بزرگ2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1798

وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000لعیا بهروز لکبانک توسعه تعاونارومیه ج شهید کالنتری اول ج طالتپه ک صبا12ارومیهآذربایجان غربیتولید چسب وسیلیکون1799

1800
صندوق خرد محلی روستای خانقاه 

سرخ
صندوق کارآفرینی امید400400لعیا یعقوب زاده خانقاهصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای خانقاه سرخ31ارومیهآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی11001100لقمان جمالیبانک کشاورزیروستای عباس آباد2بوکانآذربایجان غربیگاوداری شیری1801

وزارت جهاد کشاورزی280280لقمان خضری طاسکندبانک کشاورزیتکاب روستای طاسکند منزل شخصی1تکابآذربایجان غربیدامداری و پرورش گوسفند داشتی1802

وزارت جهاد کشاورزی10001000لقمان شهاب پوربانک کشاورزیمهاباد روستای قزلقوپی2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1803

وزارت جهاد کشاورزی16001600لقمان شیخ زادهبانک کشاورزیشهرستان بوکان روستای حسین مامه2بوکانآذربایجان غربیخرید گاو شیری1804

وزارت جهاد کشاورزی25002500لقمان عزیزیبانک کشاورزیسردشت روستای لیالنه3سردشتآذربایجان غربی ردسی100پرواربندی گوساله 1805

وزارت جهاد کشاورزی22002200لقمان مرزنگبانک کشاورزیروستای قره گل- بوکان 1بوکانآذربایجان غربیجایگاه دام روستایی1806

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200لیالن حسنیپست بانکروستای چیانه روبروی حسینیه کوچه شهید صفدری2نقدهآذربایجان غربیتولید فرش و قالی دستبافت1807

وزارت صنعت، معدن و تجارت125125لیدا سعیدیبانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای تقی آباد1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1808

2اشنویهآذربایجان غربیتوسعه و تجهیز1809
روبروی - خ حکیم عمر خیام- اشنویه فلکه حلبچه 

کوچه ماملی
سازمان بهزیستی کشور160160لیال ابراهیمی نرزیوهصندوق کارآفرینی امید

1810
کارگاه طراحی و دوخت انواع لباس 

های محلی و مجلسی زنانه و بچگانه
300300لیال احمدیانپست بانک2پالک-11کوچه دیمن-اسالم آباد-شهرستان بوکان3بوکانآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5050لیال احمدیانپست بانکروستای اغداش1میاندوآبآذربایجان غربی(جهره)نخ ریسی سنتی 1811
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5050لیال اکبری اغداشپست بانکروستای اغداش1میاندوآبآذربایجان غربی(جهره)نخ ریسی سنتی 1812
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200200لیال امانبانک توسعه تعاونروستای خورخوره- شهرستان مهاباد- اذربایجان غربی1مهابادآذربایجان غربیگلیم بافی1813
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1814
تولید فرش دستباف سنتی و تابلو 

فرش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال امینیبانک توسعه تعاونشاهین دژ روستای قره تپه1شاهین دژآذربایجان غربی

2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1815
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

حمید
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال آغبال آجرلوبانک توسعه تعاون

1816
طرح توجیهی صنایع دستی بافت 

 دست540کاموا با ظرفیت تولید 
5050لیال بخت آوربانک توسعه تعاونشهرستان خوی بخش صفاییه روستای کلوانس1خویآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال چراغیصندوق کارآفرینی امیدشاهین دژ روستای احمدآباد1شاهین دژآذربایجان غربیقالی بافی1817

وزارت جهاد کشاورزی30003000لیال دادگربانک کشاورزیارومیه روستای اوصالو3ارومیهآذربایجان غربیپروار بندی گوساله1818

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200لیال شریفیپست بانکروستای گوی آغاج1تکابآذربایجان غربیقالیبافی1819



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

5050لیال قلیزادهصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای امامقلی سفلی2چالدرانآذربایجان غربیبافندگی شال و کاله و لباس کاموایی1820
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150لیال نوریپست بانکتکاب روستای آلوچلو سلفی منزل محمود رودی1تکابآذربایجان غربیقالیبافی1821

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700مادح زاده محمدصندوق کارآفرینی امیدمهاباد روستای کوک تپه جنب مسجد جامع3مهابادآذربایجان غربینانوایی1822

100100ماریا چوپانی آذرصندوق کارآفرینی امیدجنب کار گاه سید عارف سیادت_روستای اوچتپه 2بوکانآذربایجان غربی(تولید گلیم)گلیم بافی 1823
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی300300مالک رضوانی چهارطاقبانک کشاورزیتکاب روستای چهارطاق1تکابآذربایجان غربیپرورش و نگهداری زنبور عسل1824

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ماهپاره حامدی باشبراتبانک کشاورزیتکاب روستای باشبرات1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت1825

1826
توسعه واحد مکانیزاسیون کشاورزی 

شرکت تک دانه کاران یاشیل
وزارت جهاد کشاورزی24002400متانت تقی نژادبانک کشاورزیشوط روستای خوک2شوطآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی1000010000مجتبی احمدیپست بانکروستای سعید آباد-خوی5خویآذربایجان غربیتهیه و توزیع نهاده های کشاورزی1827

1828
تجهیز دفتر آی سی تی روستایی 

چاوشقلی
10001000مجتبی چاوشقلیپست بانکروستای چاوشقلی- شهرستان خوی- غ .استان آ2خویآذربایجان غربی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1تکابآذربایجان غربیزنبور داری و فرآوری عسل1829
خیابان معلم جنب زینبیه کوچه .تکاب.آذربایجان غربی

شهید زولفقاری منزل سجاد سخایی
وزارت جهاد کشاورزی300300مجتبی فکری دورباشبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000مجنون امینیپست بانکارومیه شهرک زیوه سه راهی گلستان پاساژ مروارید30ارومیهآذربایجان غربیفرش دستباف ودستبافته ها1830

270270مجید انعامی قینرجهپست بانکروستای قینرجه- شهرستان تکاب 3تکابآذربایجان غربیخدمات ارتباطات و فناوری اطالعات1831
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی25002500مجید دالیی میالنبانک کشاورزیچالدران روستای پاییز اباد5چالدرانآذربایجان غربیپرورش بره پرواری1832

وزارت جهاد کشاورزی500500مجید دالیی میالنبانک توسعه تعاونروستای شهرک میالد-شهرستان پلدشت2پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفندداشتی1833

1834
 10احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی20002000مجید رسولیبانک کشاورزیروستای کانی بید- سردشت 1سردشتآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی300300مجید زینال پورصندوق کارآفرینی امیدآذربایجانغربی قره ضیاءالدین روستای اسمعیل کهریز3چایپارهآذربایجان غربیبره پرواری1835

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مجید سفیدگرصندوق کارآفرینی امیدشهرستان سلماس روستای گلعذان- غ .آ4سلماسآذربایجان غربیتولید سینک گرانیتی1836

2مهابادآذربایجان غربی(چوب)معرق کاری1837
مهاباد بخش مرکزی دهستان مکریان شرقی روستای 

اگریقاش
100100مجید صوفی ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی400400مجید عبدل زادهصندوق کارآفرینی امیدچالدران بخش مرکزی روستای قرخبالغ1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1838

1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1839
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران جنوبی 

روستای یوسف آباد
وزارت جهاد کشاورزی400400مجید قوردویی میالنبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی10501050مجید مصطفویبانک کشاورزیآذربایجان غربی شهرستان تکاب روستایی قینرجه2تکابآذربایجان غربیپرورش دام سنگین1840

وزارت جهاد کشاورزی300300محبعلی پاشانژادبانک کشاورزیچالدران بخش دشتک روستای جنگ تپه1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام1841

100100محبوبه اشرفپست بانکروستای نادرگلی1میاندوآبآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی1842
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100محبوبه پشت دریصندوق کارآفرینی امیدروستای اوچتپه ـکوچه دست چپ نانوایی پرستو2بوکانآذربایجان غربی(تولید گلیم)گلیم بافی 1843
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100محبوبه عبادیبانک کشاورزیروستای قزقپان-تکاب 1تکابآذربایجان غربیقالیبافی1844

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1845
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070محترم خسرویپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10001000محتسم کالنتریبانک کشاورزیبوکان روستای داربسر3بوکانآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1846



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100محرم حسنی فربانک توسعه تعاونخوی روستای گوهران1خویآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1847

وزارت جهاد کشاورزی800800محرم سلیمی سیالبیپست بانکسلماس روستای سیالب4سلماسآذربایجان غربی راسی30پرورش گوساله پرواری 1848

2خویآذربایجان غربیمحصوالت فوم1849
فیرورق خیابان انقالب کوچه ده متری شهید زینالی 

5پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500محرم کوسه لوبانک توسعه تعاون

1850
پرورش بز سانن تالقی نژادی و بهبود 

قله
وزارت جهاد کشاورزی800800محرمعلی احمدزاده واحدبانک توسعه تعاونروستای تازه کند- نقده 5نقدهآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی25002500محسن امیرعشایریپست بانکاشنویه نالوس3اشنویهآذربایجان غربی راسی200پرواربندی بره 1851

1852
تجهیز و نوسازی واحد مکانیزاسیون 

کشاورزی
8خویآذربایجان غربی

آذربایجان غربی شهرستان خوی بخش ایواوغلی 

روستای پیرکندی
وزارت جهاد کشاورزی15001500محسن جعفرپوربانک کشاورزی

1853
- صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی 

نانوایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300محسن رسول پوربانک توسعه تعاونروستای داشبند4بوکانآذربایجان غربی

1854
کارگاه جوشکاری درب و پنجره 

سازی
وزارت صنعت، معدن و تجارت501501محسن محمدیانصندوق کارآفرینی امیدشهرستان شاهین دژ بخش کشاورز روستای نجار2شاهین دژآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی150150محسن نجفیبانک کشاورزیچالدران روستای قره اغل1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1855

1856

ایجاد و گسترش دفتر ارتباطات و 

در روستای  (ICT)فناوری اطالعات 

باغچه جوق

1ماکوآذربایجان غربی
روستای باغچه -شهرستان ماکو-استان آذربایجان غربی

جنب دهیاری-جوق
450450محسن یوسف زادهپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی38923892محمد ابراهیمیبانک کشاورزیروستای کوپر- جاده سردشت2پیرانشهرآذربایجان غربیتاسیس حد واسط ماهی قزل اال1857

2سردشتآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1858
روستای بناویله . ربط . سردشت . آذربایجان غربی 

حاجی مینه
وزارت جهاد کشاورزی900800محمد ابراهیمیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500محمد احسانیصندوق کارآفرینی امیدسی راه روستای ترشکان.مهاباد3مهابادآذربایجان غربیجوشکاری صنعتی1859

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد احمد نژادبانک کشاورزیروستای شرفکند2بوکانآذربایجان غربیزنبورداری1860

سازمان امور عشایر ایران700700محمد احمداقدمبانک کشاورزیمهاباد قاضی آباد3مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفند1861

سازمان امور عشایر ایران500500محمد احمدیانبانک کشاورزیپیرانشهر روستای پسوه3پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش دام سبک1862

2ارومیهآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل وتولید عسل1863
ارومیه نام: آذربایجان غربی نام شهرستان  :  

حصارحاجیالر: بکشلو نام روستا :دهستان
وزارت جهاد کشاورزی12601260محمد اسدی عیسی کانبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محمد امانیپست بانکروستای گوی آقاج-تکاب 1تکابآذربایجان غربیکارگاه قنادی1864

1865
 - (ICT)دفتر خدمات ارتباطی 

توسعه و تجهیز
400400محمد امین ابراهیمیپست بانکروستای قاجر- شهرستان بوکان 2بوکانآذربایجان غربی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

5پیرانشهرآذربایجان غربیشیالت و آبزیان1866
مجتمع پرورش - روستای بادین آباد پیران - پیرانشهر 

ماهی قزل اال
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد امین درواصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی12001200محمد امین نژاد شریفبانک کشاورزیبوکان روستای محمود آباد2بوکانآذربایجان غربی راسی20پرورش گاو شیری1867

3بوکانآذربایجان غربیاحداث جایگاه و خرید گاو شیری1868
-(جاده برهان)مهاباد - کیلومتری جاده بوکان16- بوکان

 روستای تازه قلعه
وزارت جهاد کشاورزی25002400محمد امینیبانک کشاورزی

2ارومیهآذربایجان غربیطرح کسب و کار پرورش گاو شیری1869
آذربایجان غربی،شهرستان ارومیه، بخش انزل، دهستان 

انزل شمالی، روستای قره باغ
وزارت جهاد کشاورزی39503950محمد آفتاب قره باغپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی200200محمد آقایی سیالبیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای سیالب2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری1870

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد بابازادهصندوق کارآفرینی امیدروستای قارقلوق علیا2پلدشتآذربایجان غربی راسی100پرورش گوسفند داشتی 1871

وزارت جهاد کشاورزی150150محمد باوقر تمرصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای تمر2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری1872

سازمان امور عشایر ایران12001100محمد بایزیدیبانک کشاورزیروستای مرانه-مهاباد3مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1873



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد بیرامیبانک توسعه تعاونروستای قارقلوق علیا- پلدشت 1پلدشتآذربایجان غربی راسی120پرورش گوسفند داشتی 1874

1ارومیهآذربایجان غربیتکمیل وتجهیز و دام1875
ارومیه بخش مرکزی دهستان باش قلعه روستای گلمرز 

468پ
وزارت جهاد کشاورزی700700محمد تقی رضاییبانک کشاورزی

(ره)کمیته امداد امام خمینی400400محمد تیماسیبانک کشاورزیشاهین دژ روستای احمدآباد2شاهین دژآذربایجان غربیگاو شیری1876

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد جعفر حاج علیلوصندوق کارآفرینی امیدخوی گوهران روستای قره شعبان3خویآذربایجان غربی(شیری)دامداری روستایی 1877

6ارومیهآذربایجان غربی راسی30پرورش گاو شیری 1878
 کیلومتری جاده سنتو روستای 20ارومیه جاده سنتو 

عیسی لو
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد جعفری دوالمابانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد جهانگیریبانک کشاورزیروستای اوچ تپه2بوکانآذربایجان غربیزنبورداری و پرورش زنبور عسل1879

وزارت جهاد کشاورزی20002000محمد حسن زادهبانک کشاورزیروستای یکشوه2بوکانآذربایجان غربیخدمات تلقیح مصنوعی1880

وزارت جهاد کشاورزی200200محمد خانی بکتاشبانک کشاورزیآذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای بکتاش1میاندوآبآذربایجان غربیزنبورداری1881

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد خضریصندوق کارآفرینی امیدپیرانشهر روستای سرین چاوه1پیرانشهرآذربایجان غربیکشت گیاهان داریی1882

صندوق کارآفرینی امیدروستای خلیفان1نقدهآذربایجان غربیپرورش دام سبک و سنگین1883
محمد خضری زادچقال 

مصطفی
سازمان امور عشایر ایران250250

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد درافتادهبانک کشاورزیپیرانشهر روستای زیوکه5پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش دام سبک1884

وزارت جهاد کشاورزی300300محمد دهقانیبانک کشاورزیچالدران بخش مرکزی روستای سعدل1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام1885

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد رسانهبانک کشاورزیآذربایجان غربی پیرانشهر روستای کنه کیچ1پیرانشهرآذربایجان غربیزنبورداری1886

وزارت جهاد کشاورزی250250محمد رستمی حیدرانلوبانک کشاورزیچالدران بخش مرکزی روستای تخت روان علیا1چالدرانآذربایجان غربیکاشت سیر1887

وزارت جهاد کشاورزی800800محمد رسول بازگیربانک کشاورزیشهرستان بوکان روستای اوچ تپه3بوکانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1888

2مهابادآذربایجان غربی(چوب )معرق کاری1889
مهاباد بخش مرکزی دهستان مکریان شرقی روستای 

خورخوره
100100محمد رسولی اصلپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی23602360محمد رشبانک کشاورزیروستای حاجی مامیان- مهاباد 2مهابادآذربایجان غربی راسی37گاوشیری 1890

وزارت جهاد کشاورزی12001200محمد رضاییبانک کشاورزیپلدشت روستای حسن کندی2پلدشتآذربایجان غربیراس81پرورش گوسفند داشتی 1891

1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام1892
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران شمالی 

روستای سعدل
وزارت جهاد کشاورزی300300محمد رضاییبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی300300محمد رضاییبانک کشاورزیچالدران روستای سعدل1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1893

1شاهین دژآذربایجان غربیپرورش و نگهداری زنبور عسل1894
آذربایجان غربی شاهین دژ شهر محمودآباد بلوار شهید 

آذین پور کوچه سالمت
وزارت جهاد کشاورزی600600محمد رهبربانک کشاورزی

1895
 60احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گوسفند و بز
وزارت جهاد کشاورزی14001400محمد زارعیبانک کشاورزیسردشت روستای دوله تو نعلین1سردشتآذربایجان غربی

1896
احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری15
وزارت جهاد کشاورزی22802280محمد زمانی دادانهبانک توسعه تعاونسردشت روستای بصره1سردشتآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100محمد سبحانوردیصندوق کارآفرینی امیدخوی دیزج دیز1خویآذربایجان غربیفرشبافی1897

سازمان امور عشایر ایران800800محمد سجودی تپه رشتبانک کشاورزیمهاباد روستای داشخانه2مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفند1898

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محمد سعید احمد زادهصندوق کارآفرینی امیدشاهین دژ روستای حصار3شاهین دژآذربایجان غربیقالی بافی و فرش دستباف1899

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد سلطانی آتدره سیصندوق کارآفرینی امیدمیاندواب روستای حیدرباغی1میاندوآبآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل1900

وزارت جهاد کشاورزی950950محمد سلیم رضایی سیوه دربانک توسعه تعاونسلماس روستای سیوه در2سلماسآذربایجان غربی راسی190پرورش بره پرواری 1901

24502450محمد سلیمان پورپست بانکسردشت روستای بیوران2سردشتآذربایجان غربیاقامتگاه بوم گردی1902
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2ماکوآذربایجان غربیتجهیز واحدپرورش گاو شیری1903
استان آذربایجان غربی شهرستان ماکو روستای 

حسوشیری
وزارت جهاد کشاورزی16001600محمد سلیمانی جنکانلوپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی70007000محمد سهوالنیبانک کشاورزیروستایی قمطره.مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپروار بندی گوساله1904

وزارت جهاد کشاورزی250250محمد شاهدوست قولکیبانک کشاورزیشوط روستای بیانچولی عجم1شوطآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1905

2مهابادآذربایجان غربیپروررش گوسفند1906
بخش مرکزی دهستان مکریان شرقی مجتمع .مهاباد 

جهاد آباد
سازمان امور عشایر ایران700700محمد شجره اصلبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی16001600محمد شریف تمربانک توسعه تعاونسلماس روستای تمر3سلماسآذربایجان غربیراسی95گوسفند داشتی 1907

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد شریف داموربانک کشاورزیشاهین دژ روستای خولینه3شاهین دژآذربایجان غربیدامپروری خرید گوسفند1908

2سردشتآذربایجان غربی راس10پرورش گاو شیری و گوشتی 1909
استان اذربایجان غربی شهرستان سردشت روستای 

جبرند
وزارت جهاد کشاورزی17001700محمد شیخهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی750750محمد صادقیبانک کشاورزیشهرستان بوکان روستای آلبالغ2بوکانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1910

1911
دفتر خدمات فناوری اطالعات و 

ارتباطات احمد آباد سفلی
480480محمد طاهر نوروزی چراغتپهپست بانکآذربایجان غربی تکاب روستای احمد آباد سفلی2تکابآذربایجان غربی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی16001600محمد طیبی طسمالوبانک کشاورزیجاده سنتو روستای طسمالو3ارومیهآذربایجان غربیدامداری1912

وزارت جهاد کشاورزی200200محمد عاشقی مرادلوییصندوق کارآفرینی امیدشهرستان شوط مرگنلر کوچه جان علی1شوطآذربایجان غربیطرح تلقیح مصنوعی دام1913

وزارت جهاد کشاورزی950950محمد عبداهلل زادهبانک کشاورزیبوکان روستای ترکمانکندی2بوکانآذربایجان غربیتوسعه دامداری گوسفند داشتی1914

سازمان امور عشایر ایران11001100محمد عبداله زادهبانک کشاورزی........................روستای دوسید:شهرستان مهاباد 4مهابادآذربایجان غربی رأسی در دوره200پروار بندی بره 1915

وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد عزیزیبانک کشاورزیروستای محمود اباد2بوکانآذربایجان غربیاحداث جایگاه و پرورش گاو شیری1916

1917
 رأس گوسفند 50پرورش دام سبک 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی700700محمد عزیزیبانک توسعه تعاونسردشت روستای قلته1سردشتآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت228228محمد علی دوانیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای هفتوان پشت پمپ بنزین سلیمانی5سلماسآذربایجان غربیکارگاه تولید فرش دستباف1918

سازمان امور عشایر ایران200200محمد علی قاسملوصندوق کارآفرینی امیدخوی بخش مرکزی روستای یزدکان1خویآذربایجان غربیپرورش گوسفند1919

1920
پرورش و نگهداری گاو شیری نژاد 

سمینتال
بانک کشاورزیآذربایجان غربی شهرستان نقده روستای علی ملک2نقدهآذربایجان غربی

محمد علی نیک زاد علی 

ملک
وزارت جهاد کشاورزی18001800

وزارت جهاد کشاورزی14121412محمد قادرزادبانک کشاورزیروستای دارلک- مهاباد 4مهابادآذربایجان غربی راسی25گاوشیری 1921

2مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1922
مهاباد بخش مرکزی دهستان مکریان غربی روستای 

سلیم ساغول
سازمان امور عشایر ایران10001000محمد کاکه مامبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی14401440محمد کامران سرنقیبانک کشاورزیغ سلماس روستای سرنق.آ3سلماسآذربایجان غربی پرورش گاو شیری1923

صندوق کارآفرینی امیدروستای نصرت آباد-تکاب 1تکابآذربایجان غربیبوم گردی1924
محمد کریم جعفری نصرت 

آباد
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

(ره)کمیته امداد امام خمینی500500محمد کیانی زادهصندوق کارآفرینی امیدپیرانشهر روستای پسوه2پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش دام سبک1925

وزارت جهاد کشاورزی20002000محمد مام علیصندوق کارآفرینی امیداشنویه روستای شاهوانه2اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1926

وزارت جهاد کشاورزی72007200محمد محبی ساعتلوبانک کشاورزیروستای ساعتلوی بیگلر3ارومیهآذربایجان غربیدامپروری1927

وزارت جهاد کشاورزی12521252محمد محمدپوربانک کشاورزیروستای گابازله- شهرستان مهاباد-آذربایجان غربی2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری1928

1929
احداث دامداری پرورش 

گوسفنداصالح نژاد
4بوکانآذربایجان غربی

شهرستان بوکان روستای  _استان آذربایجان غربی 

اربنوس
وزارت جهاد کشاورزی14001400محمد محمدیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی12001200محمد محمدی آذربانک کشاورزیروستای آالوان-شهرستان سردشت-غ.استان آ2سردشتآذربایجان غربیپرورش دام سبک1930

1931
راس گاو 10دامداری سنتی خرید

شیری
وزارت جهاد کشاورزی21001800محمد محمودزادهپست بانکروستای نیزه سفلی-شهرستان سردشت-غ.استان آ2سردشتآذربایجان غربی
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1932
اصالح نژاد گاوها سمینتال و 

هلیشتاین با گاوهای دو رگ بومی
2نقدهآذربایجان غربی

روستای بیگم - شهرستان نقده- استان آذربایجان غربی

منزل محمد مزین- فلعه 
وزارت جهاد کشاورزی600600محمد مزینپست بانک

1933
طرح توجیهی پرورش گاو شیری به 

 رأس41ظرفیت 
3ارومیهآذربایجان غربی

روستای - دهستان روضه چای- بخش مرکزی- ارومیه

جهتلو
وزارت جهاد کشاورزی19001900محمد معصومی جهتلوبانک کشاورزی

1934
 10احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی17001700محمد ملکاریبانک کشاورزینالس- سردشت 1سردشتآذربایجان غربی

100100محمد موسی زادهپست بانکمهاباد روستای قوزلو سفلی2مهابادآذربایجان غربیتابلوی معرق کاری1935
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد مولودی علم آبادبانک توسعه تعاونروستای طرغه4بوکانآذربایجان غربیپرواربندی گوساله1936

1937
طرح توجیهی اشتغال فراگیر بره 

 راسی200پرواری
وزارت جهاد کشاورزی22002200محمد هاشم زادهپست بانکروستای تیمورآباد-شهرستان شوط5شوطآذربایجان غربی

1938
توسعه دفتر ای سی تی روستای 

صوفی
400400محمد هوشیارپست بانکاذربایجان غربی شوط صوفی1شوطآذربایجان غربی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی18001800محمد یوزباشیبانک کشاورزیآذربایجان غربی شهرستان نقده روستای علی ملک2نقدهآذربایجان غربی راس39پرورش گاوشیری درجه 1939

وزارت صنعت، معدن و تجارت250250محمد یوسفیبانک توسعه تعاونروستای بدل آباد-خوی1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی1940

وزارت جهاد کشاورزی15001500محمدامین برزنجیبانک کشاورزیروستای غوث اباد2بوکانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1941

وزارت جهاد کشاورزی896896محمدامین حسینی پوربانک کشاورزیشهرستان بوکان روستای عزیزکند2بوکانآذربایجان غربیخرید گاو شیری1942

صندوق کارآفرینی امیدروستای درویشان2بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سنگین1943
محمدامین رسول زاده قره 

کویز
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفندداشتی1944
بخش خلیفان دهستان منگورشرقی روستای . مهاباد 

رفته
سازمان امور عشایر ایران11001100محمدامین عثمانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000محمدامین کاک اللهی پورصندوق کارآفرینی امید189بلوار سربازان گمنام خ امید روبروی نانوایی 6بوکانآذربایجان غربیاسکلت فوالدی سوله1945

وزارت جهاد کشاورزی20002000محمدامین محمدخاتونیبانک کشاورزیروستای داشخانه- مهاباد 4مهابادآذربایجان غربی راسی31گاوشیری 1946

وزارت جهاد کشاورزی500500محمدامین یوسفیصندوق کارآفرینی امیدبوکان روستای سالمت1بوکانآذربایجان غربیزنبور داری1947

1948

کشت گیاهان دارویی از جمله گل 

- اسطوخدوس-بابونه- گاوزبان

بادرنجبویه- نعنافلفلی

وزارت جهاد کشاورزی300300محمدباقر شاه صمدیبانک توسعه تعاونفیرورق7خویآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی19001900محمدباقر لطفیبانک کشاورزیمیاندواب روستای خزینه جدید3میاندوآبآذربایجان غربیپرورش ماهیان سردابی1949

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمدخالید علیزادهبانک کشاورزیروستای اوچ تپه-  جاده میاندواب6کیلومتر - بوکان3بوکانآذربایجان غربی هزار قطعه ای10مرغداری 1950

وزارت جهاد کشاورزی320320محمدرضا جلیل پورصندوق کارآفرینی امیدکیلومتر جاده نقده به ارومیه- نقده 1نقدهآذربایجان غربیپرورش گل محمدی1951

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمدرضا حسین زادهبانک کشاورزیآذربایجان غربی خوی بخش صفاییه روستای شگفتی2خویآذربایجان غربیپرورش ماهی قزل آال1952

1953
پرورش و نگهداری گاو شیری نژاد 

سمینتال
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمدرضا شریف پورصندوق کارآفرینی امیداستان آذربایجان غربی، شهرستان نقده، روستای فرخ زاد3نقدهآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی500500محمدرضا عباس زادهبانک کشاورزیحومه- چالدران 1چالدرانآذربایجان غربیکاشت سیر1954

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمدرضا عزتی گوله گولهصندوق کارآفرینی امیدروستای قینرجه- تکاب 3تکابآذربایجان غربیپنیر لیقوان1955

وزارت جهاد کشاورزی13441344محمدرضا کریمی قره کندیبانک کشاورزیآذربایجانغربی قره ضیاءالدین روستای قره کندی2چایپارهآذربایجان غربیگاوشیری1956

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100محمدعلی جعفرلوپست بانکخوی روستای سید تاج الدین1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی1957

وزارت جهاد کشاورزی300300محمود اسماعیل زادهبانک کشاورزیچالدران روستای سعدل1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام1958

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000محمود حسن پورپست بانکشاهین دژ خیابان کشاورز162شاهین دژآذربایجان غربیتولید غیرمتمرکز فرش دستبافت1959



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی300300محمود حسن زادهبانک کشاورزیچالدران بخش مرکزی روستای جلیل کندی1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام1960

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محمود دولتیپست بانکخوی روستای بدل اباد1خویآذربایجان غربیقالیبافی1961

وزارت جهاد کشاورزی900900محمود رضایی حمزه کندیبانک توسعه تعاونسلماس روستای حمزه کندی2سلماسآذربایجان غربی راس95پرورش گوسفند داشتی 1962

وزارت جهاد کشاورزی20002000محمود سیده پور حمره آبادبانک کشاورزیآذربایجانغربی شهرستان اشنویه روستای بیژن اباد3اشنویهآذربایجان غربی راسی200پرورش بره پرواری 1963

سازمان امور عشایر ایران700500محمود عبداله پوربانک کشاورزیروستای جاندارن- شهرستان مهاباد-آذربایجان غربی2مهابادآذربایجان غربیبره پرواری1964

2مهابادآذربایجان غربی راسی51گاو شیری1965
مهابا بخش مرکزی دهستان آختاچی غربی روستای زگ 

دراو
وزارت جهاد کشاورزی33003300محمود علی زادهبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران500500محمود محمدیبانک توسعه تعاونروستای پسوه- بخش الجان -پیرانشهر 3پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش دام سبک1966

1967
احداث گلخانه هیدروپونیک 

متر3000
وزارت جهاد کشاورزی1050010500محمود مقدم شبیلوی علیاصندوق کارآفرینی امیدمیاندواب روستای شبیلو15میاندوآبآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی15601560محی الدین محالیبانک کشاورزیشهرستان بوکان روستای گوگ تپه2بوکانآذربایجان غربیگاوداری شیری1968

400400محی الدین معتمدیپست بانکروستای گردقبران- شهرستان بوکان 2بوکانآذربایجان غربی(ICT)دفتر خدمات ارتباطی 1969
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300محی الدین نوجوانصندوق کارآفرینی امیدروستای گل سعید3چالدرانآذربایجان غربیتولید فرش دستبافت1970

وزارت جهاد کشاورزی560560مختار انوریبانک کشاورزیقوردیک سفلی- زرآباد صفاییه - خوی 8خویآذربایجان غربیدامداری1971

وزارت جهاد کشاورزی27002700مختار حسن زادهبانک کشاورزیجاده باالنج روستای شمس جان2ارومیهآذربایجان غربیگاوداری شیری1972

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مختار خورابلوصندوق کارآفرینی امیدروستای قرخ یاشار-خوی1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی1973

وزارت جهاد کشاورزی250250مختار عبداهلل زادهبانک کشاورزیشوط روستای احمد آباد2شوطآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل1974

وزارت جهاد کشاورزی13801380مختار محمدزادهبانک کشاورزیآذربایجان غربی خوی روستای مهلذان2خویآذربایجان غربیپرورش قارچ1975

وزارت جهاد کشاورزی500500مختار نوبختصندوق کارآفرینی امیدمیاندوآب روستای سوگلی تپه1میاندوآبآذربایجان غربی(دامپروری )امور دام1976

وزارت جهاد کشاورزی300300مخلص رستمی حیدرانلوصندوق کارآفرینی امیدچالدران بخش مرکزی روستای سگریک1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام1977

سازمان امور عشایر ایران200200مدد علی محمدیپست بانکخوی بخش ایواوغلی روستای اغبالغ ولدیان1خویآذربایجان غربیپرورش گوسفند1978

1979
طرح توجیهی صنایع دستی بافت 

 دست540کاموا با ظرفیت تولید 
5050مدینه غفاریپست بانکشهرستان خوی بخش صفاییه روستای کلوانس1خویآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1980
طرح توجیهی اشتغال روستایی 

گوساله اصالح شده
وزارت جهاد کشاورزی24502400مراد خوش فطرتپست بانکآذربایجان غربی شوط روستای خلج3شوطآذربایجان غربی

1981
پرورش و نگهداری زنبور عسل با 

ظرفیت دویست کندو
وزارت جهاد کشاورزی500500مراد عبداله رشصندوق کارآفرینی امیدروستای جلدیان- پیرانشهر 2پیرانشهرآذربایجان غربی

5میاندوآبآذربایجان غربیتولید پوشاک1982
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب شهر 

چهاربرج خیابان شهید خیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مرتضی امن پوربانک توسعه تعاون

1983
تکمیل عملیات یک واحد گاوداری 

 راس11شیری به ظرفیت 
وزارت جهاد کشاورزی700700مرتضی امیدی طالتپهپست بانکروستای طالتپه- ارومیه 1ارومیهآذربایجان غربی

1984
پرورش زنبورعسل و خریدکندو 

وتهیه عسل طبیعی
وزارت جهاد کشاورزی400400مرتضی صالح نژادبانک کشاورزیروستای گلوالن _بوکان 2بوکانآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی500500مرتضی عزتیپست بانکجاده سنتو روستای اردوشاهی1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی1985

وزارت جهاد کشاورزی200200مرتضی قدسی تکانتپهبانک کشاورزیروستای نبی کندی- تکاب - اذربایجان غربی 1تکابآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل1986

وزارت جهاد کشاورزی300300مرتضی قلی زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای شوریک- شهرستان سلماس - غ .آ1سلماسآذربایجان غربی راسی10پرورش گاو شیری 1987

وزارت جهاد کشاورزی300300مرتضی ماکویی حصارصندوق کارآفرینی امیدآذربایجانغربی قره ضیاءالدین روستای قره تپه3چایپارهآذربایجان غربیبره پرواری1988



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی98008000مرتضی محمدزادهبانک توسعه تعاونآذربایجان غربی شهرستان ماکو روستای دانالوی بزرگ2ماکوآذربایجان غربیپرورش گاو شیری1989

5میاندوآبآذربایجان غربیتولید درب و پنجره آلومینیوم1990
آذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای ممدل 

روبروی ایست بازرسی سه راهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250مرتضی محمودزادهبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی900900مرتضی موسی زادهصندوق کارآفرینی امیدآذربایجانغربی قره ضیاءالدین روستای حسین بگلو3چایپارهآذربایجان غربیپرورش قارچ1991

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرجان خانی ظاهرکندیصندوق کارآفرینی امیدشاهین دژروستای صورین2شاهین دژآذربایجان غربیقالیبافی1992

5050مرضیه عبداله پور هندواریصندوق کارآفرینی امیدروستای بسطام- چایپاره 1چایپارهآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی1993
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه قربان نژادپست بانکاذربایجان غربی شهرستان تکاب روستای یلقون آغاج2تکابآذربایجان غربیقالی بافی1994

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مرضیه محرم زادهبانک کشاورزیشهرستان چالدران روستای گل اشاقی6چالدرانآذربایجان غربیقالی بافی1995

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی1996
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070مرضیه مردانی احمد آبادپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف1997
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

حاصل قوبی افشار
صندوق کارآفرینی امید

مریم احمدی حاصل قوبی 

افشار
وزارت صنعت، معدن و تجارت140140

وزارت صنعت، معدن و تجارت125125مریم اسدزاده شبیلوی سفلیبانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای شبیلو سفلی1میاندوآبآذربایجان غربیتولیدفرش دستباف1998

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130مریم اسکندریپست بانکتکاب روستای شیرمرد1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت1999

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080مریم اقبالیبانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای گل سلیمان آباد2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف2000

وزارت صنعت، معدن و تجارت140140مریم اکبرپورصندوق کارآفرینی امیدمیاندوآب روستای زنجیرآباد1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف2001

وزارت صنعت، معدن و تجارت140140مریم آتش پارهصندوق کارآفرینی امیدمیاندوآب روستای آیدیشه1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف2002

وزارت صنعت، معدن و تجارت140140مریم آزادی جوادحصاریصندوق کارآفرینی امیدمیاندوآب روستای فیروزآباد1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف2003

4میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف2004
اذربایجان غربی میاندواب ولی اباد خیابان اصلی کوچه 

3سامی بن بست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم پورعلیبانک توسعه تعاون

1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف2005
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم داناییبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی200200مریم دولتیاریبانک کشاورزیتکاب روستای سبیل2تکابآذربایجان غربیپرورش و تولید زنبورعسل2006

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130مریم رستمیپست بانکآذربایجان غربی تکاب روستایی چپدره1تکابآذربایجان غربیقالی بافی2007

وزارت جهاد کشاورزی25002500مریم زمانه جوپست بانکروستای آغ اسماعیل- سلماس5سلماسآذربایجان غربی راسی30پرورش گاو شیری 2008

2009
صندوق خرد محلی روستای حاجی 

پیرلو
صندوق کارآفرینی امید400400مریم سعادت مندصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای حاجی پیرلو24ارومیهآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم شهبازی دورباشبانک کشاورزیروستای سبیل- تکاب1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت2010

2011
تولید و دوخت )لباسهای محلی اقوام 

(انواع لباسهای محلی
2بوکانآذربایجان غربی

بوکان روستای ماللر ـجنب مسجد منزل شخصی آقای 

آزاد رستمی
100100مریم فرجیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت180180مریم متحصنبانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای گوگ تپه1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف2012

400400مریم مجنونپست بانکماکو روستای قره تپه1ماکوآذربایجان غربیپست بانک2013
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2014
طرح توجیهی صنایع دستی بافت 

 دست540کاموا با ظرفیت تولید 
5050مریم منصوریپست بانکشهرستان خوی بخش صفاییه روستای قوردیک سفلی1خویآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم مولویصندوق کارآفرینی امیدمیاندوآب روستای حمید2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف2015

5050مریم نجف زادهپست بانکخوی روستای پیرکندی1خویآذربایجان غربیگلدوزی2016
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم نجفی آجاییپست بانکخوی روستای بدل آباد خ امام خمینی ک نوروزی1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی2017

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130مریم نظیفی همپاپست بانکروستای نصرت آباد- تکاب2تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی 2018

وزارت صنعت، معدن و تجارت140140مریم نورآقاخانیصندوق کارآفرینی امیدمیاندوآب روستای علیبیگلو2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف2019

150150مریمه ملکاریپست بانکروستای توه- سردشت 1سردشتآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی2020
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی700700مژگان شمالبانک کشاورزیروستای تنگ بالکه- مهاباد 3مهابادآذربایجان غربی راس100پرورش گوسفند داشتی 2021

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مستوره احمدیپست بانکحاج بابا-تکاب 2تکابآذربایجان غربیقالی بافی مشاغل خانگی2022

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مستوره تیموریبانک کشاورزیتکاب روستای چوپلو1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت2023

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مستوره جان محمدیپست بانکتکاب روستای دورباش1تکابآذربایجان غربیقالیبافی2024

2مهابادآذربایجان غربیراسی گوساله50پرواربندی2025
استان آذربایجانغربی شهرستان مهاباد روستای گوک تپه 

جهادآباد
وزارت جهاد کشاورزی17501750مسعود امینیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی280280مسعود آزورصندوق کارآفرینی امیدپیرانشهر روستای قزقپان2پیرانشهرآذربایجان غربیزنبور داری و فرآوری عسل2026

وزارت جهاد کشاورزی16701670مسعود بهاری سلطان احمدیبانک کشاورزیسلماس روستای میناس2سلماسآذربایجان غربی راسی19پرورش گاو شیری 2027

وزارت جهاد کشاورزی25002500مسعود حق شناسپست بانکآذربایجان غربی سردشت روستای مکل آباد5سردشتآذربایجان غربیواحد مرغ تخم گذار2028

سازمان امور عشایر ایران15001500مسعود رشیدیبانک کشاورزیروستای یوسفکند- شهرستان مهاباد-آذربایجان غربی2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2029

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450مسعود مولودی اینچهصندوق کارآفرینی امیدروستای اوچتپه بوکان4بوکانآذربایجان غربی(چیپس میوه  )تولید میوه خشک 2030

سازمان امور عشایر ایران10001000مصطفی احمداقدمبانک کشاورزیمهاباد روستای قاضی آباد3مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفند2031

2032
تولیدوتعمیر ادوات وماشین آالت 

کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450مصطفی ارجمندبانک توسعه تعاونشهرکشاورز-شهرستان شاهین دژ2شاهین دژآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی10001000مصطفی بازیاریبانک کشاورزیبوکان روستای اسپوغه3بوکانآذربایجان غربیپرواربندی گوساله2033

وزارت جهاد کشاورزی300300مصطفی بشاشیبانک کشاورزیتکاب روستای دورباش منزل شخصی1تکابآذربایجان غربیزنبورداری و فرآوری عسل2034

وزارت جهاد کشاورزی12001200مصطفی خفدهبانک کشاورزیشهرستان بوکان روستای جمبوغه3بوکانآذربایجان غربی راسی95پرورش گوسفند داشتی 2035

2036
 - (ICT)دفتر خدمات ارتباطی 

توسعه و تجهیز
400400مصطفی رسولی دهبکریپست بانکخیابان خیام شمالی- شهر سیمینه - شهرستان بوکان 2بوکانآذربایجان غربی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2037
کشت درختان مثمر بدون نیاز به 

آبیاری
وزارت جهاد کشاورزی500500مصطفی رضازاده اوخچالربانک توسعه تعاون1/80پالک -خیابان یاسر-خیابان برق4ارومیهآذربایجان غربی

3بوکانآذربایجان غربیخرید گاو شیری2038
-(جاده برهان)مهاباد - کیلومتری جاده بوکان16- بوکان

 روستای تازه قلعه
وزارت جهاد کشاورزی15001500مصطفی شیرخانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی300300مصطفی عبداله پورپست بانکاشنویه2اشنویهآذربایجان غربی کندو200پرورش زنبور عسل 2039

2040
دامداری کوچک )پرورش گاو شیری

(روستایی
وزارت جهاد کشاورزی700600مصطفی عبداله وندبانک کشاورزیبوکان روستای تازه قلعه1بوکانآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مصطفی عظیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای شکریازی- سلماس - غ .آ4سلماسآذربایجان غربیاحداث کارگاه قالیبافی2041

وزارت جهاد کشاورزی800800مصطفی علی ملک سعیدیبانک کشاورزینقده روستای آالگوز2نقدهآذربایجان غربی راس39پرورش گاو شیری 2042

1چالدرانآذربایجان غربیخریددام2043
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران جنوبی 

روستای خانصدر
وزارت جهاد کشاورزی500500مصطفی قوردویی میالنصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی150150مصطفی معروفیصندوق کارآفرینی امیدپیرانشهر روستای بلبان1پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش و نگهداری دام2044

وزارت جهاد کشاورزی15001500مصطفی مهدی خانیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان خوی، روستای گنبد2خویآذربایجان غربی راسی19پرورش گاوشیری 2045



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2046
گسترش دفتر ارتباطات و فناوری 

در روستای تازه کند (ICT)اطالعات 
500500مصطفی مهدی زادهپست بانکشوط روستای تازه کند1شوطآذربایجان غربی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی900900مصیب جعفروند جعفرابادصندوق کارآفرینی امیدمیاندواب روستای جعفر اباد2میاندوآبآذربایجان غربی راس30پرورش گوساله پرواری 2047

3میاندوآبآذربایجان غربیتوسعه موزاییک سازی آذربایجان2048

شهر - استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب 

خیابان شهید بهمن - روستای شعبانلو - چهاربرج 

علیزاده

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مصیب مقدمیبانک توسعه تعاون

2049
راس 10بهسازی جایگاه دام وخرید

گاوشیری
وزارت جهاد کشاورزی18001800مطلب رحیمیپست بانکورودی روستای کولسه علیا- سردشت 1سردشتآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مطلب نورنژادصندوق کارآفرینی امیدنقده روستای میرآباد منزل عبدالکریم میرزایی2نقدهآذربایجان غربیتولید فرش و قالی دستبافت2050

وزارت جهاد کشاورزی160160مظاهر آذربانک کشاورزیمیاندواب روستای قجلو1میاندوآبآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل2051

2052

آزمایشگاه تشخیص 

دام،طیور،آبزیان،زنبورعس)دامپزشکی

(ل وموادغذایی

2بوکانآذربایجان غربی
استان آذربایجان غربی شهرستان بوکان بلوار سربازان 

گمنام کوچه دامپزشکی
وزارت جهاد کشاورزی800800مظفر اسماعیل پوربانک کشاورزی

3پیرانشهرآذربایجان غربیتفرجگاه و پرورش ماهی هه وشین2053
 جاده مهاباد روستای کله کوکه 35پیرانشهر کیلومتر

سفلی دره هه وشین تفرجگاه و پرورش ماهی معروفی
وزارت جهاد کشاورزی25002500مظفرالدین معروفی نقدهیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000معتصم حسینیبانک کشاورزیبوکان روستای کانی شقاقان2بوکانآذربایجان غربی راسی20پرورش گاو شیری 2054

100100معصوم سلیمانیپست بانکمهاباد روستای خورخوره2مهابادآذربایجان غربیگلیم بافی2055
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی65006500معصوم قاسمیبانک توسعه تعاونروستای ولدیان- خوی 3خویآذربایجان غربی راسی50گاو شیری 2056

وزارت جهاد کشاورزی300300معصومه اسدی قزقپانپست بانکقزقپان-تکاب1تکابآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل2057

200200معصومه بایزیدیبانک توسعه تعاونروستای حمامیان- بوکان 1بوکانآذربایجان غربیگلیم بافی2058
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1میاندوآبآذربایجان غربیطرح توسعه قالیبافی2059
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت130130معصومه پلنگی گوگ تپهبانک توسعه تعاون

5050معصومه حاجیزادهصندوق کارآفرینی امیدچالدران روسای خضرلو2چالدرانآذربایجان غربیبافتنی های سنتی2060
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2061
تولیدودوخت )لباسهای محلی اقوام

(انواع لباسهای محلی
1بوکانآذربایجان غربی

روستای یکشوه ـروبروی بهداشت منزل شخصی صالح 

الدین پرتو
100100معصومه حمزهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه خانی احمدآبادپست بانکاذربایجان غربی شهرستان تکاب روستای احمدآباد2تکابآذربایجان غربیقالی بافی2062

100100معصومه خضرصندوق کارآفرینی امیدمهاباد روستای قوزلو سفلی2مهابادآذربایجان غربیاحداث کارگاه گلیم بافی2063
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2064
صندوق خرد محلی روستایی جمال 

آباد
صندوق کارآفرینی امید200200معصومه داناصندوق کارآفرینی امیدارومیه ج سلماس روستای جمال آباد25ارومیهآذربایجان غربی

5050معصومه رحیمیبانک توسعه تعاونروستای بختیاران- شهرستان خوی1خویآذربایجان غربیبافتنی های سنتی2065
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

10001000معصومه رشیدیپست بانکمیاندواب جاده شاهیندز روستای نصیرکندی2میاندوآبآذربایجان غربیدفتر پیشوان روستایی2066
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی150150معصومه سلطان زاده کاموسصندوق کارآفرینی امیدروستای کلیچ- پیرانشهر 1پیرانشهرآذربایجان غربیپروش گاو شیری2067



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

5050معصومه صمدیصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای بابالو2چالدرانآذربایجان غربیجوراب بافی2068
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیقالیبافی2069
روستای اوغولبیگ - شهرستان تکاب - آذربایجان غربی 

جنب مسجد جامع- 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه صمدی یارعزیزبانک کشاورزی

2070
طرح توجیهی صنایع دستی بافت 

 دست540کاموا با ظرفیت تولید 
5050معصومه عباسی اقدمبانک توسعه تعاونشهرستان خوی بخش صفاییه روستای قوردیک سفلی1خویآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080معصومه عبدیبانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای کانیه سر1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف2071

2072
تولید احجام چوبی و پیکر تراش 

چوبی ومعرق کاری
2ماکوآذربایجان غربی

تولیدی - روستای باغچه جوق انتهای خیابان شورا 

آموزشگاه قایا
400400معصومه علی زاده هندواریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300معصومه عیسی زاده دوه چیبانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای ساتلمش محمدلو2میاندوآبآذربایجان غربیخیاطی2073

5050معصومه فرج زادهصندوق کارآفرینی امیدشهرستان چایپاره روستای الهوردی کندی1چایپارهآذربایجان غربی(متن دوزی- گلدوزی)نقش دوزی2074
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150معصومه قادرزادهپست بانکروستای شیواوکان- سردشت 1سردشتآذربایجان غربیلباس های محلی اقوام2075
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2076
تولید فرش دستباف سنتی خانگی و 

تابلو فرش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه کریمیبانک توسعه تعاونروستای سعید آباد-شاهین دژ1شاهین دژآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150معصومه محبعلیصندوق کارآفرینی امیدروستای چاوشقلی-خوی 1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی2077

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه محبوبیبانک توسعه تعاونخوی روستای میدان سفلی2خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی2078

2079
طرح توجیهی صنایع دستی بافت 

 دست540کاموا با ظرفیت تولید 
5050معصومه محبیبانک توسعه تعاونشهرستان خوی بخش صفاییه روستای کلوانس1خویآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی400400معصومه محمدیبانک کشاورزیبوکان روستای آلبالغ2بوکانآذربایجان غربی کندو75پرورش زنبور عسل 2080

صندوق کارآفرینی امید400400معصومه محمودی قطورالرصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای قوطورالر38ارومیهآذربایجان غربیصندوق خرد محلی روستای قوطورالر2081

2082
طرح توجیهی صنایع دستی بافت 

 دست540کاموا با ظرفیت تولید 
5050معصومه ولی زادهپست بانکشهرستان خوی بخش صفاییه روستای قوردیک سفلی1خویآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت120120معصومه یوسفیبانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای شبیلو1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف2083

وزارت جهاد کشاورزی300300مقصود مکاری اغ زیارتصندوق کارآفرینی امیدآذربایجانغربی قره ضیاءالدین روستای کامل آباد1چایپارهآذربایجان غربیبره پرواری2084

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مکرمه صادقی یلقون آقاجصندوق کارآفرینی امیدتکاب روستای یولقون آغاج2تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت2085

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مالحت عباسیبانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای نصیرکندی3میاندوآبآذربایجان غربیقالیبافی2086

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ملک ساربانی احمدآبادپست بانکروستای الوچلو- تکاب 2تکابآذربایجان غربیقالی بافی2087

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ملیحه حقویردی وردانیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای سرای ملک1سلماسآذربایجان غربیطرح فرش دستباف2088

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ملیحه دشتی تپه بربانک کشاورزیروستای کریم آباد- تکاب 1تکابآذربایجان غربیقالی بافی2089

وزارت جهاد کشاورزی2340023400منصور ابراهیم زادهبانک کشاورزی روستای شاهین اباد11ارومیه جاده سنتو کیلومتر 15ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2090

وزارت جهاد کشاورزی500500منصور باباخانلوبانک کشاورزیمیاندواب اراضی کوی رابری1میاندوآبآذربایجان غربیپرورش ماهیان سرد آبی2091

وزارت جهاد کشاورزی700700منصور بهرامیبانک توسعه تعاونروستای اگریقاش- مهاباد4مهابادآذربایجان غربیدامپروری2092

وزارت جهاد کشاورزی700700منصور بهرامیبانک کشاورزیروستای کهریزه سردار4بوکانآذربایجان غربیدامداری گوسفند داشتی2093

1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام2094
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران جنوبی 

روستای محلملوی سفلی
وزارت جهاد کشاورزی250250منصور رشیدی کچالنلوصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی300300منصور رمضان زادهبانک کشاورزیچالدران بخش دشتک روستای پیراحمدکندی1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام2095

وزارت جهاد کشاورزی500500منصور فوالدیصندوق کارآفرینی امیدبوکان روستای ناچیت2بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سبک2096



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2097
بخش خلیفان دهستان منگور شرقی روستای  –مهاباد 

سلیم ساغول
سازمان امور عشایر ایران10001000منصور کاکه ممیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی650650منصور ملکیانبانک کشاورزیبوکان روستای قالیچی2بوکانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2098

2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف2099
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای ولی 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500منصور نجفیپست بانک

2100
طرح توجیهی صنایع دستی بافت 

 عدد540کاموا با ظرفیت تولید 
5050منصوره آقازادهپست بانکشهرستان خوی بخش صفاییه روستای ممش خان1خویآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130منظر بابانژادافشارپست بانکآذربایجان غربی شهرستان تکاب قلعه جق1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت2101

وزارت جهاد کشاورزی570570منوچهر آقازادهپست بانکشهرستان خوی، روستای بیلوار1خویآذربایجان غربی راس95بره پرواری به ظرفیت 2102

وزارت جهاد کشاورزی800800منوچهر فرخ زاده صدقیانیبانک توسعه تعاونروستای صدقیان-سلماس 1سلماسآذربایجان غربیراسی50پرورش گوسفند داشتی 2103

وزارت جهاد کشاورزی300300منوچهر قهرمانیبانک کشاورزیروستای اوچ تپه2بوکانآذربایجان غربیتجهیز و توسعه مطب دامپزشکی2104

وزارت صنعت، معدن و تجارت127127منیجه رسولی کورش آبادصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی شهرستان اشنویه روستای گندویال1اشنویهآذربایجان غربیخیاطی2105

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100منیجه سمگی نصرت آبادبانک کشاورزیروستای قراقیه-تکاب 1تکابآذربایجان غربیقالیبافی2106

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130منیجه سیدی شیرمردپست بانکتکاب روستای آلوچلو سفلی1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت2107

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مه پاره ایمانی احمدآبادبانک کشاورزیروستای همپا-تکاب 1تکابآذربایجان غربیقالیبافی2108

5050مهپاره باقرزاده قره ضیاالدینصندوق کارآفرینی امیدروستای پیریادگار1چایپارهآذربایجان غربیبافنتی های سنتی2109
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5050مهتاب حسن پورصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای جنک تپه2چالدرانآذربایجان غربیبافتنیهای سنتی2110
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مهتاب شریفیانصندوق کارآفرینی امیدروستای بی بی کند- شاهین دژ- آذربایجان غربی1شاهین دژآذربایجان غربیمعرق کاری2111
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی2112
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070مهتاب فایق چراغ تپهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهتاب فایق چراغتپهپست بانکروستای چراغتپه- تکاب - اذربایجان غربی 2تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دست بافت2113

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی2114
بخش تخت سلیمان روستای نصرت آباد منزل . تکاب

حسین سلیمی
7070مهتاب نظیفی همپاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3ارومیهآذربایجان غربیخشکبار میوه2115
اذربایجان غربی ارومیه بخش سیلوانا روستای سیلوانا 

کوچه بهار
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی بیگزادهصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی11501150مهدی بیگی ییالنلوصندوق کارآفرینی امیدمیاندواب روستای تقی اباد4میاندوآبآذربایجان غربیطرح توسعه2116

وزارت جهاد کشاورزی19601960مهدی پرماهبانک کشاورزیآذربایجان غربی شهرستان نقده روستای تازه کند جبل5نقدهآذربایجان غربیپرواربندی گوساله2117

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مهدی دولتیبانک توسعه تعاونزوستای بدل آباد3خویآذربایجان غربیفرش دستباف2118

وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی رمضانیبانک توسعه تعاونبخش ارس روستای شهرک ارس2پلدشتآذربایجان غربی کلنی40پرورش زنبور عسل 2119

وزارت جهاد کشاورزی300300مهدی شانعلیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای گلعذان2سلماسآذربایجان غربیپرورش بوقلمون2120

وزارت جهاد کشاورزی800800مهدی شکاریبانک کشاورزیخ امام- شهر ربط- سردشت2سردشتآذربایجان غربیتوسعه داروخانه دامپزشکی2121

2122
بیمارستان دامپزشکی اختصاصی 

طیور کیان
4میاندوآبآذربایجان غربی

اول بلوار کوی رابری، روبروی هنرستان -میاندواب

طالقانی
وزارت جهاد کشاورزی30003000مهدی عبداله فامبانک کشاورزی

2تکابآذربایجان غربیکار فرمایی2123
روستای -شهرستان تکاب - استان آذربایجانغربی 

قینرجه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدی عیوضیصندوق کارآفرینی امید

3خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی2124
سمت -اول بلوارامام خمینی -روستای بدل آباد-خوی

2کوچه بهران -چپ
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350مهدی مجردبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی10001000مهدی محمدیبانک توسعه تعاونروستای دیوان خانه- شهرک ارس - پلدشت 3پلدشتآذربایجان غربی راسی250پرورش گوسفند داشتی 2125

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500مهدی محمدی خلیفانیصندوق کارآفرینی امیدنقده، روستای بیگم قلعه4نقدهآذربایجان غربیتولید درب و پنجره و شیشه دوجداره2126

سازمان امور عشایر ایران200200مهدی مدرومیصندوق کارآفرینی امیدخوی بخش صفاییه روستای اغباش1خویآذربایجان غربیپرورش گوسفند2127

وزارت جهاد کشاورزی576576مهدی مدنیبانک کشاورزیروستای دورباش- تکاب - اذربایجان غربی 2تکابآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل2128

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مهدی نقی لوصندوق کارآفرینی امیدروستای دیزج دیز1خویآذربایجان غربیفرش دستباف2129

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مهدیه حاجی زاده الله لوصندوق کارآفرینی امیدشهرستان شاهیندژ بخش کشاورز روستای قره قوینلو3شاهین دژآذربایجان غربیخیاطی زنانه2130

وزارت جهاد کشاورزی780780مهدیه نصرتیبانک توسعه تعاونروستای قره قشالق- سلماس1سلماسآذربایجان غربی راسی65پرورش گوسفند داشتی 2131

وزارت جهاد کشاورزی300300مهر انگیز ابراهیمیبانک کشاورزیچالدران روستای کلیسا کندی1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام2132

5050مهرانگیز مرندیپست بانک29ایواوغلی، خیابان امام، کوچه دینوی پالک 1خویآذربایجان غربیبافتنی های سنتی2133
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهرداد جوادی نربینصندوق کارآفرینی امیدروستای چیانه کوچه مسجد منزل احمد کرامتیان1نقدهآذربایجان غربیتولید فرش و قالی دستبافت2134

2135
 45احداث دامداری سنتی و خرید 

رأس پرواربندی گوساله
وزارت جهاد کشاورزی20002000مهری ابراهیم نژادپست بانکسردشت روستایاسالم آباد1سردشتآذربایجان غربی

100100مهری اسدپورپست بانکروستای نادرگلی1میاندوآبآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی2136
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهری پیری اوچ تپهپست بانکروستای یاغالن تپه- میاندواب 1میاندوآبآذربایجان غربیتوسعه کارگاه خیاطی2137

100100مهری عبداللهیصندوق کارآفرینی امیدبوکان روستای دنگز1بوکانآذربایجان غربیکارگاه بافندگی2138
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی500500مهری فرجیصندوق کارآفرینی امیدروستای شهریکند2بوکانآذربایجان غربیزنبورداری و پرورش زنبور عسل2139

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130مهریه رشیدی قراقیهپست بانکروستای قراقیه- تکاب 1تکابآذربایجان غربیفرش دستبافت2140

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی2141
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070مهریه قایدصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی350350مهسا آقازادهبانک کشاورزیشوط روستای صوفی2شوطآذربایجان غربی تن13تولید قارچ بظرفیت 2142

1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف2143
میاندوآب کمبرندی جنوبی خیابان شهید داود عسگری 

کوچه فرج الهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مهسا غالمی مسجدپست بانک

100100مهسا قربان زاده زاغهپست بانکروستای زاغه1میاندوآبآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی2144
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2بوکانآذربایجان غربی(تولید گلیم)گلیم بافی 2145
کوچه کبابی زیرک منزل شخصی _روستای اوچتپه 

کریم الشکه قم قلعه
100100مهناز الشکه قم قلعهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2146
پرورش و نگهداری زنبور عسل با 

ظرفیت دویست کندو
وزارت جهاد کشاورزی992992مهناز حسین پوربانک کشاورزیروستای کالکین- پیرانشهر 4پیرانشهرآذربایجان غربی

2147
تولید مانتو و شلوار و لباس زنانه 

سفارشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مهناز خیری خزینه انبار قدیمبانک توسعه تعاونمیاندوآب سوگلی تپه3میاندوآبآذربایجان غربی

100100مهناز شریفیصندوق کارآفرینی امیدروستای اوچتپه ـمنزل شخصی منوچهر شفیعی2بوکانآذربایجان غربی(تولید گلیم)گلیم بافی ـ2148
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیقالیبافی2149
روستای چراغتپه - شهرستان تکاب - آذربایجان غربی 

سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز صدری چراغتپهبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی2150
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070مهناز عشاقی احمد آبادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مهناز فرجی کلتپه قرمیشصندوق کارآفرینی امیدروستای سیمینه- بوکان2بوکانآذربایجان غربیتوسعه پوشاک فروشی2151

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهناز فیضیپست بانکروستای چوپلو-تکاب 1تکابآذربایجان غربیقالیبافی2152

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130مهناز ناصریپست بانکروستای قراقیه1تکابآذربایجان غربیقالی بافی2153

5050مهین حسنلوصندوق کارآفرینی امیدروستای بسطام- چایپاره1چایپارهآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی2154
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000مهین دولت پرورپست بانکمیاندواب روستای ممدل85میاندوآبآذربایجان غربیتولید پوشاک و لحاف2155

وزارت جهاد کشاورزی150150موسی الرضا اکبری سرنقیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای سرنق1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2156

وزارت جهاد کشاورزی400400موسی آقاییبانک توسعه تعاونشهرستان شاهین دژ شهر کشاورز روستای چوپلوجه10شاهین دژآذربایجان غربیپرورش دام سبک و سنگین2157

وزارت صنعت، معدن و تجارت42304230موسی جباریصندوق کارآفرینی امیدماکو روستای باغچه جوق7ماکوآذربایجان غربیتولید ظروف و ابزار االت مسی2158

وزارت جهاد کشاورزی600600موسی خلیلیصندوق کارآفرینی امیدخوی1خویآذربایجان غربی راسی9گاو شیری 2159

2160

تولید قالی های زیر بافت قابل 

صادرات تمام ابریشمی و میرنوس و 

گل ابریشمی با مدیریت متمرکز

14میاندوآبآذربایجان غربی
خ / چهاربرج / شهرستان میاندوآب / آذربایجان غربی 

امام
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200موسی رهنورد چهاربرج جدیدپست بانک

1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام2161
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران شمالی 

روستای جگنلو
وزارت جهاد کشاورزی300300موسی زینال پوربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی300300موسی شهسواری اوغول بیگبانک کشاورزیروستای دورباش- تکاب - اذربایجان غربی 2تکابآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل2162

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500موسی عیدیپست بانکمیاندوآب روستای شبیلو سفلی5میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش و قالی دستباف2163

وزارت جهاد کشاورزی850850موسی کاهلی بلخکانلوصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای درشک1سلماسآذربایجان غربیپرورش گوسفندداشتی2164

وزارت جهاد کشاورزی550550موسی موسی زادهبانک توسعه تعاونروستای چیچک- سلماس1سلماسآذربایجان غربی راسی45پرورش گوسفند داشتی 2165

وزارت جهاد کشاورزی22002200مولود حقیانبانک کشاورزیمهاباد روستای گوک تپه مجتمع جهاداباد2مهابادآذربایجان غربی راسی50گوساله پرواری 2166

2167
 رأسی 100پرواربندی بره گوشتی 

در دوره
سازمان امور عشایر ایران500500مولود گلنازبانک کشاورزی.......................روستای ازونتاش: شهرستان مهاباد4مهابادآذربایجان غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100میر احمد سید رضاییبانک توسعه تعاونخوی روستای سید تاج الدین1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی2168

وزارت صنعت، معدن و تجارت16001600میثم غیابیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای مغانجوق2سلماسآذربایجان غربیطرح تراشکاری2169

وزارت جهاد کشاورزی250250میر ابراهیم حسینیبانک کشاورزیشوط روستای خلج2شوطآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل2170

وزارت جهاد کشاورزی800800میر هاشم موسویصندوق کارآفرینی امیدروستای تازه کند جبل- دولت آباد-بخش محمدیار 2نقدهآذربایجان غربیکشت گل محمدی2171

وزارت جهاد کشاورزی900900میرابراهیم حسینیصندوق کارآفرینی امیدغ چایپاره روستای قورول سفلی.آ3چایپارهآذربایجان غربیپرورش قارچ دکمه ای2172

5ارومیهآذربایجان غربیفرشبافی2173
 37ارومیه خ شهید کوهنورد روستای بادکی کوچه 

وسط کوچه درب آبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت18221822میرابوالفضل موسوی نظربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی250250میرحاج دودکانلوی میالنصندوق کارآفرینی امیدروستای آلقویروق-دهستان دیزج جمشیدخان –خوی 1خویآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2174

وزارت جهاد کشاورزی15001500میرحج مصطفی زادهبانک کشاورزیمهاباد بخش مرکزی دهستان مکریان شرقی روستای لج2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2175

وزارت جهاد کشاورزی500500میرحسین موسویصندوق کارآفرینی امیدمیاندواب چهاربرج روستای ابراهیم حصاری2میاندوآبآذربایجان غربیکشت زعفران2176

وزارت جهاد کشاورزی10001000میرداود قریشیصندوق کارآفرینی امیدپلدشت روستای علی نظر2پلدشتآذربایجان غربی راسی100پرورش گوسفند داشتی 2177

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100میرشجاع الدین موسویبانک کشاورزیخوی روستای سید تاج الدین2خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی2178



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی300300میرمحمدباقر موسویبانک کشاورزیچالدران بخش مرکزی روستای زاویه سفلی1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام2179

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100میرولی سیدرضاییبانک کشاورزیخوی روستای سید تاج الدین1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی2180

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100میریحیی سیداکبریصندوق کارآفرینی امیدخوی روستای سید تاج الدین1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی2181

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150میکاییل احمدیپست بانکروستای شبیلو1میاندوآبآذربایجان غربیقالی بافی2182

وزارت جهاد کشاورزی10001000میکاییل عبدلی سرایملکیبانک توسعه تعاونسلماس روستای سرایملک3سلماسآذربایجان غربی راسی80پرورش گوسفند داشتی 2183

وزارت جهاد کشاورزی150150میکائیل طالبیبانک کشاورزیچالدران روستای قوالر1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام2184

وزارت جهاد کشاورزی100100مین باشی دیودلبانک کشاورزیچالدران روستای قره کلیسا1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام2185

2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف2186
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

نصیرکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت140140مینا بیگ زادساتملشصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مینا سیدعلیزادهپست بانکاشنویه روستای خورشت4اشنویهآذربایجان غربیتولیدی لباس2187

صندوق کارآفرینی امید400400مینا فردوسی خوشه مهرصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای طسمالو32ارومیهآذربایجان غربیصندوق خرد محلی روستای طسمالو2188

وزارت صنعت، معدن و تجارت120120مینا محمدیاری نصیرکندیبانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای شبیلو1میاندوآبآذربایجان غربیتولیدفرش دستباف2189

2اشنویهآذربایجان غربیقالی دستباف2190
آذربایجان غربی شهرستان اشنویه بخش مرکزی 

دهستان نلیوان روستای گردکاشان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مینا میهن دوستصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امید400400مینا نادری مرنگلوصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای مرنگلو1ارومیهآذربایجان غربیصندوق خرد محلی روستای مرنگلو2191

100100مینا نایابیانبانک توسعه تعاونروستای اوچ تپه- بوکان 1بوکانآذربایجان غربیگلیم بافی2192
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی25002500مینا نوریانبانک کشاورزیشهرستان شاهین دژ روستای ینگی آباد5شاهین دژآذربایجان غربیپرورش قارچ خوراکی2193

1ماکوآذربایجان غربیقالیبافی2194
ماکو روستای باغچه جوق خیابان سردار کوچه شهید 

عباسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مینا همت پورصندوق کارآفرینی امید

سازمان امور عشایر ایران500500نادر ازیزپست بانکپیرانشهر روستای پسوه1پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش دام سبک2195

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150نادر ستاریپست بانکروستای شبیلو2میاندوآبآذربایجان غربیقالی بافی2196

وزارت جهاد کشاورزی940940نادر عبدالهیصندوق کارآفرینی امیدآذربایجانغربی قره ضیاءالدین روستای قنات میرزاجلیل2چایپارهآذربایجان غربیراس45گوساله پرواری2197

وزارت جهاد کشاورزی18001800نادر مومین زادهبانک کشاورزیسلماس روستای باغچه جیک3سلماسآذربایجان غربی راسی18پرورش گاو شیری 2198

وزارت جهاد کشاورزی19001900نادر نجفیبانک کشاورزیسلماس روستای باغچه جیک3سلماسآذربایجان غربی راسی18پرورش گاو شیری 2199

2200

کارگزاری توزیع نهاده های 

کودهای شیمیایی و بذر  )کشاورزی 

(اصالح شده 

وزارت جهاد کشاورزی25002500نادر نوربخشبانک کشاورزیروستای اگریقاش2مهابادآذربایجان غربی

5050نادره زارعپست بانکروستای اغداش1میاندوآبآذربایجان غربی(جهره)نخ ریسی سنتی 2201
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نادره لکبانک کشاورزیخوی روستای شوربالغ1خویآذربایجان غربیکارگاه قالیبافی2202

2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف2203
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

قپچاق
وزارت صنعت، معدن و تجارت140140ناردانه ولی زادهصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نارنج حیدریصندوق کارآفرینی امیدتکاب روستای گزدره1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت2204

150150ناز شیخهپست بانکسردشت روستای بیوران1سردشتآذربایجان غربیبافتنی سنتی2205
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130نازدار احمدی گوگرد چیپست بانکروستای چپدره- تکاب 1تکابآذربایجان غربیفرش دستبافت2206
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف2207
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

آیدیشه
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150نازدار دولت خواهبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500نازدار علی نژاد نرزیوهصندوق کارآفرینی امیدمهاباد روستای یوسفکند3مهابادآذربایجان غربیکارگاه تولید خیاطی2208

وزارت جهاد کشاورزی512512نازنین داودیبانک کشاورزیشهرستان بوکان روستای شرفکند2بوکانآذربایجان غربی راسی15پرور گاوشیری 2209

وزارت صنعت، معدن و تجارت120120نازنین شکری یلقون آقاجصندوق کارآفرینی امیدتکاب روستای یولقون آغاج1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت2210

2بوکانآذربایجان غربی(تولید گلیم)گلیم بافی 2211
ورودی اول دست راست منزل شخصی _روستای اوچتپه 

جعفر امین نژاد
100100نازنین گردانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نازیال خداکهی میاندوآببانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای یوزباشکندی1میاندوآبآذربایجان غربیتولیدفرش دستباف2212

2213
 16احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی17001700ناصر اسوکبانک توسعه تعاونسردشت روستای رش هرمه1سردشتآذربایجان غربی

3میاندوآبآذربایجان غربی راسی15گاوداری شیری 2214
آذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای شبیلوی 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی12001200ناصر اکبریصندوق کارآفرینی امید

سازمان امور عشایر ایران25002500ناصر آریابانک توسعه تعاون...........................روستای سیاقول علیا: شهرستان مهاباد6مهابادآذربایجان غربیرأسی300پرواربندی بره 2215

1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام2216
چالدران بخش مرکزی دهستان ببجیک روستای 

قوشابالغ علیا
وزارت جهاد کشاورزی300300ناصر باباییبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500ناصر پرورشصندوق کارآفرینی امیدپیرانشهر روستای گرده سور2پیرانشهرآذربایجان غربیزنبورداری2217

وزارت جهاد کشاورزی850850ناصر پورنقی وقاصلوبانک کشاورزیج سلماس روستای وقاصلوی علیا-ارومیه2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2218

1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام2219
غ شهرستان چالدران بخش دشتک روستای پیر .استان آ

احمد کندی
وزارت جهاد کشاورزی300300ناصر رمضان زادهصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی150150ناصر سیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای ولی آباد2میاندوآبآذربایجان غربیپرورش وتولید قارچ خوراکی2220

(ره)کمیته امداد امام خمینی300300ناصر صالح پوربانک توسعه تعاونروستای سیوه تال- سردشت 3سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2221

سازمان امور عشایر ایران20002000ناصر عمریبانک کشاورزی.........................................روستای آفان: شهرستان مهاباد4مهابادآذربایجان غربی رأسی در دوره200پروار بندی بره 2222

وزارت جهاد کشاورزی400400ناصر قادری اغجه مسجدپست بانکشاهیندژ روستای اغجه مسجد3شاهین دژآذربایجان غربیپروار بندی گوساله احداث جایگاه2223

2مهابادآذربایجان غربی رأسی5پرورش گاو شیری 2224
روستای آچی دره : شهرستان مهاباد

.........................................
سازمان امور عشایر ایران800800ناصر ناصریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000ناصر ولیزادهبانک کشاورزیسلماس روستای سوره2سلماسآذربایجان غربیپرورش زنبورعسل2225

25002500ناظم علیخانی کبر آبادصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای نظر آباد20سلماسآذربایجان غربیمجتمع خدمات رفاهی2226
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نامدار قوردوئی میالنصندوق کارآفرینی امیدروستای جگن کرد1ماکوآذربایجان غربیقالیبافی2227

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ناهید اکرمیبانک کشاورزیتکاب روستای امین آباد3تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت2228

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی2229

اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد جنب بخشداری نصرت آباد منزل 

جالل خسروی

7070ناهید حبیبی نصرت ابادصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای صدقیان-سلماس27سلماسآذربایجان غربی3صندوق خرد محلی صدقیان 2230
ناهید عظیم زاده جمال 

کندی
صندوق کارآفرینی امید200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ناهید محمدی سفیددشتیصندوق کارآفرینی امیدروستای کوسه1بوکانآذربایجان غربیخیاطی زنانه2231

150150ناهیده برکاتیپست بانککوچه شهید حسین عباسی- روستای باغچه جوق1ماکوآذربایجان غربیتولید لباس های محلی اقوام2232
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی490490ناهیده تقی پوربانک توسعه تعاونارومیه جاده کالنتری روستای خداوردی خان1ارومیهآذربایجان غربیگوسفند داشتی2233

وزارت جهاد کشاورزی150150نایب قاسمیصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای انبار سفلی1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام2234



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2235

 130خرید )پرورش گوسفند داشتی

+ رأس میش آماده جفتگیری 

(سرمایه در گردش 

3شاهین دژآذربایجان غربی
آذربایجان غربی شاهین دژ  خیابان شهید میکاییلی فاز 

یک
سازمان امور عشایر ایران300300نبی اله زارعیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400نبی باپیریپست بانکروستای مرانه- مهاباد 15مهابادآذربایجان غربیکارگاه غیر متمرکز قالیبافی2236

1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام2237
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران جنوبی 

روستای محلملوی علیا
وزارت جهاد کشاورزی300300نبی رشیدی کچالنلوبانک کشاورزی

12میاندوآبآذربایجان غربی راسی200بره پرواری 2238
آذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای اسماعیل 

کندی
وزارت جهاد کشاورزی28002800نبی زاد محمود اقباشبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500نجف فتحیصندوق کارآفرینی امیددهستان بیگم قلعه- نقده - آذربایجان غربی 6نقدهآذربایجان غربیسازه پانل های گچی2239

وزارت جهاد کشاورزی300300نجف محمودزاده پالچقلوبانک توسعه تعاونجاده سنتو روستای اردوشاهی1ارومیهآذربایجان غربیپروروش گوسفند داشتی2240

وزارت جهاد کشاورزی25002500نجم الدین خضریبانک کشاورزیروستای ایل تیمور- مهاباد 4مهابادآذربایجان غربی راسی39گاوشیری 2241

5050نجیبه عظیمخانیصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای بابالو2چالدرانآذربایجان غربیبافتنیهای سنتی2242
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی2243

اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد جنب بخشداری نصرت آباد منزل 

اقای کریم شاهی

7070ندا جعفری نصرت آبادصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف2244
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای 

شبیلو
بانک توسعه تعاون

ندا عباس زاده ساتلمش 

توپخانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

2245
راه اندازی گلخانه آیروپونیک زعفران 

 مترمربع به صورت طبقاتی9000در 
15تکابآذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی شهرستان تکاب خیابان انقالب 

خیابان چمران روبروی مدرسه محمدیه طبقه فوقانی 

نمایشگاه پرده و مبلمان امید

وزارت جهاد کشاورزی1110011100ندا مختاریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی13001300نرگس حمدی قینرجهبانک کشاورزیتکاب روستای قینرجه10تکابآذربایجان غربیپرورش ماهی سرد آبی2246

2247
بافت با چهارمیل )بافته های سنتی

(وپنج میل
5050نرگس نوروزیپست بانکروستای ملحم لو1میاندوآبآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

7مهابادآذربایجان غربیتولید و بسته بندی قارچ صدفی2248
کوچه -روستای سیدآباد-مهاباد -آذربایجان غربی 

ترانس برق
وزارت جهاد کشاورزی600600نرمین سناییصندوق کارآفرینی امید

2249
تولید انواع جعبه کارتن بسته بندی 

میوه
14ارومیهآذربایجان غربی

 کیلومتری جاده ریحان آباد صنایع بسته بندی 2ارومیه 

سهمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت60006000نریمان آردیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی19001900نریمان برزگر کلشانیبانک کشاورزیروستای کلشان3سلماسآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2250

وزارت جهاد کشاورزی12001200نسا سیدنظریبانک کشاورزیشوط روستای بیانچولی6شوطآذربایجان غربیطرح احداث مزرعه زعفران2251

صندوق کارآفرینی امید400400نسرین احمدی بور بورصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای بور بور37ارومیهآذربایجان غربیصندوق خرد محلی رووستای بور بور2252

صندوق کارآفرینی امید200200نسرین اسالمیهصندوق کارآفرینی امیدروستای میناس-سلماس22سلماسآذربایجان غربیصندوق خرد محلی روستای میناس2253

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسرین امانیصندوق کارآفرینی امیدجاده سلماس روستای قزل عاشق2ارومیهآذربایجان غربیآرایشگر زنانه2254

160150نسرین امیرنژادپست بانکآذربایجان غربی سردشت روستای نالس1سردشتآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی2255
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نسرین پیریبانک کشاورزیتکاب روستای کوتان علیا2تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت2256

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسرین حاجی رحیمیبانک توسعه تعاونروستای داشبند1بوکانآذربایجان غربیخیاطی وگلدوزی2257

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نسرین خضری حسنلوصندوق کارآفرینی امیدشاهین دژ روستای سانجود2شاهین دژآذربایجان غربیقالیبافی2258
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1بوکانآذربایجان غربی(تولید گلیم )گلیم بافی 2259
روستای اوچتپه ـنرسیده به نانوایی طاهر رستم زاده 

منزل شخصی محمد قدیمی
100100نسرین رحمانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150نسرین رشیدپور سره مرگپست بانکآذربایجان غربی شهرستان سردشت روستای شیوه اصل1سردشتآذربایجان غربیبافتنی های سنتی2260
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150نسرین ساله پوربانک کشاورزیروستای دوستعلی. مهاباد- غ.آ1مهابادآذربایجان غربیاحداث کارگاه گلیم بافی2261
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150نسرین غالمیبانک توسعه تعاونمیاندوآب روستای یاغالن تپه1میاندوآبآذربایجان غربیتولید و عرضه پوشاک2262

150150نسرین فتاح زادهپست بانکسردشت روستای هلوه1سردشتآذربایجان غربیتولید لباس های محلی اقوام2263
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100نسرین فهیمی رادصندوق کارآفرینی امیدمهاباد روستای کل تپه2مهابادآذربایجان غربیاحداث کارگاه گلیم بافی2264
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امید200200نسرین کرم زادهصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای بند40ارومیهآذربایجان غربیصندوق خرد محلی روستای بند2265

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسرین نظریپست بانکروستای احمد آباد-تکاب1تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی 2266

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نسرین نوریانبانک کشاورزیروستای قلدره-تکاب 1تکابآذربایجان غربیقالیبافی2267

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسیبه جعفرزاده احمدآبادبانک کشاورزیروستای حاج بابا-تکاب 3تکابآذربایجان غربی(مشاغل خانگی)قالیبافی2268

160150نشتمان اسماعیلیپست بانکروستای ربط- سردشت 1سردشتآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی2269
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150نشمیل رستمیپست بانکآذربایجان غربی شهرستان سردشت روستای هند آباد1سردشتآذربایجان غربیبافتنی های سنتی2270
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200200نشمیل نوازیصندوق کارآفرینی امیدروستای کهریزه سردار3بوکانآذربایجان غربیسفالگری2271
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نشمیل ولی زاده شیرمردصندوق کارآفرینی امیدشیرمرد1تکابآذربایجان غربیفرش دستبافت2272

وزارت جهاد کشاورزی25002500نصراله خیری بخشکندیبانک کشاورزیسلماس روستای بخشکندی3سلماسآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2273

2274

سرمایه در  )پرورش زنبور عسل 

 150 کندو و تبدیل 450گردش 

(کندوی بومی به مدرن 

وزارت جهاد کشاورزی300300نصرت احمدیان قوزلوبانک کشاورزیخیابا ن جهاد- شاهین دژ 3شاهین دژآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی800800نصرت اله سعیدیبانک توسعه تعاونسلماس روستای شکریازی1سلماسآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2275

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500نظام میرزایی چپدرهصندوق کارآفرینی امیدروستای چپدره-تکاب 2تکابآذربایجان غربیتولید فیلتر هوای خودرو2276

وزارت جهاد کشاورزی300300نظامعلی جهدی گنبدبانک کشاورزیروستای بابا نظر-تکاب 1تکابآذربایجان غربیپرورش زنبور2277

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی2278
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
7070نقشین قدرتی احمد آبادپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500نگار عظیمیصندوق کارآفرینی امید(ره)خوی، روستای بدل آباد بلوار امام خمینیی 2خویآذربایجان غربیکارگاه تولیدی پوشاک2279

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نه نه خانم افشاربانک توسعه تعاونروستای یاغالن تپه- میاندواب 3میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف2280

2281
طرح توجیهی صنایع دستی بافت 

 دست540کاموا با ظرفیت تولید 
5050نوبار خداوردی زادهبانک توسعه تعاونشهرستان خوی بخش صفاییه روستای کلوانس1خویآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

400400نوبخت محمدیپست بانکروستای قاضی اخوی- شهرستان بوکان 2بوکانآذربایجان غربی(ICT)دفتر خدمات ارتباطی 2282
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی900900نورالدین اکبریبانک کشاورزینازک علیا- پلدشت - آذربایجان غربی 2پلدشتآذربایجان غربی(گوسفند داشتی  )دامداری 2283

2284
دفاتر خدمات ارتباطات و فناوری 

ictاطالعات روستایی
15001500نورالدین آقازادهپست بانکمیاندواب کوی شبیلوی سفلی3میاندوآبآذربایجان غربی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی11001100نورالدین سلطانیصندوق کارآفرینی امیدروستای سیه باز –خوی 2خویآذربایجان غربیراس90گوسفند داشتی به ظرفیت 2285



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

97009700نورالدین نژاداحمدیپست بانکقطور بلوار امام هتل تک ستاره قطور- خوی 10خویآذربایجان غربیهتل تک ستاره قطور2286
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2287
صندوق خرد محلی روستای نوشین 

شهر
صندوق کارآفرینی امید400400نورس حسن خانیصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای نوشین شهر27ارومیهآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی300300نورعلی مصطفی زادهبانک کشاورزیچالدران بخش دشتک روستای قیان کندی1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام2288

وزارت جهاد کشاورزی300300نوروز محمدیبانک کشاورزیچالدران بخش مرکزی روستای عباس کندی1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام2289

وزارت جهاد کشاورزی300300نوروزعلی اصغریصندوق کارآفرینی امیدچالدران بخش دشتک روستای قزلبالغ1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام2290

وزارت جهاد کشاورزی680680نوروزعلی شعبانلوییپست بانکشهرستان خوی، روستای شعبانلو1خویآذربایجان غربیراس112بره پرواری به ظرفیت 2291

4سلماسآذربایجان غربیتولید مبلمان2292
روستای مغانجوق خ شخید - شهرستان سلماس - غ .آ

3وهابی ک مفتح پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت850850نوشین محمودی مغانجوقیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امید200200نیر رضاییصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده مهاباد روستای ترکمان20ارومیهآذربایجان غربیصندوق کارآفرینی امید2293

2294
صندوق خرد محلی روستای رحیم 

آباد
صندوق کارآفرینی امید400400نیر زارعی خیرآبادصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای رحیم آباد40ارومیهآذربایجان غربی

100100نیشتمان رشهپست بانکمهاباد روستای خورخوره2مهابادآذربایجان غربیگلیم بافی2295
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2296

گارگاه طراحی و دوخت انواع لباس 

زنانه و )های محلی و مجلسی 

(بچگانه

2بوکانآذربایجان غربی
- روستای کهریزه محمودآباد - شهرستان بوکان 

روبروی مدرسه هما صدر الهیجان
100100نیشتمان محمدپورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200هاجر حسنیبانک توسعه تعاونباروق خیابان شهید مطهری2میاندوآبآذربایجان غربیخیاطی2297

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130هاجر صوفی الوچلوپست بانکتکاب روستای آلوچلو سفلی1تکابآذربایجان غربیقالیبافی فرش دستبافت2298

100100هاجر عزیزدخت پتکلوپست بانکروستای مسجد1میاندوآبآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی2299
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

7070هاجر قهرمانی گنبدپست بانکغ شهرستان تکاب روستای تخت سلیمان.آ :1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی2300
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هاجر مرادیبانک کشاورزیروستای همپا- شهرستان تکاب - آذربایجان غربی 1تکابآذربایجان غربیقالیبافی2301

1بوکانآذربایجان غربی(تولید گلیم )گلیم بافی 2302
روستای اوچتپه ـورودی جاده بوکان میاندوآب دست 

راست منزل شخصی علی قدیمی
100100هاجر مرتضی زادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2بوکانآذربایجان غربی(تولید گلیم)گلیم بافی 2303
روستای اوچتپه ـکوچه دست چ پ نانوایی پرستو منزل 

شخصی کمال پنجه زرد
100100هاجر معروفیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5050هاجر هاشم نژادپست بانکروستای زاویه حسن خان فیرورق –خوی 1خویآذربایجان غربیپشم بافی2304
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

10001000هادی ابراهیم پورصندوق کارآفرینی امیدروستای بیشاسب- بخش وزینه - سردشت 1سردشتآذربایجان غربیبومگردی2305
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4شاهین دژآذربایجان غربیفرواده های چوبی هادی چوب2306
- شهرستان شاهین دژ - استان اذربایجان غربی 

روستای هاچه سو
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500هادی پورحسنیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی100100هادی خیریصندوق کارآفرینی امیدمیاندواب چهاربرج بزرگ2میاندوآبآذربایجان غربیپرورش قارچ دکمه ای2307

وزارت جهاد کشاورزی500500هادی رحیمی آذرصندوق کارآفرینی امیدشهرستان بوکان روستای کانی رش- آذربایجان غربی 3بوکانآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل2308

وزارت جهاد کشاورزی300300هادی عبادی قره بابابانک کشاورزیتکاب روستای قره بابا1تکابآذربایجان غربیپرورش و نگهداری زنبور عسل2309

1تکابآذربایجان غربی(پرورش زنبور عسل)زنبورداری 2310
آذربایجان غربی شهرستان تکاب خیابان بسیج کوی 

فرهنگیان
وزارت جهاد کشاورزی300300هادی عشقیبانک کشاورزی
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2311

سامانه اینترنتی و اپلیکیشن 

هوشمند کارداران صنعت ساختمان 

و کشاورزی

2ارومیهآذربایجان غربی
ارومیه ، جاده سرو، دهستان نازلو، روستای آزادگان، 

303 واحد 3پارک علم وفناوری آذربایجان غربی طبقه 
14001400هادی مختاری پرپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600هادی معروفیبانک توسعه تعاونروستای داشبند2بوکانآذربایجان غربیتولید سنگ وقرنیز و سرامیک2312

2313
پنیر رسیده در )پنیر سفید ایرانی 

(آب نمک
وزارت جهاد کشاورزی10001000هادی موذن تکانتپهصندوق کارآفرینی امیدتکاب روستای حاجی بابای سفلی2تکابآذربایجان غربی

2314
 30احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی25002500هاشم احمدیبانک کشاورزیسردشت روستای گرور5سردشتآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی864864هاشم خلیلیپست بانکخوی1خویآذربایجان غربی راسی9گاو شیری 2315

10001000هاشم قربانی فسندوزپست بانکروستای فسندوز-میاندواب2میاندوآبآذربایجان غربیICTتوسعه دفتر خدماتی روستایی 2316
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

100100هانیه کریم زادهبانک توسعه تعاوناستان آذربایجان غربی شهرستان بوکان روستای اینگیجه2بوکانآذربایجان غربیتولید لباس محلی اقوام2317
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای هدف گردشگری باغچه جوق- ماکو8ماکوآذربایجان غربیبوم گردی2318
هبت اهلل محمدی باغچه 

جوقی
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5050هستی قاسمی بیله واریبانک توسعه تعاونروستای بیلوار1خویآذربایجان غربیبافتنی های سنتی2319
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی990990هالله تیرراستبانک کشاورزیروستای قره داغ- شهرستان مهاباد-آذربایجان غربی2مهابادآذربایجان غربیپروزش گاو شیری2320

سازمان امور عشایر ایران17001700همان احمدیبانک کشاورزیروستای بنگوین2مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفند- دامداری 2321

وزارت جهاد کشاورزی900900همت حیدریصندوق کارآفرینی امیدآذربایجانغربی قره ضیاءالدین روستای قنات باقربیگ3چایپارهآذربایجان غربیگوساله پرواری2322

وزارت صنعت، معدن و تجارت130130هناره مرادیانپست بانکروستای گوی آغاج- تکاب 1تکابآذربایجان غربیفرش دستبافت2323

وزارت جهاد کشاورزی500500هوشنگ رشیدیصندوق کارآفرینی امید5خیابان فدک 2میاندوآبآذربایجان غربیکاشت زعفران2324

2میاندوآبآذربایجان غربیپرواربندی گوساله2325
دهستان - شهرستان میاندوآب - استان آذربایجانغربی 

روستای حاصلقوبی افشار- مرحمت آباد 
وزارت جهاد کشاورزی800800هوشنگ شمسیصندوق کارآفرینی امید

100100هیرش ارشدصندوق کارآفرینی امیدمهاباد بخش خلیفان دهستان کانی بازار روستای کل تپه2مهابادآذربایجان غربیتابلوی معرق کاری2326
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بوکانآذربایجان غربی(تولید گلیم )گلیم بافی 2327
بوکان ـروستای اوچتپه نرسیده به بهداشت منزل 

شخصی فرد پیاده
100100هیرو فقه عیسی ءیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

30003000هیمن زرزاپست بانکنازلو-  جاده سرو12ارومیه کیلومتر 10ارومیهآذربایجان غربیشبکه اجتماعی بوم گردی2328
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2329

پرورش گوسفند داشتی به ظرفیت 

نژاد ) رأس جهت اصالح نژاد 28

(رومانف

سازمان امور عشایر ایران700700هیمن قربانی پورطاژاندرهصندوق کارآفرینی امیدشهرستان اشنویه روستای میرآباد2اشنویهآذربایجان غربی

2330
به  (گوسفند)پرورش دام سبک 

 راس در هر دوره200ظرفیت 
سازمان امور عشایر ایران500500واحد ارمندصندوق کارآفرینی امیدروستای پسوه- پیرانشهر 1پیرانشهرآذربایجان غربی

2331
تولید پکیج پیش ساخته تصفیه خانه 

فاضالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000واحد بابازادهصندوق کارآفرینی امیدناحیه صنعتی چایپاره- چایپاره15چایپارهآذربایجان غربی

2بوکانآذربایجان غربی روستاییICTدفتر 2332
استان آذربایجان غربی، شهرستان بوکان ، شهرسیمینه ، 

روستای ساریقامیش آختاچی
400400واحد پژدمپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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2333

توسعه جایگاه و پرورش بز سانن 

تالقی نژادی و بهبود ترکیب قله 

(نژادهای بومی و خارجی)

4نقدهآذربایجان غربی
آذربایجان غربی شهرستان نقده بخش محمدیار روستای 

درگه لطف اله
وزارت جهاد کشاورزی960960واحد جلیلی مشمولبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500واحد سرفرازصندوق کارآفرینی امیدشهرک صنعتی سردشت1سردشتآذربایجان غربیبازیافت الستیک خودرو2334

2335
تجهیز و توسعه دفتر پست بانک 

(ICT)روستایی
700700واحد سلیمانی وزنهپست بانکنقده روستای قارنا1نقدهآذربایجان غربی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی400400واحد محمد امینیصندوق کارآفرینی امیدروستای چهار دیوار- بخش مرکزی- شهرستان بوکان 2بوکانآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل2336

وزارت جهاد کشاورزی18001800واحد محمدیبانک کشاورزیمهاباد روستای دوستعلی2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2337

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100والیه عبادی قلعه قورینهصندوق کارآفرینی امیدشاهین دژروستای هوالسو1شاهین دژآذربایجان غربیقالیبافی2338

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100والیه نوری اوغول بگبانک کشاورزیروستای اغول بیک- تکاب 1تکابآذربایجان غربیقالی بافی2339

2340
طرح توجیهی پرورش گاو شیری 

 رأس30دورگه به ظرفیت 
وزارت جهاد کشاورزی12001200وحید سلمان زاده وقاصلوبانک کشاورزیروستای وقاصلوی علیا- بخش نازلو - ارومیه 2ارومیهآذربایجان غربی

2341

تولید انواع جعبه پالستیکی برای 

بسته بندی میوه های تابستانی و 

سیب

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500وحید شکوریبانک کشاورزیسلماس روستای کوچمشک4سلماسآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی500500وحید عزتیبانک توسعه تعاونجاده سنتو روستای اردوشاهی1ارومیهآذربایجان غربیپروروش گوسفند داشتی2342

وزارت جهاد کشاورزی200200وحید عزتی باغچه جکیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای باغچه جیک1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2343

وزارت جهاد کشاورزی700700وحید محمودیبانک توسعه تعاونروستای دیوانخانه- شهرک ارس - پلدشت 3پلدشتآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل2344

2چالدرانآذربایجان غربیخواروبار فروشی2345
استان آذربایجان غربی شهرستان چالدران روستای 

سگری عیسی گولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300وحید مقیمی حیدرانلوصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی10001000ودود ابراهیمیانبانک کشاورزیمیاندواب روستای یاریجان خالصه1میاندوآبآذربایجان غربیپرورش ماهیان سردابی2346

سازمان امور عشایر ایران200200ودود زلفی گلبانک کشاورزیمیاندواب روستای گل سلیمان اباد1میاندوآبآذربایجان غربیپرواربندی گوسفند2347

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100وزیر بروکی میالنصندوق کارآفرینی امیدروستای جگن کرد1ماکوآذربایجان غربیقالیبافی2348

5050وسیله دادخواه آغداشپست بانکروستای اغداش1میاندوآبآذربایجان غربی(جهره)نخ ریسی سنتی 2349
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران250250ولی امیریان حیدرلوصندوق کارآفرینی امیدروستای نظام آباد- محمدیار 1نقدهآذربایجان غربیدامپروری2350

وزارت جهاد کشاورزی760760ولی رستمیبانک کشاورزیروستای عسگر اباد4میاندوآبآذربایجان غربیراس20پرورش گاو شیری 2351

سازمان امور عشایر ایران200200ولی مدرومیپست بانکخوی بخش صفاییه روستای آغباش1خویآذربایجان غربیپرورش گوسفند2352

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900ولی ولی زاده قورولیصندوق کارآفرینی امیدسه راهی قره ضیاءالدین- چایپاره 8چایپارهآذربایجان غربی(نجاری )درودگری2353

2354
پرورش ونگهداری زنبور عسل و 

فرآموری محصوالت
وزارت جهاد کشاورزی20002000یاسر احمدیپست بانکآذربایجان غربی شهرستان ماکو روستای رند3ماکوآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی500500یاسر رضاییبانک توسعه تعاونروستای دیوانخانه- شهرک ارس - پلدشت 1پلدشتآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل2355

وزارت جهاد کشاورزی400400یاسر کریمی آغچه لوصندوق کارآفرینی امیدروستای آغچه لو-شهرکشاورز-شهرستان شاهین دژ1شاهین دژآذربایجان غربیپروار بندی بره2356

وزارت جهاد کشاورزی490490یاسر محمدزادهپست بانکپییرانشهر روستای کونه کیچ3پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش و نگهداری زنبور عسل2357

وزارت جهاد کشاورزی300300یاسین الیاسیصندوق کارآفرینی امیداشنویه روستای حسن آباد1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2358

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300یاسین قائمی حیدرانلوصندوق کارآفرینی امیدروستای عیسی گولیک4چالدرانآذربایجان غربیتولید فرش دستبافت2359

وزارت جهاد کشاورزی15201520یاور جلیلی تازه کندبانک کشاورزیسلماس روستای خان تختی2سلماسآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2360

سازمان امور عشایر ایران250250یحیی شیخی زاده ئیالنلوصندوق کارآفرینی امیدروستای جالل خان کندی1نقدهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2361

وزارت جهاد کشاورزی700700یحیی محمودی مغانجوقیبانک توسعه تعاونروستای مغانجوق خیابان درستی2سلماسآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2362



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام2363
چالدران بخش مرکزی دهستان چالدران جنوبی 

روستای پاییزاباد
وزارت جهاد کشاورزی150150یداهلل جمالیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی300300یداله آزادبانک کشاورزیآذربایجان غربی شاهین دژ روستای آلچین3شاهین دژآذربایجان غربیدامداری2364

وزارت جهاد کشاورزی200200یداله پاشایی قره ورنبانک کشاورزیروستای ایدشه-باروق-بخش باروق-میاندواب1میاندوآبآذربایجان غربیزنبورداری2365

وزارت جهاد کشاورزی300300یداله عرفانی قواقلوصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای قواقلو1میاندوآبآذربایجان غربیاحداث جایگاه دام گاو شیری2366

وزارت جهاد کشاورزی430430یداله لکپست بانکخوی روستای شعبانلو2خویآذربایجان غربی راسی15پرورش گاو شیری 2367

وزارت جهاد کشاورزی10001000یداله ملکیپست بانکروستای قره قشالق- سلماس2سلماسآذربایجان غربی راس10پرورش گاو شیری 2368

وزارت جهاد کشاورزی14401440یعقوب اکبرلوبانک کشاورزیشهرستان خوی روستای وار2خویآذربایجان غربیپرورش گاوگوشتی2369

15مهابادآذربایجان غربیکارگاه غیر متمرکز قالیبافی2370
کوچه - خیابان نبوت غربی - میدان استقالل - مهاباد 

3پالک - عبدخدا
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500یعقوب باب سورپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی25002500یعقوب دونوقزلباشصندوق کارآفرینی امیدقوش.بازرگان .غ ماکو .آ1ماکوآذربایجان غربیراسی150پرورش گوسفند داشتی 2371

100100یلدا رحیمیبانک توسعه تعاونروستای یکشوه2بوکانآذربایجان غربیتولید صنایع چرمی دست دوز2372
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت ورزش و جوانان10001000یوسف ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای حمزه آباد:مهاباد2مهابادآذربایجان غربیمجتمع فرهنگی ورزشی2373

2374
 40احداث دامداری سنتی و خرید 

راس گوسفند و بز
وزارت جهاد کشاورزی15001500یوسف اسپندارپست بانکسردشت روستای قوله سویرو1سردشتآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی14001400یوسف اسماعیل لوصندوق کارآفرینی امیدخوی کمر بندی شهید صفرزاده2خویآذربایجان غربی راسی17گاو شیری 2375

وزارت جهاد کشاورزی620620یوسف الفیدهبانک کشاورزیمجتمع جهادآباد- روستای گوگ تپه - مهاباد 2مهابادآذربایجان غربیپرواربندی بره2376

2377
تولید نهال انواع درختان 

(رویشی)میوه
وزارت جهاد کشاورزی490490یوسف امیریپست بانکپیروت آباد- اشنویه2اشنویهآذربایجان غربی

وزارت جهاد کشاورزی300300یوسف اوجاخقلیصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای حسن کندی1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام2378

وزارت جهاد کشاورزی300300یوسف ایرملو عرب دیزجبانک کشاورزیچادران روستای خضر لو1چالدرانآذربایجان غربیجایگاه دام2379

وزارت جهاد کشاورزی970970یوسف بهرامیبانک کشاورزیبوکان روستای قالیچی2بوکانآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2380

2مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2381
بخش خلیفان دهستان منگور شرقی روستای - مهاباد

شیخان
سازمان امور عشایر ایران10001000یوسف پورخضربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی640640یوسف پیروتیبانک کشاورزیمهاباد روستای حاجی خوش2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2382

2383
احداث اقامتگاه بومگردی در روستای 

حسنلو
25002500یوسف تقی زاده قلعه جوقصندوق کارآفرینی امیدروستای حسنلو6نقدهآذربایجان غربی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی768768یوسف حاجی زادهبانک کشاورزیمیاندواب روستای دوچی1میاندوآبآذربایجان غربی رأس15پرورش گاو شیری 2384

وزارت جهاد کشاورزی25002500یوسف حسن زادهبانک کشاورزیمهاباد روستای گنه دار2مهابادآذربایجان غربیپرورش گوساله پرواری2385

سازمان امور عشایر ایران250250یوسف حسن زاده کویکیصندوق کارآفرینی امیدنقده روستای کوییک1نقدهآذربایجان غربی راس50پرورش گوسفند با ظرفیت 2386

وزارت جهاد کشاورزی10001000یوسف خلیلی کهنه شهریبانک کشاورزیتازه شهر سلماس2سلماسآذربایجان غربیطرح زنبورداری2387

6مهابادآذربایجان غربیتولیدات صنایع چوبی2388
-2بن بست -خیابان اصلی-روستای اگریقاش-مهاباد

کوچه بیمارستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500یوسف رمنصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی800800یوسف شاه محمدیبانک کشاورزیروستای ینگی کند2بوکانآذربایجان غربیخرید گوسفند داشتی2389

وزارت جهاد کشاورزی300300یوسف شهسواری اوغول بیکبانک کشاورزیتکاب روستای دورباش منزل شخصی1تکابآذربایجان غربیزنبورداری و فرآوری عسل2390

وزارت جهاد کشاورزی15001500یوسف صالح باریکیانبانک کشاورزیروستای اغلیان2بوکانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2391

2392
تالقی نژادی و بهبود کیفیت و 

پرورش و نگهداری بز سانن
وزارت جهاد کشاورزی570570یوسف عابدی نصرت آبادبانک توسعه تعاوننقده روستای چیانه2نقدهآذربایجان غربی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سازمان امور عشایر ایران10001000یوسف علی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای حسوشیری- ماکو 2ماکوآذربایجان غربیگوسفند داشتی2393

سازمان امور عشایر ایران20002000یوسف فصاحتپست بانک....................روستای قوپی بابا علی: شهرستان مهاباد2مهابادآذربایجان غربی راسی100گوسفند داشتی 2394

وزارت جهاد کشاورزی400400یوسف کریمی فتح آبادصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی شاهین دژ روستای فتح آباد3شاهین دژآذربایجان غربیدامداری2395

1میاندوآبآذربایجان غربیتولید فرش دستباف2396
استان اذربایجان غربی شهرستان میاندواب روستای ولی 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت130130یوسف کیهانیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی11001100یوسف یوسفیبانک کشاورزیروستای قره داغ- شهرستان مهاباد-آذربایجان غربی2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2397

وزارت جهاد کشاورزی17001700یوسفعلی رستم زادهبانک کشاورزینقده روستای3نقدهآذربایجان غربیپرورش ماهی سرد ابی قزل آال2398

وزارت جهاد کشاورزی17001700یونس باوقارصندوق کارآفرینی امیدسردشت روستای ماولو1سردشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند2399

2خویآذربایجان غربیقالیبافی2400
 2فیرورق بلوار ولیعصر شمالی فلکه نواب ک عظیم زاده 

3پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200یونس رحمدل یالقوزآغاجبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000یونس محسنیصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی شهرستان نقده4نقدهآذربایجان غربیپرورش بز سانن2401

سایر500500ابراهیم ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدارومیه سیلوانا روستای علیه1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوساله پرواری2402

سایر300300ابراهیم امید زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای کشمش تپه- شهرستان ماکو 1ماکوآذربایجان غربی(خواروبار فروشی)خدماتی2403

سایر300300ابراهیم آدی پور قند کانلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای میالن1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری2404

سایر300300ابراهیم باپیریصندوق کارآفرینی امیدروستای آش گوالن1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سبک2405

سایر300300ابراهیم بروکی میالنبانک کشاورزیروستای آق اتلوق3پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی2406

سایر410410ابراهیم چرخ اندازبانک کشاورزیمهاباد روستای حاجی علی کند1مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2407

سایر300300ابراهیم حاجی پور خونیقبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای ترکمه1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری2408

سایر450450ابراهیم خضریان پورصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده باالنج روستای دیز تکیه2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2409

سایر17001700ابراهیم روشنی فربانک کشاورزیمهاباد روستای دوچومان2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2410

سایر450450ابراهیم سیدزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای اینگی کند1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سبک2411

سایر300300ابراهیم شرفیبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای محمود آغل1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2412

سایر200200ابراهیم عبداللهیبانک کشاورزیروستای زنده قول. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2413

سایر500500ابراهیم عبدلی سرای ملکصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای سرای ملک2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2414

سایر350350ابراهیم عبدی گنبدبانک کشاورزیتکاب روستای گنبد1تکابآذربایجان غربیدامداری2415

سایر303303ابراهیم فرخه پوربانک توسعه تعاونرستای دوله گرم- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2416

4پیرانشهرآذربایجان غربیصنایع تبدیلی کشاورزی2417
شهرگردکشانه بلوارامام .پیرانشهر.آذربایجان غربی

روبروی مدرسه شبانه روزی
سایر25002500ابراهیم قادرنژادصندوق کارآفرینی امید

سایر300300ابراهیم قوردویی میالنبانک کشاورزیپلدشت روستای پناه کندی2پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2418

سایر398398ابراهیم گاگشیبانک توسعه تعاونروستای کانی زرد- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2419

سایر350350ابراهیم میری چوپلوبانک کشاورزیتکاب روستای چوپلو1تکابآذربایجان غربیدامداری2420

سایر400400ابوالفضل حقی اینانلوبانک کشاورزیسلماس روستای2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2421

سایر500500ابوبکر آذرمهرامصندوق کارآفرینی امیدروستای سرتیز- پیرانشهر 1پیرانشهرآذربایجان غربیگاوداری سنتی شیری2422

سایر303303ابوبکر جوالییبانک توسعه تعاونروستای سیوه تال- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2423

سایر390390ابوبکر سلطان پورپست بانکمهاباد روستای جهاد آباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2424

سایر410410ابوبکر محمدیبانک کشاورزیمهاباد روستای شهرزور2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2425

سایر350350ابوبکر میزاپور طومار آغاجبانک کشاورزیتکاب روستای داشبالغ1تکابآذربایجان غربیدامداری2426

بانک توسعه تعاونآذربایجان غربی میاندوآب روستای یاریجان سفلی1میاندوآبآذربایجان غربینهال کاری2427
احتشام حسنی یاریجان 

سفلی
سایر500500

سایر300300احد اسماعیل زاده اقدمبانک کشاورزیروستای قوچاش1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2428

سایر500500احد زالبانک کشاورزیروستای قره باغ2ارومیهآذربایجان غربیگاوداری2429



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر500500احد مامدی دریکصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای دریک1سلماسآذربایجان غربی(گوسفند)طرح دامداری2430

سایر300300احسان تقی زادهبانک کشاورزیروستای قیرکندی- شهرستان پلدشت 3پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی2431

سایر400400احسان حاتم زادهبانک کشاورزیروستای تازه کند1شوطآذربایجان غربیگاوداری شیری2432

سایر450450احسان عبادیصندوق کارآفرینی امیدروستای گوک تپه2میاندوآبآذربایجان غربیدامداری2433

سایر300300احسان مرویی میالنبانک کشاورزیروستای دایالن کندی1پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2434

سایر400400احمد اسکندریبانک کشاورزیچالدران روستای بیک کندی2چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2435

سایر500500احمد اسماعیل نژادبانک کشاورزیاشنویه روستای ده شمس1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2436

سایر450450احمد تیمور پوربانک توسعه تعاونروستای دولتوه- سردشت 3سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2437

سایر450450احمد حسن پورپست بانکروستای اسالم آباد- سردشت 4سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2438

سایر300300احمد خضریصندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم اباد- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2439

سایر410410احمد دشتیبانک کشاورزیمهاباد روستای گرده رش2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2440

سایر390390احمد رستمیپست بانکمهاباد روستای حمزه آباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2441

سایر300300احمد سلطانیبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای دانالوی بزرگ1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2442

سایر200200احمد شمسپست بانکنجف آباد1ارومیهآذربایجان غربیگاوداری2443

سایر300300احمد صباحی قولنجیبانک کشاورزیقولنجی2ارومیهآذربایجان غربیگاوداری2444

سایر300300احمد عطاردبانک کشاورزیاذربایجانغربی شهرستان چایپاره روستای چورس1چایپارهآذربایجان غربیپرورش زنبور عسل2445

سایر500500احمد علی زادهبانک کشاورزیروستای دولت آباد1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سنگین2446

سایر14401440احمد علی محمدی ایروانلوبانک کشاورزیروستای سرنق- سلماس - غ .آ3سلماسآذربایجان غربیطرح احداث گاوداری شیری2447

سایر500500احمد قازانی گلینهبانک توسعه تعاونروستای گلینه- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2448

سایر410410احمد قهرمانیبانک کشاورزیمهاباد روستای خطایی2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2449

بانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای تخته دوزی1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری2450
احمد محمد زاده شریف 

جنکانلو
سایر300300

سایر500500احمد مختاری هوسینصندوق کارآفرینی امیدارومیه محال مرگور روستای هاشم اباد2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2451

سایر300300احمد مرویی میالنبانک کشاورزیروستای دایالن کندی1پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی2452

سایر300300ادریس شیخکانلوی میالنبانک کشاورزیروستای حسین اباد1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2453

سایر300300ادریس عبداله پوربانک کشاورزیروستای باجوند. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2454

سایر300300اردالن شیخکانلوی میالنبانک کشاورزیاذربایجان غربی شهرستان چایپاره روستای حسین اباد1چایپارهآذربایجان غربیگوسفند داری2455

سایر300300اردالن شیخکانلوی میالنبانک کشاورزیروستای پیله سوار1پلدشتآذربایجان غربیدامداری2456

سایر400400ارسالن دالیی میالنبانک کشاورزیچالدران روستای شیخ سیلوی سفلی1چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2457

سایر200200ارشد پورمنافی تمرصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای تمر2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2458

سایر500500ارشد نادریصندوق کارآفرینی امیدارومیه باالنج روستای شبان کندی2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاوشیری2459

سایر500500استی زیردست اقباشلوصندوق کارآفرینی امیدروستای قیزقلعه3میاندوآبآذربایجان غربی(گوسفندداری)دامداری 2460

سایر300300اسد قوردویی میالنبانک کشاورزیپلدشت روستای ساختمان11پلدشتآذربایجان غربیدامداری2461

سایر500500اسداهلل سلطانیبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای دانالوی بزرگ1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2462

سایر250250اسداله فتحیبانک کشاورزیتکاب روستای چپدره1تکابآذربایجان غربیدامداری2463

سایر450450اسعد ارجنگصندوق کارآفرینی امیدروستای گاینجه1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سبک2464

سایر500500اسفندیار عیسی زاده گنبدیصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده سرو روستای جیلقران1ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2465

سایر300300اسالم سلمانی قره ضیاالدینبانک کشاورزیروستای قره کندی1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2466



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر150150اسالم قزلباشبانک کشاورزیسلماس روستای هفتوان2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2467

سایر450450اسالم گوزل زاده بالکانلوصندوق کارآفرینی امیدروستای گوگ تپه3میاندوآبآذربایجان غربیدامپروری2468

سایر500500اسماعیل احمدیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای لشکران2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2469

سایر250250اسماعیل امینی تمایبانک کشاورزیتکاب روستای تمای1تکابآذربایجان غربیدامداری2470

سایر500500اسماعیل بابایی کلشانیبانک کشاورزیسلماس روستاری کلشان2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2471

سایر300300اسماعیل پهناورصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده باالنج روستای محمود اباد2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2472

سایر300300اسماعیل دانش مصرکانلوبانک کشاورزیروستای بهلول کندی2پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2473

سایر300300اسماعیل درایت بلخکانلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای حسو شکی1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری2474

سایر300300اسماعیل رحیم زادهبانک کشاورزیچالدران روستای بدولی2چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2475

سایر400400اسماعیل رحیم نیاپست بانکروستای سراب1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سنگین2476

سایر410410اسماعیل رسولیبانک کشاورزیروستای قمطره. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2477

سایر350350اسماعیل زارعیبانک کشاورزیتکاب روستای گوی اغاج1تکابآذربایجان غربیدامداری2478

سایر500500اسماعیل سلطانی دانالوییصندوق کارآفرینی امیدشهرستان ماکو روستای باغچه جوق خیابان سردار1ماکوآذربایجان غربی(کافی شاپ)خدماتی2479

سایر500500اسماعیل فرجیبانک کشاورزیاشنویه روستای سنگر1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2480

سایر350350اسماعیل لطفی قوشه بالغبانک کشاورزیتکاب روستای قوشه بالغ1تکابآذربایجان غربیدامداری2481

2482
پرورش و نگهداری دام سبک با 

 راس60ظرفیت 
سایر500500اسماعیل محمدیبانک کشاورزیروستای کانی خلی- پیرانشهر 1پیرانشهرآذربایجان غربی

سایر500500اسماعیل مسعودی چیانهصندوق کارآفرینی امیدروستای چیانه1نقدهآذربایجان غربیپرورش گاو2483

سایر450450اسمعلی جوانمرد بالستانیصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده مهاباد روستای بالستان2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2484

سایر500500اسمعیل جهانگیریانبانک کشاورزیروستای قزل قپی. مهاباد1مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2485

سایر410410اسمعیل مالسلطانی مکریبانک کشاورزیروستای برهان. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2486

سایر300300اشکان سلمان نژادبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای بارون1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2487

سایر300300اصغر امامی اقبالبانک کشاورزیشاهیندژ روستای اقبال1شاهین دژآذربایجان غربیپرورش دام سبک2488

سایر500500اصغر آزادی جواد حصاریبانک کشاورزیروستای جواد حصاری2میاندوآبآذربایجان غربیدامداری2489

سایر300300اصغر کاظمی زنگالنیبانک کشاورزیروستای بیک جان3پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی2490

سایر300300اصالن شیخکانلوی میالنبانک کشاورزیروستای قره جالو3پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی2491

سایر500500اعظم پور علیپست بانکروستای گوگ تپه2میاندوآبآذربایجان غربیتولیدی پوشاک2492

سایر300300افشین سعیدیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای شکریازی2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2493

سایر250250افشین فیضی قوجهبانک کشاورزیتکاب روستای قوجه1تکابآذربایجان غربیدامداری2494

سایر300300افشین مرویی میالنبانک کشاورزیروستای دایالن کندی2پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2495

سایر250250اکبر افراسیابیبانک کشاورزیتکاب روستای یلقون اغاج1تکابآذربایجان غربیدامداری2496

سایر500500اکبر عظیم زاده شورگلیبانک کشاورزیسلماس روستای شورگل1سلماسآذربایجان غربی(گوسفند)طرح دامداری2497

سایر400400اکبر قلیزاده قوطوربانک کشاورزیشاهین دژ روستای آلچین1شاهین دژآذربایجان غربیپروش و نگهداری دام سبک وزن2498

سایر300300اکبر مالاحمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای علی بیگلو2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2499

سایر350350اکبر یزدانیانصندوق کارآفرینی امیدروستای ینگجه2میاندوآبآذربایجان غربی(گوسفنداری)دامپروری 2500

سایر500500الماس حسن زاده قراتپهبانک کشاورزیشاهیندژ روستای قره تپه2شاهین دژآذربایجان غربیدامپروری2501

سایر500500الناز ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدارمیه طال تپه روستای قلعه عزیز2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2502

سایر400400الهویردی محمدیبانک کشاورزیروستای داش فشل1شوطآذربایجان غربیپرورش گوسفندداشتی2503

سایر500500الیاس قیطرانی کردلرصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده دریا روستای کردلر1ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2504

سایر300300ام کلثوم اشرفیبانک کشاورزیسلماس روستای حبشی2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2505

سایر410410امجد پیربانک کشاورزیروستای برده رشان. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2506



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر410410امجد خضریبانک کشاورزیروستای ایل تیمور. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2507

سایر400400امید تقی نژادبانک کشاورزیروستای داش فشل1شوطآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2508

سایر300300امید خلیلیبانک کشاورزیسلماس روستای سرنق1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2509

سایر500500امید زرزابانک کشاورزیاشنویه روستای میرآباد1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2510

سایر500500امید ظریف طبعصندوق کارآفرینی امیدارومیه مرگور ژاراباد1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوساله پرواری2511

سایر500500امید عباسی فرصندوق کارآفرینی امیداشنویه روستای گندویال1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2512

سایر300300امید عمرزاده مصرکانلوبانک کشاورزیروستای شوطلو2پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2513

سایر500300امید قوردویی میالنبانک کشاورزیروستای مرادلوی سفلی1پلدشتآذربایجان غربی(علف چین )خرید ادوات کشاورزی2514

سایر500500امیر اشرفیبانک کشاورزیارومیه روستای تازه کند قشالق1ارومیهآذربایجان غربیگاوداری2515

سایر400400امیر امینی یالقوزآغاجیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای یالقوزآغاج1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2516

سایر250250امیر آذرنژادبانک کشاورزیتکاب روستای چوپلو1تکابآذربایجان غربیدامداری2517

سایر400400امیر کچالنلوبانک کشاورزیروستای کش آرخی1شوطآذربایجان غربیگ2518

سایر350350امیر مردی حسن آبادبانک کشاورزیتکاب روستای حسن آباد1تکابآذربایجان غربیدامداری2519

سایر500500امیر یوسفی کردلرصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده دریا روستای کردلر1ارومیهآذربایجان غربیتولید میوه خارج از فصل گلخانه ای2520

سایر500500انتها کاکه اله زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای تکان تپه1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سبک2521

سایر500500انور اسمعیل نژادپست بانکاشنویه روستای ده شمس1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2522

سایر300300انور خورشیدیصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده مهاباد دیزج دول روستای برده کش2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2523

سایر410410انور عزیز زادهبانک کشاورزیروستای تنگ بالکه. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2524

سایر400400انیس پاشازادهبانک کشاورزیسلماس روستای سرای ملک1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری گاو2525

سایر400400اوچی کلش پوربانک کشاورزیروستای کش آرخی1شوطآذربایجان غربیگاوداری شیری2526

سایر300300اورجعلی شیرمحمدیپست بانکشاهین دژ روستای هوالسو1شاهین دژآذربایجان غربینگهداری دام سبک وزن2527

سایر300300ایران دالیی میالنبانک توسعه تعاونروستای میرزاکندی- شهرستان پلدشت 1پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی2528

سایر300300ایرج حسن زاده عبش کندیبانک کشاورزیشهرستان چایپاره روستای قزلجه گل1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2529

سایر250250ایرج صفریبانک کشاورزیروستای ممه دل2میاندوآبآذربایجان غربی(گاوداری)دامداری 2530

سایر500500ایرج محمدنژادصندوق کارآفرینی امیدآ غربی سلماس روستای سرنق2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2531

سایر300300ایوب اطمانی سوسن آبادصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای قذر آباد1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2532

سایر410410ایوب الیاسیبانک کشاورزیمهاباد روستای خورخوره2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2533

سایر300300ایوب اوسک قزلباشبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای قوش1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری2534

2535
پرورش و پرواربندی گوسفند به 

رأس20تعداد 
سایر500500ایوب باشنگصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه تراش1پیرانشهرآذربایجان غربی

سایر490490ایوب خضریبانک کشاورزیروستای دوله گرم- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2536

سایر300300ایوب سالمت گولبانک کشاورزیشاهیندژ روستای گول2شاهین دژآذربایجان غربیپرورش و نگهدای گاو شیری2537

سایر100100آرزو قوردویی میالنصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای هفتوان2سلماسآذربایجان غربیطرح صنایع دستی2538

سایر250250آرش اسمعیلیبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای دانالوی کوچک1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری2539

سایر400400آرش دالیی میالنصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای ملحم2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2540

سایر410410آزاد سلطانیبانک کشاورزیمهاباد روستای گاومیشان2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2541

سایر410410آزاد عزیززادهبانک کشاورزیمهاباد روستای خلیفان2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2542

سایر500500آکام پورعلیبانک کشاورزیاشنویه روستای ده شمس1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2543



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر500500آکو عزیزیپست بانکروستای سیسر-سردشت 2سردشتآذربایجان غربیو فرآوری عسل- زنبورداری 2544

سایر350350باب اهلل جعفریبانک کشاورزیتکاب روستای قلعه جق1تکابآذربایجان غربیدامداری2545

2546
کارگاه تولید روکش صندلی و 

تودوزی ماشین
سایر450450بابک درویش زاده کاپکصندوق کارآفرینی امیدغ شهرستان سلماس روستای هفتوان.آ9سلماسآذربایجان غربی

سایر460460بابک همراهیصندوق کارآفرینی امیدروستای جعفر آباد معتمد4میاندوآبآذربایجان غربی(گاو شیری)دامداری 2547

سایر300300باغدا گل باقری وقاصلوبانک توسعه تعاونوقاصلو2ارومیهآذربایجان غربیگاوداری2548

سایر300300باقر قاسمیپست بانکخوی روستای بدل آباد1خویآذربایجان غربیدامداری2549

سایر300300بایرامعلی عبداهلل زاده تیکمهبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای تیکمه عجم1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2550

سایر410410بایزید زرین پنجهبانک کشاورزیمهاباد روستای سلیم ساغلو2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2551

سایر500500بایزید مصطفی نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای امین آباد1پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش گاو شیری :2552

سایر450450بختیار حسین پورصندوق کارآفرینی امیدروستای فیروز آباد2میاندوآبآذربایجان غربیدامپروری2553

سایر450450بدر مسلمان گرده رشتصندوق کارآفرینی امیدروستای ملک آباد2میاندوآبآذربایجان غربیدامپروری2554

سایر300300بدیر شیخکانلوی میالنبانک کشاورزیروستای حسین اباد1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2555

سایر300300برزو نجفیبانک کشاورزیشاهین دژ روستای ظاهر کندی1شاهین دژآذربایجان غربیپرورش و نگهداری دام سبک وزن2556

سایر300300برهان رجایی مصرکانلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای حاج حسن1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2557

سایر300300بشیر قوردوئی میالنبانک کشاورزیروستای ساختمان1پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2558

سایر300300بکیر عدیان بلخکانلوبانک کشاورزیپلدشت روستای شوربالغ سفلی3پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2559

سایر500500بلقیس رحیم خانیبانک کشاورزیخوی روستای کرد نشین1خویآذربایجان غربیدامداری2560

سایر200200بنفشه بایرام لوبانک کشاورزیسلماس روستای هفتوان2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2561

سایر300300بهاء الدین دالیی میالنبانک کشاورزیشیبلوی سفلی3پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی2562

سایر400400بهار علی صابر سلطان احمدیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای سلطان احمد2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2563

سایر400400بهارمست قهرمان شیخکانلوبانک کشاورزیروستای قیاس1شوطآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2564

سایر300300بهرام امانی یالقوزآغاجیبانک کشاورزیسلماس روستای یالقوز آغاج2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2565

سایر500500بهرام رمضانیبانک کشاورزیروستای احمد آباد1شوطآذربایجان غربیخدمات مکانیزاسیون کشاورزی2566

سایر300300بهرام شابویی دودکانلوبانک کشاورزیروستای آغمزار1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2567

سایر300300بهرام شیرمحمدیبانک کشاورزیشاهین دژ روستای آغجه مسجد2شاهین دژآذربایجان غربیگوسفند شیری2568

سایر400400بهرام مخانیصندوق کارآفرینی امیدسلسماس روستایی صدقیان2سلماسآذربایجان غربیدامداری2569

سایر400400بهروز پورقلیبانک کشاورزیروستای صوفی1شوطآذربایجان غربیگ2570

سایر400400بهروز جوان قلقاچیپست بانکروستای قالقاچی2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2571

سایر300300بهروز دودکانلوی میالنبانک کشاورزیروستای طاهرآباد1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2572

سایر400400بهروز شجاع مصرکانلوبانک کشاورزیروستای قره ایاق1شوطآذربایجان غربیگاوداری شیری2573

سایر400400بهروز عمرزاده حیدرانلوبانک کشاورزیچالدران روستای تخت روان علیا2چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2574

سایر200200بهروز عمریبانک توسعه تعاونروستای زوران- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2575

سایر300300بهروز محمدی قازان اعلیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای آبگرم2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2576

سایر400400بهزاد علی پور ورمزیاریبانک کشاورزیروستای ورمزیار1شوطآذربایجان غربیگاوداری شیری2577

سایر500500بهزاد مختاری هوسینصندوق کارآفرینی امیدارومیه مرگور روستای هاشم اباد1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوساله پرواری2578

بانک کشاورزیروستای حاصل قوپی افشار1میاندوآبآذربایجان غربی(گاوداری)دامداری 2579
بهمن ابراهمی حاصل قوپی 

افشار
سایر250250

سایر450450بهمن تارکصندوق کارآفرینی امیدروستای قشالق نوروزلو4میاندوآبآذربایجان غربی(گاوداری)دامداری 2580



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر300300بهمن سلطانی کردکندیبانک کشاورزیچالدران روستای کردکندی2چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2581

سایر300300بهنام بروکی میالنبانک کشاورزیروستای آق اتلوق- شهرستان پلدشت 2پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی2582

سایر300300بهنام صمدی حمزه کندیبانک کشاورزیسلماس روستای حمزه کندی1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2583

سایر100100بیت اله طلوعی دورباشبانک کشاورزیروستای دورباش- شهرستان تکاب - آذربایجان غربی 2تکابآذربایجان غربیدامداری2584

سایر450450بیژن حضرتیبانک کشاورزیشاهین دژ روستای آقبال1شاهین دژآذربایجان غربیپرورش و نگهداری دام2585

سایر450450پاشا اقبالیصندوق کارآفرینی امیدگل سلیمان آباد2میاندوآبآذربایجان غربیدامداری2586

سایر250250پرویز بهرام زادهپست بانکروستای گوی آغاج- شهرستان تکاب - آذربایجان غربی 2تکابآذربایجان غربیدامداری2587

سایر500500پرویز سالمت ممکانصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده سرو روستای اورسی2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2588

سایر500500پرویز عبداله زاده وردانیبانک توسعه تعاونسلماس روستای وردان1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2589

سایر250250پرویز میرویسیبانک کشاورزیروستای قوجه- شهرستان تکاب - آذربایجان غربی 1تکابآذربایجان غربیدامداری2590

سایر500500پرویز نیکزادصندوق کارآفرینی امیدروستای اوچ تپه قلعه2میاندوآبآذربایجان غربیدامداری و دامپروری2591

سایر350350پروین حاجی زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای ممه دل خیابان امام کوچه شهید میرزاجانی5میاندوآبآذربایجان غربیخیاطی زنانه2592

سایر500500پری ارجمندیصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده نازلو روستای پیر مراد2ارومیهآذربایجان غربی(پرورش گاو شیری)دامداری 2593

سایر500500پریشان خلیانی زیوهصندوق کارآفرینی امیدارومیه دیزج دول رروستای االم اباد2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2594

سایر300300تاجدین اجراىُی حیدرانلوبانک کشاورزیچالدران روستای چخورکند2چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2595

سایر300300تمن ابراهیم پوربانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای دانالوی بزرگ1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2596

سایر500500توحید اقازاده دکانداریصندوق کارآفرینی امیدروستای آغچه زیوه1نقدهآذربایجان غربیپرورش گاو2597

سایر400400توحید الهویردی زادهبانک کشاورزیروستای طوره1شوطآذربایجان غربیگاوداری شیری2598

سایر470470توحید خیریصندوق کارآفرینی امیدروستای چالخاماز2میاندوآبآذربایجان غربیدامپروری2599

سایر300300توحید شیخکانلوی میالنبانک کشاورزیروستای حسین آباد1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2600

سایر300300توحید علی نژاد رندیبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای رند1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2601

سایر300300توحید مزیقانیصندوق کارآفرینی امیدنجف آباد2ارومیهآذربایجان غربیگاوداری2602

سایر300300توحید یزدانی چوبلوجهبانک کشاورزیشاهیندژ روستای چوبلوجه1شاهین دژآذربایجان غربیپرورش دام سبک2603

سایر250250توفیق رستمی قوجهبانک کشاورزیروستای قوجه- شهرستان تکاب - آذربایجان غربی 1تکابآذربایجان غربیدامداری2604

سایر300300تیمور علیزاده مصرکانلوبانک کشاورزیروستای شیدی2پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند2605

سایر300300تیمور هوشنگی دیزجبانک کشاورزیآذربایجان غربی پلدشت روستای دایالن کندی2پلدشتآذربایجان غربیپرورش دام2606

سایر450450جبار حسینیبانک توسعه تعاونروستای کولسه سفلی- سردشت 3سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2607

سایر300300جبار قولو کانلو قزلباشبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای قوش1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری2608

سایر410410جعفر ابراهیم پوربانک کشاورزیروستای خلیفه. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2609

سایر500500جعفر اسماعیلیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای سرنق2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2610

سایر300300جعفر باقریان پرویز آبادبانک کشاورزیروستای اقبال- کشاورز- شاهین دژ- آذبایجان غربی1شاهین دژآذربایجان غربینگهداری دام سبک2611

سایر300300جعفر بروکی میالنبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای جگن کرد1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2612

سایر400400جعفر پاک روان سرنقیبانک کشاورزیسلماس روستای سرنق2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2613

سایر410410جعفر پرزوربانک کشاورزیمهاباد روستای حاجی علی کند2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2614

سایر410410جعفر پریزادبانک کشاورزیمهاباد روستای قره داغ2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2615

سایر500500جعفر خداویردی انگنهصندوق کارآفرینی امیدجاده سلماس روستای حیدرلوی سفلی2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2616

سایر300300جعفر خضریبانک توسعه تعاونروستای شینوه- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2617

سایر250250جعفر خضری چپدرهبانک کشاورزیروستای چپدره- شهرستان تکاب - آذربایجان غربی 1تکابآذربایجان غربیدامداری2618



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر500500جعفر ذاکرقوشچیصندوق کارآفرینی امیدقوشچی2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2619

سایر500500جعفر قادرزاده خانالربانک کشاورزیاشنویه روستای گندویال1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2620

سایر300300جعفر قاسم زادهبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای اورنلر1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری2621

سایر450450جعفر قسمیصندوق کارآفرینی امیدروستای جواد حصاری2میاندوآبآذربایجان غربیدامپروری2622

سایر500500جعفر محمدیبانک توسعه تعاونسلماس روستای خورخورا1سلماسآذربایجان غربیدامداری2623

سایر300300جعفر مرویی میالنبانک کشاورزیروستای دایالن کندی2پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2624

سایر410410جعفر معروفیبانک کشاورزیمهابادقره بالغ2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2625

سایر300300جعفر نویدی دیزجبانک کشاورزیروستای دایالن کندی2پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند2626

سایر450450جالل ابراهیم پورصندوق کارآفرینی امیدروستای زاواکیو1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سبک2627

سایر400400جالل اسالمی کهنه شهریبانک کشاورزیسلماس روستای تازه شهر2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2628

سایر400400جالل بهرامی شیرین آببانک کشاورزیروستای خورخوره. مهاباد1مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2629

سایر500500جالل داوتی چرهصندوق کارآفرینی امیدارومیه سرو روستای ملونه1ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2630

سایر450450جالل شیخه پوربانک توسعه تعاونروستای سنجوه- سردشت 3سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2631

سایر500500جالل محمدی دیزجیبانک کشاورزیاشنویه روستای بیژن آباد1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2632

سایر400400جلیل شهبازی اخی جانبانک کشاورزیشاهین دژ روستای اوبه بالغی1شاهین دژآذربایجان غربینگهداری دام سبک2633

سایر300300جمال الدین پروین مصرکانلوبانک کشاورزیروستای بهلول کندی1پلدشتآذربایجان غربیدامداری2634

سایر500500جمال حسنیصندوق کارآفرینی امیدبخش انزل روستای قولنجی2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو2635

سایر410410جمال خسرویبانک کشاورزیمهاباد روستای قورغان2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2636

سایر350350جمال خورندبانک کشاورزیبوکان روستای شهریکند1بوکانآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2637

سایر410410جمال عزیزیبانک کشاورزیروستای دوستعلی. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2638

سایر250250جمال عیوضی گوی آقاجبانک کشاورزیتکاب روستای گوی اغاج1تکابآذربایجان غربیدامداری2639

سایر500500جمال کشوری قزلقلعهبانک کشاورزیاشنویه روستای دهگرجی1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2640

سایر410410جمال یزدان فربانک کشاورزیمهاباد روستای سیاهقول سفلی2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2641

سایر250250جمشید امیری یولقون آقاجبانک کشاورزیتکاب روستای یولقون آغاج1تکابآذربایجان غربیدامداری2642

سایر500500جمشید رضازادهپست بانکخوی روستای قارنجه1خویآذربایجان غربیدامداری2643

سایر500500جمیل صوفیبانک کشاورزیمهاباد روستای کوسه کهریز1مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2644

سایر80008000جهان بخش محمدزادهبانک کشاورزیچالدران روستای شادلوی سفلی3چالدرانآذربایجان غربیبره پرواری2645

سایر500500جهان جبرییل زادهصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای میناس2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2646

سایر500500جهانگیر حسنیانبانک کشاورزیشاهین دژ روستای آقبال1شاهین دژآذربایجان غربیگوسفند شیری2647

سایر300300جهانگیر عظیمی قوطوربانک کشاورزیشاهین دژ روستای قوطور2شاهین دژآذربایجان غربیدامپروری-نگهداری دام سبک 2648

سایر300300جواد حسن زادهبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای آغبالغ1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2649

سایر500500جواد دربازی سوسن آبادیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای سوسن آباد2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2650

سایر250250جواد دونو قزلباشبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای قوش1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2651

سایر300300جواد زینالیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای خاندام1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2652

سایر500500چراغعلی رحیمی چچکلوصندوق کارآفرینی امیدارومیه قهرمانلوی علیا1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2653

سایر400400چرگس همایصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای گل آدم2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2654

سایر500500چشمعلی رحیمیصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده سلماس روستای کریم آباد2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند پرواری2655

سایر300300چنگیز حمزه پور کلشانیبانک کشاورزیسلماس روستای کلشان2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2656

سایر400400چنگیز علی پور ورمزیاریبانک کشاورزیروستای ورمزیار1شوطآذربایجان غربیگاوداری شیری2657

سایر500500حاتم خانکهبانک کشاورزیاشنویه روستای گردکشان1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2658



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر410410حاتم فقه رسولبانک کشاورزیمهاباد روستای تنگ بالکه2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2659

سایر300300حامد آزادیانبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای بارون1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2660

سایر410410حامد دلگشابانک کشاورزیمهاباد روستای داشخانه2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2661

سایر500500حبیب اله رشیدیصندوق کارآفرینی امیداشنویه روستای علیان1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2662

سایر400400حبیب عباس زادهصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای گبرآباد2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2663

سایر300300حبیب عدیان بلخکانلوبانک کشاورزیپلدشت روستای شوربالغ سفلی2پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2664

سایر250250حجت باباپوریبانک کشاورزیروستای قرمز خلیفه سفلی2میاندوآبآذربایجان غربیدامپروری2665

سایر300300حجت حاتمیبانک کشاورزیچالدران روستای ارکوین2چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2666

سایر300300حجت محب زادهبانک کشاورزیروستای مجنون علیا-چالدران -آغ1چالدرانآذربایجان غربیپرورش سنتی گوسفند داشتی2667

سایر300300حجت محمدپور دورت آغاجیبانک کشاورزیروستای قره کهریز1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2668

سایر500300حجت نظریبانک کشاورزیروستای بیک جان- شهرستان پلدشت 1پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی2669

سایر300300حسن ابراهیم پوربانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای دانالوی بزرگ1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری2670

2671
پرواربندی پرورش گوسفند به تعداد 

 رأس20
1پیرانشهرآذربایجان غربی

دهستان منگور - شهرستان پیرانشهر- آذربایجان غربی

روستای گردرحمت- غربی
سایر500500حسن ارخونصندوق کارآفرینی امید

سایر400400حسن اومویی میالنبانک کشاورزیروستای کندال1شوطآذربایجان غربیگاوداری شیری2672

سایر300300حسن آرمینبانک کشاورزیآغ،ماکو،روستای کشمش تپه1ماکوآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2673

سایر410410حسن آزدهبانک کشاورزیمهاباد روستای خلیفان2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2674

سایر300300حسن باپیروندصندوق کارآفرینی امیدروستای خری آغالن1پیرانشهرآذربایجان غربیپرواربندی و پرورش گوسفند2675

سایر300300حسن بلخکانلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای آداغان1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2676

سایر400400حسن پاشایی باغچه جگیبانک کشاورزیسلماس روستای باغچه جیک2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2677

سایر410410حسن جوانمرد کوچک سفلیبانک کشاورزیروستای میرسه. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2678

سایر300300حسن حسینی امام کندیصندوق کارآفرینی امیدروستای کریم آباد1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2679

سایر450450حسن دالیی میالنبانک کشاورزیچالدران روستای بغلچی علیا2چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2680

سایر250250حسن راضی قینرجهبانک کشاورزیتکاب روستای قینرجه1تکابآذربایجان غربیدامداری2681

سایر410410حسن رحمانیبانک کشاورزیمهاباد روستای حاجی خوش2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2682

سایر500500حسن رستم لوبانک کشاورزیخوی روستای رهال1خویآذربایجان غربیدامداری2683

سایر330330حسن رسول پور نیاپست بانکروستای دریاس. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2684

2685
پرواربندی پرورش گوسفند به تعداد 

 رأس20
سایر500500حسن رسولیصندوق کارآفرینی امیدروستای پسوه1پیرانشهرآذربایجان غربی

سایر300300حسن ستاریبانک کشاورزیروستای چورس1چایپارهآذربایجان غربیزنبورداری2686

سایر300300حسن شیخ کانلوی میالنبانک کشاورزیروستای قره جالو3پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی2687

سایر350350حسن صفاییبانک کشاورزیسبیل1تکابآذربایجان غربیدامداری2688

بانک کشاورزیروستای ملک آباد2میاندوآبآذربایجان غربیدامپروری2689
حسن عباسی وند ساتلمش 

توپخانه
سایر460460

سایر500500حسن عزیزی خان تختیصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده سلماس روستای کریم آباد2ارومیهآذربایجان غربی(پرورش گاو شیری)دامداری 2690

سایر400400حسن علی زاده شوراگلبانک کشاورزیروستای چاوقون1شوطآذربایجان غربیگاوداری شیری2691

سایر300300حسن غالمیبانک کشاورزیپلدشت روستای شیرمحمد1پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2692

سایر300300حسن فتح اللهیبانک کشاورزیروستای نازک سفلی- شهرستان پلدشت 1پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی2693

سایر300300حسن قند کانلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای میالن1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری2694



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر500500حسن کاظمیصندوق کارآفرینی امیدارومیه باراندوز چای روستای باراندوز1ارومیهآذربایجان غربیخدمات مکانیزه کشاورزی2695

سایر250250حسن کوهیبانک کشاورزیتکاب روستای دورباش1تکابآذربایجان غربیدامداری2696

سایر300300حسن مقدمبانک کشاورزیسلماس روستای سوره2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2697

سایر410410حسن مال احمدیبانک کشاورزیمهاباد روستای قمطره2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2698

سایر300300حسن میرزاییبانک کشاورزیچالدران روستای نبی کندی1چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2699

سایر300300حسن هاتفی بلخکانلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای آداغان1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2700

سایر250250حسن واحدی قره بالغبانک کشاورزیتکاب روستای قینرجه1تکابآذربایجان غربیدامداری2701

سایر160160حسنعلی ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای شکریازی2سلماسآذربایجان غربیطرح صنایع دستی2702

سایر410410حسین ابراهیمیبانک کشاورزیروستای حمزه آباد. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2703

سایر450450حسین احمدیپست بانکروستای اسالم آباد-سردشت 4سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2704

سایر300300حسین اسماعیلیبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای یاریم قیه سفلی1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری2705

2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2706
ارومیه جاده شهید کالنتری جاده طال تپه روستای قره 

بغلو
سایر500500حسین اکبریصندوق کارآفرینی امید

سایر300300حسین انتخابیبانک کشاورزیشاهین دژ روستای آقبال2شاهین دژآذربایجان غربیگوسفند شیری2707

سایر500500حسین بالیدهبانک کشاورزیروستای سلم. مهاباد1مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2708

سایر450450حسین جوشنصندوق کارآفرینی امیدارومیه سرو روستای موانه1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوساله پرواری2709

سایر240240حسین چوبان نژاد درگهصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای خوخورا2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2710

سایر250250حسین چوپانکارهبانک کشاورزیمهاباد روستای کوسه کهریز2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2711

سایر300300حسین حسوییبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای آداغان1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2712

سایر400400حسین حسین زادهصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای چیچک1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2713

سایر45045حسین خضرپوربانک کشاورزیروستای تازه قلعه1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سنگین2714

سایر440440حسین زارعیصندوق کارآفرینی امیدروستای زارنجی1میاندوآبآذربایجان غربیدامپروری2715

سایر450450حسین شکرهصندوق کارآفرینی امیدروستای پیرولی باغی1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سبک2716

سایر410410حسین عثمانیبانک کشاورزیروستای شیالن آباد. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2717

سایر300300حسین قنبرزادهبانک کشاورزیچالدران روستای علو جنی2چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2718

سایر450450حسین کلوانیپست بانکروستای ورگل- سردشت 4سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2719

سایر300300حسین محمد زادهبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای دانالوی بزرگ1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2720

سایر500500حسین محمدامین زادهبانک توسعه تعاونروستای بیوران سفلی- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2721

سایر250250حسین مروتی سبیلبانک کشاورزیتکاب روستای سبیل1تکابآذربایجان غربیدامداری2722

سایر300300حسین مرویی میالنبانک کشاورزیروستای دایالن کندی2پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2723

سایر300300حسین نظام دوست بلخکانلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای یعقوبعلی کندی1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2724

سایر500500حسین وفاییصندوق کارآفرینی امیدروستای گردنعلین1پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2725

سایر398398حکیم قادریانبانک توسعه تعاونروستای نالس- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیکارگاه تیرچه و بلوک2726

سایر400400حلیمه خلیلیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای آغ زیارت2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2727

سایر500500حمایل بابایی شیطان ابادیصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده اشنویه محال باراندوز روستای علی اباد1ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2728

سایر410410حمزه حالجیبانک کشاورزیمهاباد روستای کلیجه2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2729

سایر300300حمزه خموییبانک کشاورزیسلماس روستای ملحم2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2730

سایر500500حمزه مالییبانک توسعه تعاونروستای نیشکوالن- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2731

سایر300300حمید اخدربانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای خله زاغاسی1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2732

سایر400400حمید اومویی میالنبانک کشاورزیروستای مال احمد1شوطآذربایجان غربیگاوداری شیری2733



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر300300حمید ایوبیبانک کشاورزیروستای آغ اتلوق2پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2734

سایر300300حمید بلوخکانی اقدم ابللوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای آداغان1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2735

سایر300300حمید پیروزی طالب قشالقبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای شاطر1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری2736

سایر250250حمید حبیبیبانک کشاورزیتکاب روستای عربشاه گروس1تکابآذربایجان غربیدامداری2737

سایر400400حمید ورمزیارصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای اخته خانه1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2738

سایر300300حمیده غفاریصندوق کارآفرینی امیدحیدرلوی سفلی1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو2739

سایر400400حمیرا صمدی قزلجهبانک کشاورزیسلماس روستای قزلجه2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2740

سایر500500حیدر عظیمی قلعه عزیزپست بانکارومیه جاده دریا روستایمراجوق1ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2741

سایر300300حیدر قاسم زادهبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای اولنلر1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری2742

سایر300300حیدر قره خانیبانک کشاورزیآغ چالدران روستای جغال1چالدرانآذربایجان غربیگوسفندداری2743

بانک کشاورزیاذربایجان غربی شهرستان چالدران روستای جنگ تپه1چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2744
حیدرعلی رستم زاده جنگ 

تپه
سایر300300

سایر300300خاتون کاظمیان بلخکانلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای میزاخلیل1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2745

سایر410410خالد ابراهیمیبانک کشاورزیمهاباد روستای دریاس2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2746

سایر500500خالد احمدیصندوق کارآفرینی امیدپیرانشهر روستای ماشکان2پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش و نگهداری زنبورعسل2747

سایر500500خالد جوانمردپست بانکروستای دوستعلی. مهاباد1مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2748

سایر467467خالد دارنگبانک توسعه تعاونروستای سنجوه- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیا2749

سایر300300خالد رحیمیبانک کشاورزیتکاب قزقاپان سنگ1تکابآذربایجان غربیدامداری2750

سایر500500خالد شامحمدی یکشوهپست بانکروستای یکشوه1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سبک2751

سایر500500خالد شریف زادهبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای آداغان1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری2752

سایر500500خالد موسی زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای کهریزه علی آقا1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سبک2753

سایر300300خالص رنجبر بلخکانلوبانک کشاورزیروستای شوربالغ سفلی1پلدشتآذربایجان غربیدامداری2754

سایر300300خالص عثمان پور کچانلوبانک کشاورزیروستای دایالن کندی2پلدشتآذربایجان غربیدامداری2755

سایر410410خالید رشیدیبانک کشاورزیمهاباد روستای کل تپه2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2756

سایر290290خانم خاص عبدی قره بابابانک کشاورزیروستای قوجه- شهرستان تکاب - آذربایجان غربی 2تکابآذربایجان غربیدامداری2757

سایر250250خدارحیم صادقی فردپست بانکروستای قراولخانه-تکاب 1تکابآذربایجان غربیزنبور داری2758

سایر250250خدیجه ویسی خزاعیبانک کشاورزیروستای باشبرات- شهرستان تکاب - آذربایجان غربی 1تکابآذربایجان غربیدامداری2759

سایر500500خسرت بیگ زاده گندوک مالصندوق کارآفرینی امیدارومیه انهر روستای خلیفتان2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند و بزپرواری2760

2761
پرواربندی پرورش گوسفند به تعداد 

 رأس20
سایر500500خسرو صالحیانصندوق کارآفرینی امیدروستای گردکسپیان1پیرانشهرآذربایجان غربی

سایر300300خضر ایمان زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای تازه قلعه1پیرانشهرآذربایجان غربیپرواربندی و پرورش گوسفند2762

سایر490490خضر شادمانبانک کشاورزیروستای هندآباد- سردشت 3سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2763

سایر500500خلیل رسولیصندوق کارآفرینی امیدروستای قبادبیگیان1پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2764

سایر500500خلیل گیالنی کیچهصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده سرو روستای جلقران1ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2765

سایر450450خناو نادریصندوق کارآفرینی امیدارومیه باراندوز چای روستای شبان کندی2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2766

سایر450450خیراله حسن زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای مراد خانلو4میاندوآبآذربایجان غربیگوسفندداری2767

سایر400400خیراله علیقلی زادهبانک کشاورزیروستای آغبالغ مخور1شوطآذربایجان غربیگاوداری شیری2768

سایر500500داود تقی زاده اولقیبانک توسعه تعاونسلماس روستای اولق1سلماسآذربایجان غربیدامداری2769



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر400400داود حاجی زادهصندوق کارآفرینی امیدبخش انزل روستای حاجی بایرام2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2770

سایر300300داود خضرپوربانک کشاورزیمهاباد روستای کوتر2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2771

سایر300300درویش حقی قراسقالبانک کشاورزیشاهین دژروستای آقبال1شاهین دژآذربایجان غربیراس10گاوداری شیری 2772

سایر300300دالور رحیم زادهبانک کشاورزیشاهیندژ روستای هاچه سو2شاهین دژآذربایجان غربینگهداری دام سبک2773

سایر400400دلشاد واحدی مندولکانیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای آغ زیارت1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2774

سایر400400دیوان حاجی پورصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده ترگور روستای موانه2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2775

سایر300300ذوالفقار ابراهیمیانبانک کشاورزیشاهیندژ روستای آقبال1شاهین دژآذربایجان غربینگهداری دام سبک2776

سایر300300ذولفعلی موالییبانک کشاورزیآغ چالدران روستای آغبالغ میدان1چالدرانآذربایجان غربیگوسفندداری2777

سایر490490راضیه غالمی گلبانک کشاورزیروستای چالخاماز1میاندوآبآذربایجان غربیدامپروری2778

سایر300300رامین آریان پوربانک کشاورزیپلدشت روستای مرادلوی سفلی2پلدشتآذربایجان غربیدامداری2779

سایر300300رامین فخیم زادهبانک کشاورزیچالدران،روستای دار دره سی-آغ1چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2780

سایر410410رحمان احمدیبانک کشاورزیروستای خورخوره. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2781

سایر400400رحمان سیفی بره قویونلوصندوق کارآفرینی امیدشاهیندژ روستای قراقوینلو1شاهین دژآذربایجان غربیطرح پرورش زنبور عسل2782

سایر500500رحمان فرجپورقرابقلوصندوق کارآفرینی امیدارومیه مرگور روستای کایر1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوساله پرواری2783

سایر500500رحمان لطفی سلطان احمدیبانک کشاورزیسلماس روستای سلطان احمد1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری گاو2784

صندوق کارآفرینی امیدهلل لوی تراب2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2785
رحمان محمدی ونداقدم 

مرندی
سایر300300

سایر200200رحمت اهلل صحت قشالقبانک کشاورزیشاهین دژ روستای جوشاتوی سفلی3شاهین دژآذربایجان غربیپرورش دام سبک گوسفند داشتی2786

بانک کشاورزیروستای تازه کند1شوطآذربایجان غربیگاوداری شیری2787
رحمت محمدی اصل تازه 

کند
سایر400400

سایر410410رحمن حسینی قلقلهبانک کشاورزیمهاباد روستای قوزلوی سفلی2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2788

سایر300300رحمن حمه سورصندوق کارآفرینی امیدروستای هندآباد- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2789

سایر410410رحمن صالح زادهبانک کشاورزیمهاباد روستای گلینان2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2790

سایر410410رحمن ممندبایزیدیبانک کشاورزیمهاباد روستای کاوالن سفلی2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2791

2مهابادآذربایجان غربیراسی بره175پرواربندی2792
استان آذربایجانغربی شهرستان مهاباد روستای گوک تپه 

جهادآباد
سایر15001450رحیم امینیبانک کشاورزی

سایر200200رحیم آزدهصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان غربی شهرستان مهاباد بخش خلیفان خلیفان2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2793

سایر410410رحیم بزلهبانک کشاورزیروستای حمزه آباد. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2794

سایر500500رحیم حسن زادهبانک کشاورزیآذربایجانغربی شهرستان اشنویه روستای باب خالدآباد1اشنویهآذربایجان غربیگاوشیری2795

سایر500500رحیم حمه رشیصندوق کارآفرینی امیدروستای سیسر- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2796

سایر12001200رحیم رحمانیبانک کشاورزیمهاباد روستای آزاد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2797

سایر300300رحیم رسولیبانک کشاورزیروستای قره قوینلو-شهرکشاورز-شهرستان شاهین دژ1شاهین دژآذربایجان غربیگوسفند شیری2798

سایر400400رحیم شاهی الچینیبانک کشاورزیروستای قره چالن. مهاباد 1مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2799

سایر410410رحیم صبوریبانک کشاورزیمهاباد روستای کوشک دره1مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2800

سایر160160رحیم قاسمیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای شکریازی2سلماسآذربایجان غربیطرح صنایع دستی2801

سایر400400رحیم لطفی سلطان احمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای سلطان احمد- شهرستان سلماس - غ .آ1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2802
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر500500رسول اسدی بارانیصندوق کارآفرینی امیدروستای شیرین بالغ1نقدهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2803

سایر400400رسول اقبال جو قره قشالقیبانک کشاورزیسلماس روستای قره قشالق2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2804

سایر300300رسول آتش برگبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای قزلداغ کرد1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2805

سایر500500رسول آلی دولتوهپست بانکروستای دولتوه- سردشت 3سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2806

سایر300300رسول جعفرپور خانقاهصندوق کارآفرینی امیدروستای خانقاه سرخ2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2807

سایر300300رسول دالیی میالنبانک کشاورزیچالدران روستای آبگرم2چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2808

سایر490490رسول شریف زادهبانک توسعه تعاونروستای هنداباد- سردشت 3سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2809

سایر410410رسول عبدیبانک کشاورزیمهاباد روستای پاژبرد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2810

سایر500500رسول فتاحی دیزجیبانک توسعه تعاونارومیه محال باراندوز چای روستای باراندوز1ارومیهآذربایجان غربیخرید ماشین آالت کشاورزی2811

سایر410410رسول محمدزادهبانک کشاورزیروستای کهریزه شیخان. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2812

سایر300300رسول مشهدی زادهپست بانکعسگرآباد کوه2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2813

سایر300300رشید رسولیصندوق کارآفرینی امیدروستای هنداباد- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2814

سایر450450رشید سلطانی تک آغاجصندوق کارآفرینی امیدروستای تک آغاج3میاندوآبآذربایجان غربیدامپروری2815

سایر400400رشید شیخ کانلوی میالنبانک کشاورزیسلماس روستای آغ زیارت1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2816

سایر300300رشید شیخکانلوی میالنبانک کشاورزیروستای بیگدرویش1چایپارهآذربایجان غربیگاوداری2817

سایر500500رشید عزیزیبانک کشاورزیاشنویه روستای گندویال1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2818

سایر300300رضا باقریبانک کشاورزیشاهین دژ روستای آلچین1شاهین دژآذربایجان غربیپروش و نگهداری دام سبک وزن2819

سایر410410رضا پرهونبانک کشاورزیمهاباد روستای گاپیس2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2820

سایر410410رضا جفتبانک کشاورزیمهاباد روستای قلقله2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2821

سایر300300رضا حسن پوربانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای دانالوی بزرگ1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2822

سایر300300رضا حضرتیبانک کشاورزیروستای اقبال- شاهین دژ- آذربایجان غربی2شاهین دژآذربایجان غربیپرورش و نگهداری دام سبک2823

سایر300300رضا دودکانلوی میالنبانک کشاورزیشهرک بابل آباد1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2824

سایر350350رضا شاهی تیزخراببانک کشاورزیشاهین دژ روستای تیزخراب1شاهین دژآذربایجان غربیپرورش و نگهداری دام سنگین2825

سایر300300رضا شریفیبانک کشاورزیچالدران روستای قرلسوری1چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2826

سایر200200رضا صمدی دودکانلوبانک توسعه تعاونجاده سنتوروستای سردرود2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2827

سایر300300رضا عالی پوربانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای هاسون بزرگ1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری2828

سایر500500رضا محمودیصندوق کارآفرینی امیدارومیه باراندوز روستای علی اباد2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2829

سایر300300رضا مرویی میالنبانک کشاورزیروستای دایالن کندی- شهرستان پلدشت 2پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی2830

سایر300300رضا مصطفوی اوموییبانک کشاورزیچالدران روستای یوموری داش2چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2831

2832
پرورش و نگهداری گاو شیری 

(سنگین وزن)
سایر500500رضا نامیبانک کشاورزیآذربایجان غربی شاهین دژ روستای ظاهرکندی1شاهین دژآذربایجان غربی

سایر300300رقیه اصالن پورصندوق کارآفرینی امیدروستای عربلوی دره2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو و گوساله شیری2833

سایر100100رقیه حاجی آقا زاده پورناکیصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده سنتو روستای خضر آباد2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2834

سایر450450رقیه علی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای ویس آقا کندی3میاندوآبآذربایجان غربیدامپروری2835

سایر450450رقیه فاخرصندوق کارآفرینی امیدروستای گوگ تپه3میاندوآبآذربایجان غربیدامداری2836

سایر500500رقیه نصیری کلشانیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای درشک1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2837

سایر410410رمضان بابلبانک کشاورزیمهاباد روستای حاجی خوش2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2838

سایر250250روح اله بحری دورباشبانک کشاورزیتکاب روستای سبیل1تکابآذربایجان غربیدامداری2839

سایر250250روح اله حضرتی احمد آبادبانک کشاورزیتکاب روستای نصرت اباد1تکابآذربایجان غربیدامداری2840
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

بانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای رند1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده زنبور عسل2841
روح اله محرم نژاد یعقوبعلی 

کندی
سایر300300

سایر410410ریبوار محمدیبانک کشاورزیمهاباد روستای دولپمو2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2842

سایر500500ریحان رسولیپست بانکخوی روستای حبش1خویآذربایجان غربیدامداری2843

سایر300300زاهد محمودیپست بانکشهرستان بوکان روستای کانی دراز1بوکانآذربایجان غربیپرورش و نگهداری زنبور عسل2844

سایر500500زبیده خانمجانیصندوق کارآفرینی امیدروستای سرچنار4میاندوآبآذربایجان غربیدامپروری2845

سایر500500زرنشان دشتی ساری بکلوصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای پکاجیک2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2846

سایر150150زری نادری شورگلیبانک کشاورزیسلماس روستای کهنه شهر2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2847

2848
پرواربندی پرورش گوسفند به تعداد 

 رأس20
سایر500500زلیخا حاجی حسینیصندوق کارآفرینی امیدروستای شلیم جاران1پیرانشهرآذربایجان غربی

سایر500500زلیخا سالمت بردیانیصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده انهر روستای تولی2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2849

سایر410410زهرا احمدنیابانک کشاورزی119شهرستان مهاباد روستای خلیفان پ 2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2850

بانک کشاورزیروستای علوجنی-چالدران-آغ1چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2851
زهرا الهوردی زاده دیلک 

وردی
سایر300300

4ارومیهآذربایجان غربیحکاکی و سراجی چرم2852
- خیابان شهید عباس زاده - جاده مهاباد - ارومیه 

روستای گوی تپه- 1/16/1فرعی 
سایر300300زهرا جعفریبانک توسعه تعاون

سایر300300زهرا ساعدی بستگ آبادصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای ملحم2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2853

سایر300300زهرا شهاببانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای هاسون بزرگ1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2854

سایر400400زهرا محمودیصندوق کارآفرینی امیدروستای سه گردکان1پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2855

2856
کارگاه تولیدی فرش دستبافت 

بصورت غیر متمرکز
سایر20002000زهره حمدی خارخاربانک کشاورزیروستای گوگردچی-تکاب18تکابآذربایجان غربی

سایر300300زین العابدین قوجالیبانک کشاورزیآغ چالدران روستای قرنقو1چالدرانآذربایجان غربیگوسفندداری2857

سایر5050زینب ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدچالدران روستای قادو کندی2چالدرانآذربایجان غربیبافتنی های سنتی2858

سایر300300زینب طاهری جنکانلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای یاریم قیه سفلی1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری2859

سایر300300زینب عبدالیبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای یاریم قیه علیا1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری2860

سایر5050زینت دودکانلوی میالنصندوق کارآفرینی امیدروستای قره بویا- چایپاره 1چایپارهآذربایجان غربیرودوزیهای الحاقی2861

سایر450450سارا مصطفی زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای رحیم خان1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سبک2862

سایر500500ساالر هوشیارچچکلومنصورصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده شهید کالنتری روستای چچکلو منصور2ارومیهآذربایجان غربی(پرورش گاو شیری)دامداری 2863

سایر500500سجاد جوان مداربانک کشاورزیشاهین دژ روستای قره قوینلو1شاهین دژآذربایجان غربیپرورش و نگهداری دام2864

سایر300300سجاد شیردل نازکبانک کشاورزیبخش ارس نازک علیا1پلدشتآذربایجان غربیدامداری2865

سایر400400سجاد قلی زاده اولقیبانک کشاورزیسلماس روستای اولق2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2866

سایر250250سجاد قهرمانی گنبدبانک کشاورزیتکاب روستای گنبد1تکابآذربایجان غربیدامداری2867

سایر450450سحر محمدامین تالینصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده انهر روستای تالین2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2868

سایر300300سردار شجاعی مصرکانلوبانک کشاورزیروستای بهلول کندی3پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی2869

سایر300300سعدا علی تاش حسن نورانصندوق کارآفرینی امیدروستای کله کین1پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش گوسفند2870

سایر410410سعده باشوکی چیانهبانک کشاورزیمهاباد روستای خورخوره2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2871

سایر410410سعدون بایزیدیبانک کشاورزیمهاباد روستای زنده قول2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2872

سایر300300سعید احمدیبانک کشاورزیچالدران روستای آرخاشان-آغ1چالدرانآذربایجان غربیپرورش سنتی گوسفند داشتی2873

سایر410410سعید بادامهبانک کشاورزیمهاباد روستای کیک آباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2874

سایر500500سعید باقریصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده باالنج روستای قره اغاج2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2875

سایر500500سعید جعفری اصلصندوق کارآفرینی امیدروستای ممدل2میاندوآبآذربایجان غربیدامداری2876
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سایر450450سعید رضایی گویجه لوصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده باالنج روستای شمس حاجیان2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2877

سایر410410سعید قاضیبانک کشاورزیمهاباد روستای برده میش2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2878

سایر450450سعید میرزایی ممه کندصندوق کارآفرینی امیدروستای نصیر کندی1میاندوآبآذربایجان غربیشیشه بری2879

سایر500500سکینه درستیبانک کشاورزیخوی روستای قوروق1خویآذربایجان غربیدامداری2880

سایر500500سکینه مهربانی حبشیبانک کشاورزیسلماس روستای حبشی1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2881

سایر470470سکینه نژاد محمد اصلصندوق کارآفرینی امیدساتلمش محمدلو2میاندوآبآذربایجان غربیدامپرروی2882

سایر300300سلطانعلی رضویبانک کشاورزیاذربایجان غربی شهرستان چالدران روستای سعدل1چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2883

2884
پرورش دام سبک به صورت نیمه 

صنعتی
سایر200200سلمان حیدریصندوق کارآفرینی امیدروستای هوالسو-شاهیندژ3شاهین دژآذربایجان غربی

سایر300300سلمان دودکانلوی میالنبانک کشاورزیروستای الهویردی کندی1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2885

سایر300300سلمان مرویی میالنبانک کشاورزیروستای دایالن کندی1پلدشتآذربایجان غربیدامداری2886

سایر240240سلیم دونو قزلباشصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای آبگرم2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2887

سایر400400سلیم عیسی زاده کوزه رشصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای کوزه رش1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2888

سایر410410سلیم قربانیبانک کشاورزیروستای کیتکه. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2889

سایر500500سلیمان بلوخکانیبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای محمود آغلی1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2890

سایر10001000سلیمان پور کرمیبانک توسعه تعاونپیرانشهر روستای دربکه اول روستا2پیرانشهرآذربایجان غربیطرح تولیدی پوشاک2891

سایر500500سلیمان جاللیان زیوهصندوق کارآفرینی امیدارومیه مرگور ژاراباد1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوساله پرواری2892

سایر500500سلیمان سعیدیبانک توسعه تعاونسلماس روستای شکریازی1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2893

سایر300300سلیمان شامی خزاعیبانک کشاورزیروستای دامداما1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2894

سایر300300سلیمان عارف بلخکانلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای آداغان1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری2895

سایر410410سلیمان عبداله زادهبانک کشاورزیمهاباد روستای خلیفه2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2896

سایر250250سلیمان فرجیبانک کشاورزیمهاباد روستای قوزلوی علیا2مهابادآذربایجان غربیزنبورداری2897

سایر300300سلیمان قاسمیبانک کشاورزیشاهین دژ روستای قطور1شاهین دژآذربایجان غربیپرورش و نگهداری دام2898

سایر30030سنار کیانی فربانک کشاورزیروستای دایالن کندی3پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2899

سایر400400سهراب اکبری بخشکندیبانک کشاورزیسلماس روستای بخشکندی2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2900

سایر410410سهراب محمدی ارشدبانک کشاورزیروستای کل تپه. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2901

سایر410410سواره خان زادیبانک کشاورزیروستای برده رشان2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2902

سایر300300سوسن قره خانیبانک توسعه تعاونعسگر آباد2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2903

سایر300300سیامک اشورونبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای موس1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2904

سایر250250سیامک جلیلی شیرین کندبانک کشاورزیروستای اوچ تپه کرد2میاندوآبآذربایجان غربیگلخانه2905

سایر500500سیامک علی زادهصندوق کارآفرینی امیدارومیه نازلو یورقون اباد1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2906

سایر450450سیامک مرادیان انبیصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای بند1ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2907

سایر410410سیامند عبداله پوریبانک کشاورزیمهاباد روستای کیتکه2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2908

سایر300300سید خالد حسینیبانک توسعه تعاونروستای ولیو- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2909

بانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای اولنلر1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2910
سید عباس یعقوب زاده 

اولنلری
سایر500500

سایر500500سید علی محمودیبانک کشاورزیاشنویه روستای کانی سرخ1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2911

سایر300300سید علی مصطفی نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای باوله سیدان1پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2912

1پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2913
دهستان منگور - شهرستان پیرانشهر- آذربایجان غربی

روستای باوله- غربی
سایر500500سید محمد امین باپیریصندوق کارآفرینی امید

سایر500500سید محمد شادمهرصندوق کارآفرینی امیدارومیه سیلوانه روستای ژار آباد1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوساله پرواری2914



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

بانک کشاورزیتکاب روستای دلدلبالغی1تکابآذربایجان غربیدامداری2915
سید محی الدین موسوی 

دلدلبالغی
سایر250250

سایر500500سیدجمال علویبانک کشاورزیاشنویه روستای باب خالدآباد1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2916

سایر400400سیدحسن حسینیبانک کشاورزیروستای صبرخان1شوطآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2917

سایر450450سیدخالد محمودیبانک کشاورزیروستای سنجاق. مهاباد1مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2918

سایر500500سیدکامران مجیدیصندوق کارآفرینی امیدارومیه سرو میراباد1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوساله پرواری2919

سایر500500سیروس اسدیبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای دانالوی کوچک1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری2920

سایر250250سیروس درویشی گنبدبانک کشاورزیتکاب رستای قزلقشالق1تکابآذربایجان غربیدامداری2921

سایر200200سیروس رحیمی کلشانیبانک کشاورزیسلماس روستای کلشان2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2922

سایر500500سیروس صادقی گلمرزصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای گلمرز1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2923

سایر300300سیروس غالمیبانک کشاورزیروستای میرزاجلیل1چایپارهآذربایجان غربیگوسفندداری2924

سایر350350سیف اهلل امانی یهرلوبانک کشاورزیتکاب روستای یهرلو1تکابآذربایجان غربیدامداری2925

سایر300300شاپور سلمان نژادبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای بارون1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2926

سایر400400شاه نساء جعفری قوطوربانک کشاورزیشاهین دژ روستای صورین1شاهین دژآذربایجان غربیپرورش و نگهداری دام سبک2927

سایر65006500شاهرخ اهنی باروقبانک کشاورزیمیاندواب کوی رابری3میاندوآبآذربایجان غربیراسی50کاوشیری 2928

سایر500500شجاعت هوشیارصندوق کارآفرینی امیدشهرک المهدی1نقدهآذربایجان غربیپرورش گاو2929

سایر500500شریف پرنیانبانک کشاورزیاشنویه روستای دهگرجی1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2930

سایر300300شعبان اسدی دانالوییبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای دانالوی کوچک1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری2931

سایر410410شمی احمدیبانک کشاورزیمهاباد روستای سلیم2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2932

سایر410410شهاب محمد زاده اقدمبانک کشاورزیروستای خورخوره. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2933

سایر450450شهرام باقرپورصندوق کارآفرینی امیدروستای گرده رشت3میاندوآبآذربایجان غربی(گاو شیری)دامداری 2934

سایر500500شهرام شکرزاده یالقوزآغاجیبانک توسعه تعاونسلماس روستای یالقوزآغاج1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2935

سایر500500شهناز محمدی حسو کندیصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده سرو روستای پیرمراد1ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2936

سایر350350شوذب مرادی گنبدبانک کشاورزیتکاب روستای گنبد1تکابآذربایجان غربیدامداری2937

سایر250250شوکت ناصریصندوق کارآفرینی امیدخوی روستای گلدور1خویآذربایجان غربیخدماتی دامداری2938

سایر300300شیرزاد سعیدی قولنجیصندوق کارآفرینی امیدبخش انزل قولنجی2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2939

سایر410410شیرزاد عباس پوربانک کشاورزیمهاباد روستای خورخوره2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2940

سایر410410شیرکو بوکانیبانک کشاورزیمهاباد روستای قلقله2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2941

سایر500500شیرین عبدال پورصندوق کارآفرینی امیدارومیه سیلوانا روستای دوکانا2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2942

سایر450450صاحبقلی شاکری جبارلوبانک کشاورزیروستای آرخاشان1چالدرانآذربایجان غربیپرورش سنتی گوسفند داشتی2943

سایر300300صادق رضایی سیوه درصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای سیوه در2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2944

سایر410410صادق قادریانبانک کشاورزیمهاباد روستای قلقله2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2945

سایر250250صادق محمدیبانک کشاورزیتکاب روستای نصرت اباد1تکابآذربایجان غربیدامداری2946

سایر400400صالح احمدیانبانک توسعه تعاونروستای کاوژان- سردشت 1سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2947

سایر150150صالح بادرنگینصندوق کارآفرینی امیدشهرستان پیرانشهر بخش مرکزی روستای گردباساک1پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2948

سایر500500صالح بخشیصندوق کارآفرینی امیدروستای گردباسک1پیرانشهرآذربایجان غربیگوسفنداری2949

سایر300300صالح دودکانلوی میالنبانک کشاورزیروستای الهوردی کندی1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2950

سایر250250صالح رزمانبانک کشاورزیتکاب روستای قلدره سفلی1تکابآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2951
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سایر500500صالح عباس زاد تپهصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده باالنوچ روستای تپه مکی1ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2952

سایر500500صدرالدین چگرهصندوق کارآفرینی امیدارومیه مرگور روستای برازان1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوساله پرواری2953

سایر300300صدرالدین مروی میالنبانک کشاورزیروستای دایالن کندی1پلدشتآذربایجان غربیدامداری2954

سایر400400صدقعلی موسی نژادبانک کشاورزیروستای مرگن1شوطآذربایجان غربیگاوداری شیری2955

سایر410410صدیق حالجیبانک کشاورزیروستای کلیجه. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2956

سایر250250صدیق حمزه زادهبانک کشاورزیمهاباد روستای حمزه آباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2957

سایر500500صدیق قدرتی خانالرصندوق کارآفرینی امیداشنویه روستای ده شمس1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2958

سایر410410صدیق مام احمدی آذربانک کشاورزیروستای دوستعلی. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2959

سایر300300صدیقه کریمی حمزه کندیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای حمزه کندی2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2960

سایر380380صفدر موسی زادهصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای چیچک1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2961

سایر18001800صفر ابراهیمیبانک کشاورزینقده روستای تازه قلعه3نقدهآذربایجان غربیپرورش و اصالح نژاد دام2962

سایر250250صفر آرینبانک کشاورزیروستای فسندوز4میاندوآبآذربایجان غربیدامپروری2963

سایر350350صفر شکوری قاسم سلطانلوصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای حمزه کندی1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2964

سایر410410صالح الدین احمدیبانک کشاورزیمهاباد روستای تنگ بالکه2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2965

سایر500500صالح ایران خواهصندوق کارآفرینی امیداشنویه روستای شیوه بیرو1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2966

سایر400400صالح محمدپوربانک کشاورزیروستای قمطره. مهاباد1مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2967

سایر250250صلبی سلطانیانصندوق کارآفرینی امیدروستای ساخچی تبه1نقدهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2968

سایر500500صلح الدین بلوخکانیبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای محمود آغلی1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2969

سایر500500صمد پورجعفرصندوق کارآفرینی امیدروستای ینگجه2میاندوآبآذربایجان غربیگوسفنداری2970

سایر400400صمد رضاییبانک کشاورزیروستای مال احمد1شوطآذربایجان غربیگاوداری شیری2971

سایر300300صمد مرویی میالنبانک کشاورزیروستای دایالن کندی- شهرستان پلدشت 3پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی2972

سایر300300صمد وظیفه تک آغاجصندوق کارآفرینی امیدشاهین دژ روستای آقبال1شاهین دژآذربایجان غربیگوسفند شیری2973

سایر300300صیاد زینالیبانک کشاورزیروستای فیض آباد1چایپارهآذربایجان غربیگوسفندداری2974

سایر400400طالب صادقیه صوریبانک کشاورزیشاهین دژ روستای صوری2شاهین دژآذربایجان غربیپرواربندی گوسفند2975

سایر410410طاهر افرنگهبانک کشاورزیمهاباد روستای میرسه2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2976

سایر300300طاهر پورشجاعیبانک کشاورزیپلدشت روستای شوربالغ علیا1پلدشتآذربایجان غربیدامداری2977

سایر500500طاهر خضریبانک کشاورزیاشنویه روستای باالگیر1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2978

صندوق کارآفرینی امیدروستای علی بیگلو2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2979
طاهر محمدزاده آذر علی 

بیگلو
سایر300300

سایر300300طلی شاهی جنکانلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای قوریشکاک1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2980

سایر500500طه فرجپورقرابقلوصندوق کارآفرینی امیدارومیه مرگور روستای کایر1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوساله پرواری2981

سایر500500طوبی خالهبانک کشاورزیمهاباد روستای قره خان1مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2982

سایر400400ظاهر اطمانی سوسون آبادصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای قصریک چهریق2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2983

سایر500500ظفر روشنبانک کشاورزیشاهین دژ روستای قبانکندی1شاهین دژآذربایجان غربیپرورش و نگهداری دام2984

سایر400400ظهراب حسینیانبانک کشاورزیشاهین دژ روستای آقبال3شاهین دژآذربایجان غربیگوسفند شیری2985

سایر300300عادل حسین زادهبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای تیکمه عجم1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز2986

سایر250250عادل حشمتیبانک کشاورزیتکاب روستای اغولبیک1تکابآذربایجان غربیدامپروری2987

سایر300300عادل خدنگی یوالگلدیبانک کشاورزیروستای ساری سو1پلدشتآذربایجان غربیدامداری2988

سایر300300عارف نظری امستجانیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای شکریاز ی2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری2989

سایر450450عالیه شیخه نژادپست بانکروستای سنجوه- سردشت 4سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی2990
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مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر350350عباد کارگریبانک کشاورزیتکاب روستای قینرجه1تکابآذربایجان غربیدامداری2991

سایر450450عباداله عظیمیانصندوق کارآفرینی امیدروستای نوروزلو4میاندوآبآذربایجان غربیدامپروری2992

سایر300300عباس ابراهیم پوربانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای دانالوی بزرگ1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری2993

سایر310310عباس سیدهبانک کشاورزیمهاباد روستای خورخوره2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری2994

سایر500500عباس محمدشریفیبانک کشاورزیروستای قزل قپی. مهاباد1مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری2995

سایر300300عباس مطلب خانشانصندوق کارآفرینی امیدروستای خانشان2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند2996

سایر300300عباس همتیبانک کشاورزیماکو روستای هاسون بزرگ4ماکوآذربایجان غربیدامپروری2997

1ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری2998
استان آذربایجان غربی ، شهرستان ارومیه ، بخش 

سیلوانا ، دهستان ترگور ، روستای درزگیر
سایر500500عبدالجبار پینوصندوق کارآفرینی امید

سایر300300عبدالرحمان اصغریبانک کشاورزیچالدران روستای خضرلو2چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی2999

سایر500500عبدالرحمان موسی پوربانک کشاورزیروستای سیسر- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی3000

سایر300300عبدالرحمن آسمانی حیدرانلوبانک کشاورزیاذربایجان غربی شهرستان چالدران گل سعید1چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی3001

سایر300300عبدالرحمن پورعبداله زادهبانک کشاورزیمهاباد روستای بره جو2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3002

سایر500500عبدالرحیم رحیمیبانک کشاورزیاشنویه روستای دهگرجی1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری3003

سایر500500عبدالسالم رحیمیپست بانکاشنویه روستای دهگرجی1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3004

سایر450450عبدالعلی رستم نژادبانک کشاورزیآغ چالدران روستای دیلک وردی2چالدرانآذربایجان غربیپرورش سنتی گوسفند داشتی3005

سایر500500عبداهلل حبیب پوربانک کشاورزیانزل روستای قره باغ1ارومیهآذربایجان غربیگوسفند داری3006

سایر400400عبدالمطلب پناهی حیدرانلوبانک کشاورزیآغ چالدران روستای وکیل1چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفندداشتی3007

سایر300300عبداله احمدی علی بیگلوصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده سلماس روستای علی بیگلو2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو3008

سایر500500عبداله ارهنیبانک کشاورزیاشنویه روستای سرگیز1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری3009

سایر500500عبداله بیت الهیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای شکریازی2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3010

سایر410410عبداله تنهاییبانک کشاورزیمهاباد روستای قلقله2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3011

سایر250250عبداله ذوقی آق قلعهبانک کشاورزیتکاب روستای اق قلعه1تکابآذربایجان غربیدامداری3012

سایر410410عبداله سامعیبانک کشاورزیروستای خلیفان. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3013

سایر200200عبداله سالمت گولبانک کشاورزیشاهیندژ روستای گول1شاهین دژآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3014

سایر410410عبداله نیک نامبانک کشاورزیروستای حمزه آباد. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری3015

سایر250250عثمان ابراهیمی کچالنلوبانک کشاورزیآغ چالدران روستای شهرک مخور2چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی3016

سایر348348عثمان احمدیانبانک توسعه تعاونروستای بیران- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی3017

سایر410410عثمان آذرمبانک کشاورزیمهاباد روستای خلیفان2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3018

سایر410410عثمان بابامیریبانک کشاورزیروستای یادآباد. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3019

سایر410410عثمان بایزیدیبانک کشاورزیمهاباد روستای هرمه2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3020

سایر250250عثمان خالدزادهبانک کشاورزیمهاباد روستای قوزلوسفلی1مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری3021

سایر303303عثمان عمرنژادبانک توسعه تعاونروستای دوله گرم- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی3022

1پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3023
- دهستان منگور- شهرستان پیرانشهر- آذربایجان غربی

روستای گردشیطان
سایر500500عثمان کامالصندوق کارآفرینی امید

سایر410410عثمان کردپوربانک کشاورزیمهاباد روستای گاپیس2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3024

3025
پرورش و پرواربندی گوسفند به 

 رأس20تعداد 
1پیرانشهرآذربایجان غربی

- دهستان پیران- شهرستان پیرانشهر- آذربایجان غربی

روستای گزگسک پیران
سایر500500عثمان محمودی ارشدصندوق کارآفرینی امید

سایر410410عزیز بهمنبانک کشاورزیمهاباد روستای خورخوره2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3026

سایر500500عزیز رسول بالقچیصندوق کارآفرینی امیداشنویه روستای حسن نوران1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3027
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سایر410410عزیز رسول نیابانک کشاورزیمهاباد روستای قویتل2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3028

سایر400400عزیز عبدالهیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای شکریازی2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3029

سایر390390عزیز محمودیانپست بانکمهاباد روستای سویناس2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3030

سایر200200عسگر غفارزاده قره قشالقیبانک کشاورزیسلماس روستای قره قشالق2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3031

سایر500500عصمت جوانمرد بالستانیصندوق کارآفرینی امیدارومیه دیزج روستای بالستان1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوساله پرواری3032

سایر10001000عظیم سلطان بگلوصندوق کارآفرینی امیدروستای مارکان- ایواوغلی - خوی 4خویآذربایجان غربیبوم گردی3033

سایر350350عظیمه احمدی ترمکچیبانک کشاورزیروستای باشبرات1تکابآذربایجان غربیدامداری3034

سایر300300علی احمدیبانک کشاورزیچالدران روستای سعدل2چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی3035

سایر300300علی اسدیبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای دانالوی کوچک1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری3036

سایر400400علی اکبر جودت تازه شهریبانک کشاورزیسلماس تازه شهر1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3037

سایر250250علی اکبر قهرمانی قلعه جقبانک کشاورزیتکاب روستای قلعه جق1تکابآذربایجان غربیدامداری3038

سایر500500علی اکبریبانک کشاورزیشاهیندژ روستای آقبال1شاهین دژآذربایجان غربینگهداری دام سبک3039

سایر450450علی انصاریانصندوق کارآفرینی امیدخ حسن زاده –چهاربرج خ امام 2میاندوآبآذربایجان غربیدامپروری3040

سایر300300علی آزمودهبانک کشاورزیانزل روستای قالقاچی2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند3041

سایر500500علی پاییدهصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای دریک2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3042

سایر500500علی پیروتی اقدمبانک کشاورزیآذربایجان غربی اشنویه روستای چشمه گل1اشنویهآذربایجان غربیگاوشیری3043

سایر410410علی حسن پوربانک کشاورزیمهاباد روستای سیچان بالغ2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3044

سایر300300علی حیدریبانک کشاورزیغ چالدران روستای قره تولکی علیا.آ1چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشته3045

سایر410410علی راه نوردبانک کشاورزیمهاباد روستای بنگویتن2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3046

سایر450450علی سواریانصندوق کارآفرینی امیدبخش باروق روستای قرمز بالغ3میاندوآبآذربایجان غربی(گوسفندداری)دامداری 3047

سایر350350علی شمسی آغبالغبانک کشاورزیتکاب روستای آغبالغ همدان1تکابآذربایجان غربیدامداری3048

سایر300300علی عمری زنگ ابادیصندوق کارآفرینی امیدبخش انزل روستای زنگ اباد1ارومیهآذربایجان غربیگوسفند داری3049

سایر300300علی فرجیبانک کشاورزیروستای قنات میرزاجلیل1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گوسفند دشتی3050

سایر300300علی فرجی اورنلریبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای اورنلر1ماکوآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3051

سایر240240علی قلیزادهصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای شوریک2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3052

سایر500500علی کارشبانک کشاورزیاشنویه روستای دوآب1اشنویهآذربایجان غربیگاوشیری3053

سایر500500علی کرمداریصندوق کارآفرینی امیدروستای کرمندار1پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3054

سایر500500علی محمد زادهبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای آغبالغ چمنلو1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز3055

سایر500500علی محمدیبانک کشاورزیاشنویه روستای حسن اباد1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3056

سایر300300علی محمدیان مصرکانلوبانک کشاورزیروستای کیره کندی3پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی3057

سایر450450علی محمودیپست بانکروستای قلعه تاسیان-سردشت 4سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی3058

سایر300300علی محمودی جنکانلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای یاریم قیه سفلی1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز3059

سایر300300علی مرادیبانک کشاورزیروستای الهویردی کندی1چایپارهآذربایجان غربیگوسفندداری3060

سایر400400علی مستعانی شریفبانک توسعه تعاونروستای دولتوه- سردشت 3سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی3061

سایر300300علی منیرهبانک توسعه تعاونشهرستان ماکو روستای محمد آباد1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری3062

سایر300300علی مولوی بلخکانلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای هاسون کوچک1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری3063

سایر450450علی میناییپست بانکروستای اسالم آباد- سردشت 4سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی3064

سایر400400علی نصرتی یوشانلوییصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای آخته خانه2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3065

سایر300300علی هاتفی بلخگانلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای آداغان1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز3066

سایر300300علی والوق قزلباشبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای پنجرلو1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری3067
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سایر300300علی والیتی زاد مصرکانلوبانک کشاورزیروستای شیدی3پلدشتآذربایجان غربیگاو شیری3068

بانک توسعه تعاونسلماس روستای تازه شهر1سلماسآذربایجان غربیدامداری3069
علیرضا حسن خانی تازه 

شهری
سایر500500

سایر250250علیرضا سلیمی مرادخانلوبانک کشاورزیروستای مرادخانلو2میاندوآبآذربایجان غربیدامداری3070

سایر300300علیرضا صفری قرخلوبانک کشاورزیتکاب روستای سبیل1تکابآذربایجان غربیدامداری3071

بانک کشاورزیچالدران روستای جمال کندی1چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی3072
علیقلی جمال زاده جمال 

کندی
سایر300300

سایر500500عمر ارخبانک کشاورزیروستای آمید. مهاباد1مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری3073

سایر500500عمر اسماعیلیبانک کشاورزیروستای کوچک اوطمیش1بوکانآذربایجان غربیگاو شیری- پرورش دام سنگین 3074

سایر410410عمر افشونبانک کشاورزیمهاباد روستای خلیفان2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3075

سایر410410عمر مام الیاسیبانک توسعه تعاونمهاباد روستای قلقله1مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3076

سایر300300عمر نوبرصندوق کارآفرینی امیدروستای تازه قلعه1پیرانشهرآذربایجان غربیپرواربندی و پرورش گوسفند3077

سایر500500عیسی ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای شکریازی2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3078

سایر300300عیسی حسن زاده قند کانلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای میالن1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری3079

سایر300300عیسی داداش زادهبانک کشاورزیچالدران روستای دادرسی2چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی3080

سایر400400عیسی نجف نژادبانک کشاورزیشوط روستای خلج1شوطآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3081

سایر500500عیسی یوسفیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای گرماویج1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3082

سایر500500عین اله صداقتبانک کشاورزیقره باغ2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند3083

3084
گاوشیری )دامداری 

(گوسفندپرواری–
سایر250250غالم سواریانبانک کشاورزیروستای قرمز بالغ5میاندوآبآذربایجان غربی

سایر500500غالمرضا رحیمی کریم آبادصندوق کارآفرینی امیدارومیه سلماس روستای کریم آباد2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند پرواری3085

سایر500500غالمرضا صمد پور تپهصندوق کارآفرینی امیدارومیه باالنج روستای تپه ماکو2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری3086

سایر500500غالمرضا لطفی شورگلیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای سرنق2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3087

سایر400400غالمعلی جبارزادهبانک کشاورزیسلماس روستای کوچمشک2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3088

سایر250250فاروق قبادی احمد آبادپست بانکروستای قوجه- شهرستان تکاب - آذربایجان غربی 2تکابآذربایجان غربیدامداری3089

سایر400400فاطمه الماسیانبانک کشاورزیشاهیندژ روستای تیزخراب1شاهین دژآذربایجان غربیپرورش و نگهداری گاو شیری3090

سایر300300فاطمه اوصافی چراغ ابدالبانک کشاورزیروستای ساروقامیش بهی1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سنگین3091

سایر460460فاطمه خجسته بگتاشصندوق کارآفرینی امیدروستای ساتلمش محمدلو2میاندوآبآذربایجان غربیدامپروری3092

سایر500500فاطمه کریمیبانک کشاورزی15781966497بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سنگین3093

سایر400400فاطمه لطیفیبانک کشاورزیسلماس روستای حبشی2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3094

سایر410410فتاح سلیمانیبانک کشاورزیروستای خورخوره. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3095

سایر5050فخرالدین اسکندر زادهبانک کشاورزیخوی روستای رهال خیابان شهید فهمیده1خویآذربایجان غربیدامداری3096

سایر300300فخرالدین شامل زادهبانک کشاورزیچالدران روستای اینجه سلیم1چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی3097

سایر300300فخرالدین علیزاده کورهصندوق کارآفرینی امیدبخش انزل روستای زنگ اباد2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند3098

سایر500500فخرالدین قیطرانی زیمدشتیصندوق کارآفرینی امیدارومیه راژان1ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری3099

سایر250250فرخ لقا امیرزاده آروقبانک کشاورزیروستای کوساالر سفلی1میاندوآبآذربایجان غربیدامداری3100

سایر400400فرزاد برنجی کهنه شهریصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای کهنه شهر2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3101

سایر300300فرزاد محمدی اقدم قوردوییبانک کشاورزیروستای دایالن کندی2پلدشتآذربایجان غربی راسی20پرورش گوسفند داشتی 3102
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صندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده باالنجروستای باراندوز2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری3103
فرزاد نور محمدی خلج 

باراندوزی
سایر500500

سایر300300فرشاد ابراهیمی کچالنلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای دانالوی بزرگ1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری3104

سایر500500فرشته دورانی گولکنیصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای گنگچین1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3105

سایر300300فرشید پاشازادهصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای سرای ملک2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3106

سایر500500فرشید سعیدی گنگچینصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای گنگچین1ارومیهآذربایجان غربیدامپروری گاوداری3107

سایر300300فرمان راسق قزلباشبانک کشاورزیجبل کندی2ارومیهآذربایجان غربیگاوداری3108

سایر300300فرهاد بروکی میالنبانک کشاورزیچالدران روستای ناور2چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی3109

سایر300300فرهاد حاجی پور خونیقبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای ترکمه1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز3110

سایر260260فرهاد طاتوسیانصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای زیندشت2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3111

سایر300300فرهاد مختارکورهبانک توسعه تعاونسنجی2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند3112

سایر500500فرهان قادرزادهبانک کشاورزیاشنویه روستای گندویال1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری3113

سایر500500فرهنگ امیری خوشاکوصندوق کارآفرینی امیدارومیه سیلوانا روستای خوشاکو2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری3114

سایر300300فریده شیخ کانلوی میالنصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای قاباخ تپه2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3115

سایر450450فریدون قوی صورمان ابادیصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده باالنج روستای محمود اباد2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری3116

سایر400400فضه حاتم خانی حبشیبانک کشاورزیسلماس روستای حبشی2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3117

سایر300300فهیم دودکانلوی میالنبانک کشاورزیروستای طاهر آباد1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گوسفند3118

سایر410410فواد بختیاریبانک کشاورزیمهاباد روستای سویناس2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3119

سایر500500فواد فتاح پوربانک کشاورزیروستای شهریکند1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سنگین3120

سایر300300فیروز خلیلی حیدرانلوبانک کشاورزیآغ چالدران روستای عموخانزه1چالدرانآذربایجان غربیگوسفندداری3121

سایر10001000فیصل پورمندبانک کشاورزیروستای گرده گرو: شهرستان مهاباد4مهابادآذربایجان غربی رأ سی10پرورش گاو شیری 3122

سایر250250قادر خضریبانک کشاورزیمهاباد روستای مرانه2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3123

سایر398398قادر عمریبانک توسعه تعاونروستای اسالم آباد- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی3124

سایر500500قادر مصطفوی سوجهبانک کشاورزیاشنویه روستای پوش آباد1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری3125

سایر300300قاری عنایتیبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای قوریشکاک1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری3126

سایر300300قاری قره باغی بلخکانلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای یعقوبعلی کندی1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز3127

سایر500500قاسم ابراهیمیبانک کشاورزیروستای اوینه چی1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سنگین3128

سایر300300قاسم آزادیپست بانکروستای حسین مامه1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سنگین3129

سایر410410قاسم حاجیبانک کشاورزیروستای قوزلوی سفلی. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری3130

بانک کشاورزیسلماس روستای زاویه جیک1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری گاو3131
قاسم حسین پور اصل 

کلشانی
سایر500500

سایر300300قاسم قره باغی بلخکانلوبانک کشاورزیروستای کولوس2پلدشتآذربایجان غربیدامداری3132

سایر300300قاسم قلی زاده حیدرانلوبانک کشاورزیچالدران روستای شیخ سیلو1چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی3133

سایر500500قاسم ناصریبانک کشاورزیروستای سردر آباد1بوکانآذربایجان غربیگاوداری شیری3134

سایر500500قاسم نتوتاسیصندوق کارآفرینی امیداشنویه روستای لولکان1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3135

سایر300300قبلعلی مختار پوربانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای هندور1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری3136

سایر250250قدرت اهلل گلزاری گوله گولهبانک کشاورزیتکاب روستای نصرت اباد1تکابآذربایجان غربیدامداری3137

سایر300300قرنی شریفیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیکوس1پیرانشهرآذربایجان غربیپرواربندی و پرورش گوسفند3138

سایر300300قسمت علی زاده حقویرانصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای حقویران2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3139

سایر410410قسیم جفتبانک کشاورزیمهاباد روستای قلقله2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3140
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سایر300300قطب الدین شامل زادهبانک کشاورزیچالدران،روستای اینجه سلیم-آغ1چالدرانآذربایجان غربیپرورش سنتی گوسفند داشتی3141

سایر300300قلی جورانبانک کشاورزیروستای بهلول کندی- پلدشت 2پلدشتآذربایجان غربی راس۳۰گوسفند داشتی 3142

سایر500500قنبر حمزه زاده انگمانیصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده باالنج روستای قره آغاج2ارومیهآذربایجان غربی(پرورش گاو شیری)دامداری3143

سایر500500قهرمان آسیانیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیگم قلعه1نقدهآذربایجان غربیپرورش و نگه داری گوسفند3144

سایر500500کاظم خشمانی صورمان آبادصندوق کارآفرینی امیدارومیه روضه چای روستایکلهر1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3145

سایر300300کاظم خلیل زادهصندوق کارآفرینی امیدچالدران بخش مرکزی روستای قره جه وران علیا1چالدرانآذربایجان غربیخرید دام3146

سایر150150کاظم شیخ کانلوی میالنصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای ملحم2سلماسآذربایجان غربیطرح صنایع دستی3147

سایر500500کامران احمدیبانک کشاورزیروستای سیاقول علیا. مهاباد1مهابادآذربایجان غربیزنبورداری3148

سایر500500کامران اقابابا قوشجیصندوق کارآفرینی امیدقوشچی خ امام2ارومیهآذربایجان غربیگوسفند داری3149

سایر410410کامران آفریدونبانک کشاورزیمهاباد روستای کیتکه2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3150

سایر410410کامران سلطانیبانک کشاورزیمهاباد روستای قلقله2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3151

سایر410410کامل آزرمبانک کشاورزیمهاباد روستای خلیفان2مهابادآذربایجان غربیپرورش و نگهداری گل محمدی3152

سایر500500کامیار سرروت دربهبانک کشاورزیاشنویه روستای دربه1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری3153

سایر410410کاوه کاکهبانک کشاورزیمهاباد روستابی حاجی علی کند2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3154

سایر350350کاوه مجیدیانبانک کشاورزیتکاب روستای انگورد1تکابآذربایجان غربیدامداری3155

سایر500500کبار فتحی زادصندوق کارآفرینی امیدارومیه سیلوانا2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری3156

سایر400400کرم جعفریبانک کشاورزیروستای مرگنلر1شوطآذربایجان غربیگاوداری شیری3157

سایر410410کریم امینیبانک کشاورزیمهاباد روستای میرده2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3158

سایر450450کریم امینی آذرپست بانکروستای کانی ره ش1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سنگین3159

سایر500500کریم پرویزبانک کشاورزیاشنویه روستای نلیوان1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3160

سایر300300کریم جبارپور زرگ ابادصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده سلماس روستای کریم آباد2ارومیهآذربایجان غربی(پرورش گاو شیری)دامداری 3161

سایر400400کریم رسول زادهبانک کشاورزیمهاباد روستای آزاد1مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3162

سایر500500کریم رشبانک کشاورزیمهاباد روستای قره خان1مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3163

سایر500500کریم کریمیصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده دریا روستای کردلر2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری3164

سایر500500کژال صالحیان خالد آبادصندوق کارآفرینی امیدروستای سرین چاوه1پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3165

سایر450450کمال احمدیبانک توسعه تعاونروستای نبی آباد- سردشت 4سردشتآذربایجان غربیا3166

سایر410410کمال آب روانبانک کشاورزیمهاباد روسای خورخوره2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3167

سایر300300کمال پیروزی طالب قشالقبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای سنگر1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز3168

سایر492492کمال رستمیبانک کشاورزیمهاباد روستای خورخوره2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3169

سایر500500کمال شاهی حیقبانک کشاورزیاشنویه روستای سنگان1اشنویهآذربایجان غربیگاوشیری3170

سایر410410کمال عباس پوربانک توسعه تعاونمهاباد روستای خورخوره1مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3171

سایر410410کمال عبدالهیبانک کشاورزیمهاباد روستای یارعلی2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3172

سایر300300کمال فرامرزیصندوق کارآفرینی امیدروستای دربکه1پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3173

سایر410410کمال مامه رشیبانک توسعه تعاونمهاباد روستای حاجی علی کند1مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3174

سایر410410کمال نوذریبانک کشاورزیمهاباد روستای کانی میران2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3175

سایر410410کیوان الیاسیبانک کشاورزیمهاباد روستای خلیفان2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3176

سایر500500کیوان مجیدپور زیرمانلوصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده شهید کالنتری روستای زیرمانلو1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند3177

سایر400400گرگین یوسفی اصالنیکبانک کشاورزیسلماس روستای اصالنیک2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3178

سایر500500گرمان حموزاده گندمالعیسیصندوق کارآفرینی امیداشنویه روستای گندمالعیسی1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3179
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر350350گل اندام نوری چوپلوبانک کشاورزیتکاب روستای چوپلو1تکابآذربایجان غربیدامداری3180

سایر350350گل نساء حسن پوربانک کشاورزیتکاب روستای علی آباد1تکابآذربایجان غربیجوجه کشی طیور3181

سایر400400گالب سلمانی اجواجصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای یونجالق2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3182

سایر300300گلعذار عالی زاده کلهربانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای قوریشکاک1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری3183

سایر500500گلعذار قلی نژادبانک کشاورزیسلماس روستای سوره2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3184

سایر400400گللر مختاریصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای صدقیان2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3185

سایر300300گلی اهرونبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای حصار1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری3186

سایر300300گلی آفکانهبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای یاریم قیه علیا1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری3187

سایر500500گلی دهقان راهدانهصندوق کارآفرینی امیدروستای راهدانه1نقدهآذربایجان غربیپرورش گاو3188

سایر500500گلی شمسصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده مرگور روستای فکالن2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند و بزپرواری3189

1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز3190
شهرستان ماکو روستای باغچه جوقکوی شهید علی 

اسماعیل زاده
سایر300300الله تقی زادهبانک کشاورزی

سایر460460لطف اله اسدی شاه آبادبانک کشاورزیروستای اسالم آباد2میاندوآبآذربایجان غربیدامپروری3191

سایر300300لطیفه آشیان فردصندوق کارآفرینی امیدخوی روستای سراب دال1خویآذربایجان غربیخدماتی دامداری3192

سایر410410لقمان مالبهرامیبانک کشاورزیمهاباد روستای سنجاق2مهابادآذربایجان غربیپرورش گوسفند دامی روستایی3193

سایر300300لوند سرافرازبانک کشاورزیروستای کیره کندی3پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی3194

سایر500500لیال خلیلیبانک کشاورزیخوی روستای تکلک1خویآذربایجان غربیدامداری3195

سایر500500لیالن قاضی لوپست بانکروستای طال تپه1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3196

سایر450450مامند حسین پور موانهصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده انهر سیلوانا روستای کورانه2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری3197

سایر410410مامند رسول پوربانک کشاورزیمهاباد روستای کوتر2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3198

سایر150150ماهده حاجی زاده درزه کنانیپست بانکنرسیده به دانشگاه علم وفن کوچه اول4ج دریا کیلومتر 5ارومیهآذربایجان غربیروستاییictخریدتجهیزات دفتر3199

سایر300300مجتبی زینالیبانک کشاورزیخیابان غفاری کوچه جانبازان1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری3200

سایر300300مجید احمدپور جوانبانک کشاورزیچالدران روستای ناور2چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی3201

سایر500500مجید اسماعیلیبانک کشاورزیسلماس روستای سارنا2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3202

سایر250250مجید خدادادیبانک کشاورزیمهاباد روستای قمطره2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3203

سایر500500مجید رحمانیبانک کشاورزیروستای دولت آباد1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سبک3204

سایر300300مجید علی زاده اصلبانک کشاورزیپلدشت روستای شوربالغ سفلی2پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی3205

سایر500500مجید قاسمیبانک کشاورزیسلماس شکریازی- آغ 2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری گاو3206

سایر400400محبوبه عسگری آغ اسمعیلیبانک کشاورزیسلماس روستای آغ اسمعیل2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3207

1تکابآذربایجان غربیصنایع دستی و گلیم بافی3208
اذربایجان غربی، شهرستان تکاب بخش تخت سلیمان، 

روستای نصرت آباد
سایر7070محترم جعفری نصرت آبادپست بانک

سایر450450محتسم مشیریبانک کشاورزیروستای حمامیان1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سنگین3209

سایر450450محرم بیگلریبانک کشاورزیروستای کردکندی2چالدرانآذربایجان غربیپرورش سنتی گوسفند داشتی3210

بانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای قزلداغ عجم1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری3211
محرم تقی پور یعقوبعلی 

کندی
سایر500500

سایر300300محسن الهوردی زادهبانک کشاورزیآغ چالدران روستای کلیسا کندی1چالدرانآذربایجان غربیگوسفندداری3212

سایر300300محسن جوادیبانک کشاورزیچالدران روستای خضرلو2چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی3213

سایر410410محسن دلشادبانک کشاورزیروستای برده رشان. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3214

سایر410410محمد احمدپوربانک کشاورزیمهاباد روستای مرانه2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3215



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر300300محمد احمدزادهبانک توسعه تعاونروستای دوله گرم- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیپرورش و فرآوری زنبور عسل3216

سایر500500محمد احمدیبانک توسعه تعاونروستای گرور- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی3217

سایر300300محمد اشرفیان مصرکانلوبانک کشاورزیروستای بهلول کندی2پلدشتآذربایجان غربیدامداری3218

سایر300300محمد امین سعیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای شین آباد1پیرانشهرآذربایجان غربیپرواربندی و پرورش گوسفند3219

سایر500500محمد امین وفاییصندوق کارآفرینی امیدروستای گرد نعلین1پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3220

3221
پرواربندی پرورش گوسفند به تعداد 

 رأس20
سایر500500محمد آذرخشصندوق کارآفرینی امیدروستای اشنو زنگ1پیرانشهرآذربایجان غربی

سایر250250محمد بحری چپدرهبانک کشاورزیتکاب روستای چپدره1تکابآذربایجان غربیدامداری3222

سایر300300محمد بروکی میالنبانک کشاورزیروستای کینکور- شهرستان پلدشت 2پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی3223

سایر300300محمد پاکاربانک کشاورزیروستای پناه کندی3پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی3224

سایر500500محمد تقی زاده ونداءیصندوق کارآفرینی امیدجاده باراندوز روستای ساراالن2ارومیهآذربایجان غربی(پرورش گاو شیری)دامداری 3225

سایر200200محمد جهانگیری مته خرپهبانک کشاورزیسلماس روستای اصالنیک2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3226

سایر410410محمد حسن پوربانک کشاورزیمهاباد روستای خاتون باغ2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3227

سایر300300محمد حسن زادهبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای یاریم قیه سفلی1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری3228

سایر300300محمد حسن زاده جنکانلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای خرمن یری1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز3229

سایر300300محمد حسین شاهی ینگجهصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای خوخورا2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3230

سایر490490محمد حمزه پورپست بانکروستای سیوه تال- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی3231

سایر500500محمد خادم البالغیپست بانکروستای البالغ1بوکانآذربایجان غربیگاو شیری3232

سایر500500محمد خلیلی بندلیبانک کشاورزیساعتلوی بیگلر2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3233

سایر300300محمد دمسازبانک کشاورزیروستای اغ اتلوق1پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی3234

سایر300300محمد رضاپوربانک کشاورزیپلدشت روستای حسن کندی2پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی3235

سایر400400محمد سرمست گولبانک کشاورزیشاهین دژ روستای گول1شاهین دژآذربایجان غربیپروش و نگهداری دام سنگین وزن3236

سایر500500محمد سعید رضایی سیوه درصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای سیوه در1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3237

سایر500500محمد سعیدیبانک کشاورزیانزل روستای کهریز1ارومیهآذربایجان غربیگاوداری3238

سایر250250محمد سفیدیبانک کشاورزیروستای خزینه قدیم3میاندوآبآذربایجان غربیدامداری3239

سایر500500محمد سیاه خلیفانیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیگم قلعه1نقدهآذربایجان غربیپرورش گاومیش3240

سایر300300محمد شیخکانلوی میالنبانک کشاورزیروستای حسین آباد1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گوسفند شیری3241

سایر500500محمد طاهریان وندصندوق کارآفرینی امیدارومیه سیلوانا روستای میراباددشت2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری3242

سایر300300محمد عباس پوربانک کشاورزیبخش حاجیالر1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری3243

سایر500500محمد عبداله دالهصندوق کارآفرینی امیدروستای خرنج1پیرانشهرآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3244

سایر450450محمد علی کیوانیصندوق کارآفرینی امیدروستای فسندوز1میاندوآبآذربایجان غربی(گاو شیری)دامداری 3245

سایر400400محمد علیزاده بدرشبانک کشاورزیروستای طوره1شوطآذربایجان غربیگاوداری شیری3246

سایر300300محمد عمری بروکیبانک کشاورزیروستای قلیش النمیش2پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی3247

سایر400400محمد گوذریصندوق کارآفرینی امیدروستای پسوه1پیرانشهرآذربایجان غربیپرواربندی و پرورش گوسفند3248

سایر100100محمد محمدپورصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای سیالب2سلماسآذربایجان غربیطرح صنایع دستی3249

سایر300300محمد محمدیبانک توسعه تعاونروستای زوران- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی3250

سایر300300محمد محمدیبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای دانالوی بزرگ1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز3251

سایر450450محمد مردانیبانک کشاورزیمجتمع دامداران1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سنگین3252

سایر410410محمد معظمیبانک کشاورزیمهااد روستای خلیفان2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3253

سایر200200محمد مقتدربانک کشاورزینجف آباد1ارومیهآذربایجان غربیگاوداری3254
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سایر500500محمد نامه خداییپست بانکروستای البالغ1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سبک3255

سایر460460محمد نصرتی منصور آبادبانک کشاورزیروستای منصور آباد3میاندوآبآذربایجان غربی(گاوداری)دامداری 3256

سایر300300محمد هاشمیبانک کشاورزیروستای بهلول آباد3پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی3257

سایر500500محمد یوسف پور خلیانیصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده سرو روستای خلیان1ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری3258

سایر300300محمدامین بروکی میالنبانک کشاورزیپلدشت روستای ساری سو2پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی3259

سایر500500محمدامین شیخه پورپست بانکروستای گوه الن- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی3260

سایر450450محمدرضا ارمانصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده باالنج روستای گوگ تپه2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری3261

سایر250250محمدصادق قادری قراقیهبانک کشاورزیروستای قراقیه- شهرستان تکاب - آذربایجان غربی 2تکابآذربایجان غربیدامداری3262

سایر450450محمدصالح حسن زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای کانی گرگه1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سبک3263

سایر500500محمدصالح سهرابی ترکدرهبانک کشاورزیمجتمع دامداران1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سنگین3264

سایر500500محمدطاهر امینیبانک کشاورزیاشنویه روستای هق1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3265

سایر500500محمدظاهر حاجی پوریبانک کشاورزیاشنویه روستای گندویال1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری3266

سایر500500محمدعلی ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدارومیه مرگورروستای علیه1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوساله پرواری3267

سایر450450محمدعلی عباسی بالستانصندوق کارآفرینی امیدارومیه محال دول روستای بالستان2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری3268

سایر400400محمود آثارتمربانک کشاورزیسلماس روستای تمر2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3269

سایر300300محمود بروکی میالنبانک کشاورزیآغ چالدران روستای دوشان تپه1چالدرانآذربایجان غربیگوسفندداری3270

سایر300300محمود حسن زادهبانک کشاورزیروستای بسطام1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3271

سایر410410محمود ظهوریبانک کشاورزیمهاباد روستای دریاس2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3272

سایر500500محمود فرخی سیالبیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای سیالب2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3273

سایر300300محمود ویسه زادهبانک توسعه تعاونروستای کانی زرد- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی3274

3275
 220پرورش مرغ بومی به تعداد 

قطعه
1پیرانشهرآذربایجان غربی

- دهستان پیران- شهرستان پیرانشهر- آذربایجان غربی

روستای گزگسک پیران
سایر500500محی الدین صالحیصندوق کارآفرینی امید

سایر300300مختار ببریبانک کشاورزیروستای ایالنلو1پلدشتآذربایجان غربیدامداری3276

سایر450450مختار بهروزیصندوق کارآفرینی امیدروستای چالخاماز2میاندوآبآذربایجان غربیدامپروری3277

سایر300300مختار عباس زادهبانک کشاورزیچالدران روستای معصوم کندی2چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی اصالح نژاد3278

سایر500500مدینه خمویی تولیصندوق کارآفرینی امیدارومیه سیلوانا دیزج1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوساله پرواری3279

سایر400400مدینه وهابی سیالبیبانک کشاورزیسلماس روستای سیالب2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3280

سایر400400مراد به پیکصندوق کارآفرینی امیدروستای خری غالن1پیرانشهرآذربایجان غربیپرواربندی و پرورش گوسفند3281

سایر350350مراد شامل زادهپست بانکچالدران،روستای اینجه سلیم-آغ2چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی3282

سایر200200مراد علی کریمی چچکیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای چیچک2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3283

سایر400400مرتضی امانیبانک کشاورزیسلماس روستای کنگرلو2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3284

سایر250250مرتضی جمشیدی تکان تپهبانک کشاورزیتکاب روستای حاجی بابای سفلی1تکابآذربایجان غربیدامداری3285

سایر300300مرتضی چاوش زادهپست بانکساعتلوی بیگلر2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند3286

سایر500500مرتضی شریفیصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده شهید کالنتری روستای توپراق قلعه1ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری3287

سایر500500مرتضی مختارزاده خانگاهیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای کوچمشک2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3288

سایر250250مرتضی یاریبانک کشاورزیتکاب روستای دورباش1تکابآذربایجان غربیدامداری3289

سایر300300مرتضی یاقوتی آخته خانهصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای میناس2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3290

سایر300300مردیسی جنکانلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای کوسج1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری3291

سایر300300مرض دالن حصارصندوق کارآفرینی امیدبخش انزل روستای حماالر2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو3292

سایر250250مروت محمودیصندوق کارآفرینی امیدروستای راهدانه1نقدهآذربایجان غربیپرورش گاو3293



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر410400مریم احمدی اقدمبانک کشاورزیمهاباد روستای کهریزه شیخان2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3294

سایر320320مریم امیریصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای عیان2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3295

سایر450450مریم ایازی قاطانقوریصندوق کارآفرینی امیدروستای یاسیکند1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سبک3296

سایر410410مریم آهمندبانک کشاورزیروستای عین مال. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری3297

سایر300300مریم حسینیپست بانکخوی روستای زنجیره1خویآذربایجان غربیدامداری3298

سایر410410مریم خضریبانک کشاورزیمهاباد روستای اگریقاش2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3299

سایر400400مریم ساداتیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای حمزه کندی1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3300

3301
پرواربندی پرورش گوسفند به تعداد 

 رأس20
سایر500500مریم کاکالکلوانیصندوق کارآفرینی امیدروستای پسوه1پیرانشهرآذربایجان غربی

سایر250250مریم مرادی داشبالغبانک کشاورزیتکاب روستای اق قلعه1تکابآذربایجان غربیدامداری3302

سایر500500مسعود بیک زادهصندوق کارآفرینی امیدارومیه باالنج روستای تپه ماکو2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاوشیری3303

سایر240240مسعود غفورزادهصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای ملحم2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3304

سایر320320مسلم اسدیصندوق کارآفرینی امید(باروق)روستای یاستی کندی 2میاندوآبآذربایجان غربیدامپروری3305

سایر300300مسلم شیخ زاده صوریبانک کشاورزیشاهیندژ روستای صورین2شاهین دژآذربایجان غربیپروش دام سبک3306

سایر300300مصطفی ابراهیم مسلکبانک کشاورزیانزل روستای نجف اباد1ارومیهآذربایجان غربیگاوداری3307

سایر410410مصطفی آکاربانک کشاورزیمهاباد روستای خلیفان2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3308

سایر300300مصطفی بهری بلخکانلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای ترکمه کرد1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز3309

سایر250250مصطفی جلیلیبانک کشاورزیروستای ساروقامیش بهی1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سنگین3310

سایر500500مصطفی حسن زاده تازه قلعهصندوق کارآفرینی امیدروستای ممیند1نقدهآذربایجان غربیپرورش گاو3311

سایر300300مصطفی دالیی میالنبانک کشاورزیروستای بهلول کندی2پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی3312

سایر300300مصطفی مبارک خلجبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای عیسی خان1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز3313

سایر250250مظفر منصوریبانک کشاورزیروستای چوپلو-تکاب 1تکابآذربایجان غربیدامداری3314

سایر300300مقصود رضاییبانک کشاورزیآغ چالدران روستای سعدل1چالدرانآذربایجان غربیگوسفندداری3315

سایر300300مالحت جعفریبانک کشاورزیروستای کامل آباد1چایپارهآذربایجان غربیگوسفندداری3316

سایر400400منصور ایزدپناهبانک کشاورزیسلماس روستای سرنق1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3317

سایر310310منصور بهمنبانک کشاورزیمهاباد روستای خورخوره2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3318

سایر500500منصور حسین پوربانک کشاورزیانزل روستای قره باغ1ارومیهآذربایجان غربیگوسفند داری3319

سایر300300منصور درگاهی گورانهصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای آبگرم1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3320

سایر400400منصور رحیمیپست بانکروستای قولر1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سنگین3321

سایر300300منصور زینالیبانک کشاورزیروستای فیض آباد1چایپارهآذربایجان غربیگوسفند داری3322

سایر300300منصور شاه حسینیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای سرنق2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3323

سایر500500منصور قادریانبانک کشاورزیروستای خورخوره1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سنگین3324

سایر400400منصور کریمیبانک کشاورزیروستای یادآباد- شهرستان مهاباد-آذربایجان غربی2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3325

سایر450450منصور یحیویصندوق کارآفرینی امیدروستای نوروزلو2میاندوآبآذربایجان غربیدامپروری3326

سایر420420منصور یساری قره موسیصندوق کارآفرینی امیدروستای نصیر کندی2میاندوآبآذربایجان غربی(گوسفند داری)دامپروری 3327

سایر350350منوچهر نجفی بابانظربانک کشاورزیتکاب روستای کوتان علیا1تکابآذربایجان غربیدامداری3328

سایر500500منیجه قادری آذربانک کشاورزیروستای قبانکندی5میاندوآبآذربایجان غربی(گاو شیری)دامداری 3329

سایر300300مهدی آبدره قوردولی میالنبانک کشاورزیغ چالدران روستای تات کندی.آ1چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشته3330

سایر300300مهدی شمسی جنکانلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای مال حسن1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری3331



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر450450مهدی طاهرنسبتصندوق کارآفرینی امیدروستای فسندوز3میاندوآبآذربایجان غربیدامپروری3332

سایر500500مهدی عباسی زادتپهصندوق کارآفرینی امیدارومیه جاده باالنج روستای تپه ماکو1ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری3333

سایر400400مهدی عثمان زادهبانک کشاورزیروستای تازه کند1شوطآذربایجان غربیگاوداری شیری3334

سایر300300مهدی عشقداربانک کشاورزیچالدران روستای تخت روان2چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی3335

سایر400400مهدی کرامتصندوق کارآفرینی امیدقوشچی2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند3336

سایر300300مهدی کریمیبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای دانالوی بزرگ1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری3337

سایر500500مهدی وعیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای فیروزآباد- میاندوآب 2میاندوآبآذربایجان غربینجاری و فراورده های چوبی3338

سایر500500مهر انگیز حاجی زاده دیبکیبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای دانالوی بزرگ1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز3339

سایر500500مهراب فتحی راحتلوصندوق کارآفرینی امیدروستای نظام اباد1نقدهآذربایجان غربیپرورش و نگه داری گوسفند3340

سایر500500مهران ساجد نیاصندوق کارآفرینی امیدارومیه صومای روستای قرنسا1ارومیهآذربایجان غربیتولید و فراوری عسل طبیعی3341

سایر300300مهران شاهرخیبانک کشاورزیروستای دایالن کندی2پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند3342

سایر300300مهرداد حیدریبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای قزلداغ کرد1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری3343

سایر500500مهسا نوروزعلی پورتپهصندوق کارآفرینی امیدارومیه باراندوز روستای تپه ماکو1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوساله پرواری3344

سایر300300موسی الوحاجیالربانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای آداغان1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز3345

سایر300300موسی شرفیصندوق کارآفرینی امیدماکو روستای هاسون کوچک1ماکوآذربایجان غربیپرورش گاو3346

سایر300300موسی شیخی بلخکانلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای حسو شکی1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گوسفند و بز3347

سایر450450مولود سلیمانیبانک کشاورزیروستای یارعلی. مهاباد1مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری3348

سایر500500میثم محمدیصندوق کارآفرینی امیدارومیه انهر گوز گونه1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند3349

سایر200200میر حبیب غفاری قره باغپست بانکقره باغ1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند3350

صندوق کارآفرینی امیدروستای حصار سپرغان1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند3351
میراصغر میراسمعلی یان 

کوهکمر
سایر300300

بانک کشاورزیروستای علی کندی1شوطآذربایجان غربیگاوداری شیری3352
میرجمعه وخشوری محمود 

کندی
سایر400400

سایر300300میرزا میالنی رادبانک کشاورزیروستای حسین آباد1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گوسفند3353

سایر500500میری حسینیبانک کشاورزیسلماس روستای خانه دام2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3354

سایر300300میکاییل بهروزیبانک کشاورزیچالدران روستای سازآغل2چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی3355

سایر150150میکاییل قلی زادهصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای شکریازی2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3356

سایر300300میکاییل محرمیبانک کشاورزیشاهیندژ دهستان هوالسو1شاهین دژآذربایجان غربیدامداری گوسفند شیری دامپروری3357

سایر300300میکاییل محمدقلی زادهبانک کشاورزیروستای حاج احمدکندی1چایپارهآذربایجان غربیگاوداری3358

سایر240240میالد چشمی خانیپست بانکروستای خانقاه سرخ2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو3359

سایر450450میالد طهماسبیصندوق کارآفرینی امیدباالنج روستای شمس حاجیان2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری3360

سایر450450میالد عابدینیصندوق کارآفرینی امیدروستای یلکلو2میاندوآبآذربایجان غربیدامداری3361

سایر310310مینا برزنجیبانک کشاورزیمهاباد روستای بادام2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3362

سایر500500نادر ضیایی فربانک کشاورزیاشنویه روستای گندمالعیسی1اشنویهآذربایجان غربیزنبورداری3363

سایر300300نادر قوردویی میالنبانک کشاورزیروستای کینکور2پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی3364

سایر410410نادر مالسلطانی ملکیبانک کشاورزیروستای برهان. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری3365

سایر400400نازدار امین زاده آقبرزهبانک کشاورزیسلماس روستای اصالنیک2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3366

سایر500500نازدار شجاعیبانک کشاورزیخوی روستای به به جیک1خویآذربایجان غربیدامداری3367

سایر500500ناصر اسماعیل زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای سیسر- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی3368
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر400400ناصر بایرامی یالقوزآغاجیصندوق کارآفرینی امیدروستای یالقوزآغاج1سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3369

سایر450450ناصر حاجی مامندیصندوق کارآفرینی امیدروستای آتابالغی1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سبک3370

سایر398398ناصر شریفیبانک توسعه تعاونروستای سارتکه- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی3371

سایر300300ناصر شیرزادهبانک کشاورزیپلدشت روستای علی نظر1پلدشتآذربایجان غربیدامداری3372

سایر300300ناصر عبد قرهباغبانک کشاورزیسلماس روستای سرنق2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3373

سایر500500ناصر کریمیبانک کشاورزیروستای قره خان. مهاباد1مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3374

سایر300300ناصر محمدپور مروییبانک کشاورزیروستای دایالن کندی2پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی3375

سایر300300ناصر نوبختبانک کشاورزیسد ارس3پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی3376

سایر350350نبی اله عزتی گوله گولهبانک کشاورزیتکاب قینرجه1تکابآذربایجان غربیدامداری3377

سایر250250نبی بدخشیبانک کشاورزیتکاب روستای چپدره1تکابآذربایجان غربیدامداری3378

سایر250250نبی مرادی تاشه کبودبانک کشاورزیتکاب روستای تاشه کبود1تکابآذربایجان غربیدامداری3379

سایر300300نجف رستم زادهبانک کشاورزیچالدران روستای دیلک وردی2چالدرانآذربایجان غربیپرورش گوسفند داشتی3380

سایر500500نجم الدین عباسیپست بانکاشنویه روستای گندویال1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3381

سایر300300نجیبه یوسف اقدمبانک کشاورزیروستای الهویردی کندی1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری3382

سایر400400نصراله علی پوربانک کشاورزیروستای عظیم کندی1شوطآذربایجان غربیگاوداری شیری3383

سایر300300نظامعلی دولتیصندوق کارآفرینی امیدرحیم آباد2ارومیهآذربایجان غربیگاوشیری3384

سایر500500نقی عباسی تابیهصندوق کارآفرینی امیدروستای حسنلو1نقدهآذربایجان غربیدامداری گاو و گاومیش3385

سایر400400نوبخت ملکیبانک کشاورزیشاهین دژ روستای جوشاتوی علیا1شاهین دژآذربایجان غربیپرورش گوسفند دامپروری3386

سایر300300نورالدین حسن زاده دانالوبانک کشاورزیسلماس روستای مغول2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3387

بانک کشاورزیشهرک ارس3پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی3388
نورالدین سلیمان زاده عبش 

کندی
سایر300300

سایر300300نورالدین شیخکانلوی میالنبانک کشاورزیروستای پیله سوار3پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی3389

سایر400400نورالدین نجاتی کلشانیبانک کشاورزیسلماس روستای کلشان2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3390

بانک کشاورزیروستای قره کهریز1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گوسفند3391
نورعلی محمدپوردورت 

آغاجی
سایر300300

سایر500500نوروز علی دوست محمدیبانک کشاورزیباروق3میاندوآبآذربایجان غربیگاوداری3392

سایر500500هاجر خاتون کاکالگلوانیصندوق کارآفرینی امیدروستای پسوه1پیرانشهرآذربایجان غربی رأس20پرورش گوسفند به تعداد 3393

سایر450450هادی دانشیارصندوق کارآفرینی امیدروستای قرمیش1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سبک3394

سایر300300هادی رنجبریبانک کشاورزیروستای حسین بگلو1چایپارهآذربایجان غربیگاوداری3395

سایر450450هادی شیریصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای گوگ تپه2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری3396

سایر410410هادی فتاحی خطائیبانک کشاورزیمهاباد روستای ختایی1مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3397

سایر400400هاشم مدرومی اغباشصندوق کارآفرینی امیدبخش انزل روستای علیکان2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند3398

سایر500500هاوری پاره کار خزاعیبانک کشاورزیمجتمع دامداران1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سنگین3399

سایر500500هدایت پیغامی موانهبانک کشاورزیاشنویه روستای دوستک1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری3400

سایر400400هدایت جسیمیبانک کشاورزیمهاباد روستای تکانلوجه2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3401

سایر500500هدایت سورانهپست بانکروستای ترکاشه1بوکانآذربایجان غربیپرورش دام سبک3402

سایر400400هدایت شیرزاد برگشادیصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای حمزه کندی2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3403

سایر410410هدایت کله داربانک کشاورزیمهاباد روستای اوزوندره2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3404

سایر500500هدایت مبارک تپه رشتصندوق کارآفرینی امیداشنویه روستای گندویال1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3405

سایر410410هژار آلوسیبانک کشاورزیمهاباد روستای قلعه جوغه منگور2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3406

سایر300300همین راهصندوق کارآفرینی امیدروستای پسوه1پیرانشهرآذربایجان غربیپرواربندی و پرورش گوسفند3407
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر250250هوشنگ  رجبی نبی کندیبانک کشاورزیتکاب روستای نبی کندی1تکابآذربایجان غربیدامداری3408

سایر300300هوشیار قادرپوربانک توسعه تعاونروستای بصره- سردشت 2سردشتآذربایجان غربیاحداث دامداری سنتی3409

سایر410410واحد ابراهیم مرادیبانک کشاورزیمهاباد روستای برده رشان2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3410

سایر410410واحد محمد امین زادهبانک کشاورزیمهاباد روستای گیاه دروان2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3411

سایر410410واحد محمدی خرسندبانک کشاورزیمهاباد روستای اوزندره2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3412

سایر500500وحید رستمی دریکبانک توسعه تعاونسلماس روستای کشکاویج1سلماسآذربایجان غربیدامداری3413

سایر500500وحید کاملی بالوصندوق کارآفرینی امیدسلماس روستای آبگرم2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3414

سایر300300ولی آقاپوربانک کشاورزیروستای علی نظر3پلدشتآذربایجان غربیگوسفند داشتی3415

سایر200200ولی زالیبانک کشاورزیانزل روستای گوالن1ارومیهآذربایجان غربیگوسفند داری3416

سایر350350ولی شمسی عباس بالغیبانک کشاورزیشاهین دژ روستای جوشاتی علیا1شاهین دژآذربایجان غربیپرورش و نگهداری دام سنگین3417

سایر410410ولی عبداله پوربانک کشاورزیروستای ایل تیمور. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاوشیری3418

سایر300300ولی عبدی جنکانلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای نایب کندی1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری3419

سایر500500ولی قهرمانی خزینه جدیدصندوق کارآفرینی امیدشهرک المهدی1نقدهآذربایجان غربیپرورش گاو3420

سایر300300وهاب کاظیمی سیالبیبانک کشاورزیسلماس روستای شوریک2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3421

سایر500500ویس آذریبانک کشاورزیاشنویه روستای باالگیر1اشنویهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3422

سایر410410ویسه عباس پوربانک کشاورزیمهاباد روستای خورخوره2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3423

سایر300300یاسر سعدیصندوق کارآفرینی امیدوقاصلوی علیا2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3424

سایر500500یاسین احمی گردوکبانک کشاورزیاشنویه روستای گالز1اشنویهآذربایجان غربیگاوشیری3425

سایر500500یاسین فخربانک کشاورزیانزل قوشچی1ارومیهآذربایجان غربیگوسفند داری3426

سایر450450یاسین کریمی کردلرصندوق کارآفرینی امیدارومیهجاده دریا روستای کردلر2ارومیهآذربایجان غربیدامداری پرورش گاو شیری3427

سایر400400یحیی حسین زاده خضرلویبانک کشاورزیروستای خضرلو1شوطآذربایجان غربیگاوداری شیری3428

سایر300300یحیی کرم زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای کریم آباد2ارومیهآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3429

سایر300300یداله امامی صوریبانک کشاورزیشاهیندژ روستای صورین2شاهین دژآذربایجان غربیگوسفند پروری- دامداری سبک 3430

سایر300300یداله تقوی زادهبانک کشاورزیساعتلوی بیگلر2ارومیهآذربایجان غربیگوسفند داری3431

سایر500500یداله حاجی زاده آغجه مسجدبانک کشاورزیشاهین دژ روستای آغجه مسجد1شاهین دژآذربایجان غربیپرورش و نگهداری دام3432

سایر250250یداله عباسی قطاربانک کشاورزیروستای قطار داش2میاندوآبآذربایجان غربیدامداری3433

سایر250250یعقوب پورغالم یاغالن تپهبانک کشاورزیروستای یاغالن تپه2میاندوآبآذربایجان غربیدامداری و دامپروری3434

سایر410410یعقوب دیجوربانک کشاورزیمهاباد روستای سیلم2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3435

سایر300300یوسف افتخاریبانک کشاورزیماکو روستای حصار1ماکوآذربایجان غربیدامپروری3436

سایر400400یوسف جمشیدی ریک آبادبانک کشاورزیسلماس روستای ریک آبادی2سلماسآذربایجان غربیطرح دامداری3437

سایر450450یوسف قادرنژاد آذربانک کشاورزیروستای پایین دره. مهاباد1مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3438

سایر300300یوسف قند کانلوبانک کشاورزیشهرستان ماکو روستای میالن1ماکوآذربایجان غربیپرورش دهنده گاو شیری3439

سایر300300یوسف قهرمان پوراقدمبانک کشاورزیروستای زنگالن سفلی1چایپارهآذربایجان غربیپرورش گاوشیری3440

سایر500500یوسف قوردویی میالنبانک توسعه تعاونروستای اروج محمد-شهرستان پلدشت 2پلدشتآذربایجان غربیپرورش گوسفندداشتی3441

سایر200200یوسف مصلحپست بانکقره باغ1ارومیهآذربایجان غربیپرورش گوسفند3442

سایر410410یوسف معروفیبانک کشاورزیروستای قره بالغ. مهاباد2مهابادآذربایجان غربیپرورش گاو شیری3443

سایر500500یونس ایزدیبانک کشاورزیخوی روستای قشالق1خویآذربایجان غربیدامداری3444

سایر300300یونس محمد زادهصندوق کارآفرینی امیدارومیه روستای علی بیگلو2ارومیهآذربایجان غربیگاوداری3445
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وزارت جهاد کشاورزی10501050ابراهم نوبختپست بانکقشالق تنگ- مشکین شهر روستای آقدرق 1مشگین شهراردبیل( راس198کل گله ) راس 99وسفند داشتی 1

بانک کشاورزیروستای سلطان آباد10اردبیلاردبیلسرد خانه باالی صفر درجه2
ابراهیم سلطان 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی75007500

وزارت جهاد کشاورزی39003900ابراهیم کوهیبانک کشاورزیروستای حسن باروق3اردبیلاردبیلصنایع تبدیلی و تکمیلی3

وزارت جهاد کشاورزی20002000ابراهیم کوهیبانک توسعه تعاونگیوی علیا2کوثراردبیلپرواربندی بره4

1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند داشتی5
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

زرگر
وزارت جهاد کشاورزی850850ابراهیم نصیریپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی500500ابراهیم یعقوبیصندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای علی آباد1خلخالاردبیلتولید و پرورش زعفران6

وزارت جهاد کشاورزی788788ابوالفضل امانتبانک کشاورزیقره قشالق1بیله سواراردبیلگوسفند اصالح نژاد7

1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گوسفند داشتی8
بخش قشالق دشت -بیله سوار-اردبیل

روستای مال نقی آقام اوغالن-حعفراباد
بانک کشاورزی

ابوالفضل مهمان 

نواز مغانلو
وزارت جهاد کشاورزی760760

وزارت جهاد کشاورزی11701170احد فرجیبانک کشاورزیروستای خاکریز- شهرستان بیله سوار-اردبیل1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری9

وزارت جهاد کشاورزی20002000احد کریمیصندوق کارآفرینی امیدروستای سامیان3اردبیلاردبیلپرورش گوساله10

1بیله سواراردبیلتولید عسل و گرده11
کوچه شهید -خیابان طالقانی-بیله سوار-اردبیل

1فیاضی 
بانک کشاورزی

احمد درگاهی 

بیله سوار
وزارت جهاد کشاورزی650650

وزارت جهاد کشاورزی700700احمد شکریبانک کشاورزیروستای کالش- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش زنبور عسل12

1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند داشتی13
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

گوگ تپه
وزارت جهاد کشاورزی830830احمد فراقیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیشاه خانم1بیله سواراردبیل1گوسفند14
احمد نیکخواه 

مغانلو
وزارت جهاد کشاورزی13261326

بانک کشاورزیگلی بالغ4بیله سواراردبیلپرواربندی گوساله15
احمدآقا فضلی 

مستعلی بیگلو
وزارت جهاد کشاورزی28802880

بانک کشاورزیقره تپه1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح شده16
ادائیل محمدپور 

قره تپه
وزارت جهاد کشاورزی10701070

وزارت جهاد کشاورزی640640اردالن عیانیبانک کشاورزیمشکین شهر روستای دوست بیگلو1مشگین شهراردبیلراس60راسی مولد30پرورش گوسفندداشتی 17

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی18
ارزو ابراهیم زاده 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی450450ارشد طاهری رزبانک کشاورزیاردبیل نمین روستای رز1نمیناردبیل(زنبوردای  )فروند (کندو)200پرورش زنبور عسل 19

وزارت جهاد کشاورزی45004500اروجعلی فروزانبانک کشاورزیشهرستان نیر روستای اسالم آباد3نیراردبیلپروار بندی گوساله20

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 
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بانک کشاورزیروستای سهراب آباد-بخش جعفرآباد-بیله سوار1بیله سواراردبیلپرورش دام سبک همراه با اصالح نژاد21
اژدر بایرامی 

باالبیگلو
وزارت جهاد کشاورزی14151415

22
. . . . . شیر و - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

تولیدات عشایری
سازمان امور عشایر ایران300300اژدر حبیبی تبارصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای جبدرق1مشگین شهراردبیل

1بیله سواراردبیلقالیبافی23
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

منطقه خروسلو روستای طومار کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اسداله ازادپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی15001500اسفندیار توپچیصندوق کارآفرینی امیدروستای پیله زیر-نمین شهر عنبران 1نمیناردبیلپرورش گوسفند داشتی24

1بیله سواراردبیلقالیبافی25
شهرستان بیله سوار بخش - استان اردبیل

جعفرآباد روستای چالما کندی
بانک توسعه تعاون

اسکناس آذرمی 

ساربان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای اراللوی بزرگ1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده گل26
اسکندر 

طهماسب عالی
وزارت جهاد کشاورزی370370

بانک کشاورزیروستای بابک1بیله سواراردبیلگاوشیری اصالح نژاد27
اسالم خانی 

چورپاچای
وزارت جهاد کشاورزی12001200

وزارت جهاد کشاورزی700700اسالم علیزادهبانک کشاورزیخلخال روستای بفراجرد1خلخالاردبیل راس100پرورش گوسفند داشتی با ظرفیت 28

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل2مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار29
اسماعیل پرستار 

مویل
صندوق کارآفرینی امید300300

30
شیر فرآروده های - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

سایر تولیدات عشایری. . . . .لبنی و 
سازمان امور عشایر ایران300300اسماعیل پورآقاصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر بخش مرادلو روستای قولدورکهلی2مشگین شهراردبیل

1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گاو شیری31
منطقه - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل 

روستای آقا کندی- خروسلو 
بانک کشاورزی

اسماعیل رجایی 

مستعلی بیگلو
وزارت جهاد کشاورزی754754

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل2مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار32
اسماعیل شربتی 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

وزارت جهاد کشاورزی536536اسماعیل غریبیبانک کشاورزیروستای قره دروش1مشگین شهراردبیل کلنی145 کلنی به 45توسعه پرورش زنبور عسل از 33

1کوثراردبیلفرش دستباف34
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

آرپاچایی
صندوق کارآفرینی امید

اسماعیل 

میکائیلی 

آرپاچائی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکنمین روستای میناآباد1نمیناردبیلگلیم بافی35
اشرف اصالن 

نژاد اصل
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای شیخ احمد20اردبیلاردبیلصندوق خرد محلی روستای شیخ احمد36
اشرف همرنگ 

شیخ احمد
صندوق کارآفرینی امید400400

1بیله سواراردبیلقالیبافی37
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

مرادلو
بانک توسعه تعاون

اشکان باغبانی 

بیگدیلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی520520اصغر تیموریبانک کشاورزیاردبیل گرمی مرکزی روستای قوزلو1گرمیاردبیلپرورش زنبور عسل38

پست بانکنمین روستای نوجه ده5نمیناردبیلگلخانه ی توت فرنگی39
اصغر علیزاده 

نوجه ده
وزارت جهاد کشاورزی37703000

صندوق کارآفرینی امیدروستای ایلخچی علیا1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف40
اطلس پناهپور 

ایلخچی علیا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070اطلس کاظمیپست بانکروستای کرکرق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت41

1بیله سواراردبیلقالیبافی42
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

بابک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اعظم بهروزیبانک توسعه تعاون

1بیله سواراردبیلقالیبافی43
استان اردبیل شهرستان بیله سوار دهستان 

انجیرلو روستای علیشان قشالقی
صندوق کارآفرینی امید

اعظم حاتم 

ساریخانبگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی44
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل 

گوگ تپه
پست بانک

اعظم خاوندی 

طالشمکاییل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستباف45
اعظم خوشبخت 

خیاوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070اعظم خیراندیشبانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای انار1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت46

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای پاراقشالق1پارس آباداردبیلقالیبافی47
اعظم قربانی 

ایواتلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای پریخان1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت48
اعظم نامی 

پریخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100افروز بنیادیصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای آغدام خیابان معلم1پارس آباداردبیلگلیم بافی49
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیاصالندوز روستای محبوب کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی50
افروز خوشحال 

حاجی خواجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

صندوق کارآفرینی امیدروستای اینی علیا-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی51
افروزه عطایی 

اینی علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

32مشگین شهراردبیلصندوق خرد محلی روستای دوه چی علیا52
روستای دوه چی - مشگین شهر بخش مرادلو

علیا
صندوق کارآفرینی امید

افسانه بخشی 

قادرلو
صندوق کارآفرینی امید400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100افسانه جوانشیربانک کشاورزیپارس آباد روستای آغدام1پارس آباداردبیلقالیبافی53
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1بیله سواراردبیلقالیبافی54
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

قره قاسملو
پست بانک

افسانه داننده 

بیله سوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی660660افسانه شهبازیبانک کشاورزیمشگین شهر1مشگین شهراردبیلپرورش زنبورعسل55

پست بانکنمین روستای گرده1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو56
افسانه صالح پور 

گرده
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100افسانه عبد منافیبانک کشاورزیروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت57

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100افسانه عین اللهیصندوق کارآفرینی امیدروستای بارزیل1مشگین شهراردبیلقالی بافی58

بانک کشاورزیپارس آباداصالندوز روستای نادرکندی1پارس آباداردبیلقالیبافی59
افسانه موسوی 

حاجی خواجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070افسانه هاشمیپست بانکروستای روشنق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت60

بانک کشاورزیاردبیل روستای جناقرد1اردبیلاردبیلپرورش گوسفند داشتی اصالح نژاد61
افسر عالی زاده 

جناقرد
وزارت جهاد کشاورزی971971

وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000اکبر باهنر اجیرلوبانک توسعه تعاونپارس آباد روستای اجیرلو2پارس آباداردبیلتولید مصنوعات چوبی62

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای اسدکندی1پارس آباداردبیلقالیبافی63
اکبر شیر پنجه 

کورعباسلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل- مشکین شهر 1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار64
اکبر نصیری 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

بانک کشاورزیمشکین شهرروستای چرچیلو1مشگین شهراردبیل کلنی152 کلنی به 52توسعه پرورش زنبور عسل از 65
اکتای موذن زاده 

خیاوی
وزارت جهاد کشاورزی440440

پست بانکروستای فرج آباد2خلخالاردبیلپرورش گاو شیری66
اکرام فریدی 

ترزنق
وزارت جهاد کشاورزی24002400

1بیله سواراردبیلقالیبافی67
بخش  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای بابک –مرکزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اکرم ایمان کردیبانک توسعه تعاون

1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند داشتی68
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

زرگر
وزارت جهاد کشاورزی875875اکرم بدیع زرگربانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اکرم جاهدیبانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی69

بانک کشاورزیاصالندوز روستای گوزللی1پارس آباداردبیلقالیبافی70
اکرم نعیمیان 

گبلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

بانک کشاورزیروستای فوالد لو-یله سوار- اردبیل1بیله سواراردبیلاصالح گاو نژاد شیری71
التفات 

جهانگیری مغانلو
وزارت جهاد کشاورزی10601060

وزارت جهاد کشاورزی18601860التماس نجفیصندوق کارآفرینی امیدروستای زناب- بخش فیروز -شهرستان کوثر 2کوثراردبیل(درو با کمباین)مکانیزاسیون کشاورزی 72
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1بیله سواراردبیلقالیبافی73
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100المیرا تندهبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزی3پارس آباد اسالم آباد روستا سفلی 1پارس آباداردبیلقالیبافی74
المیرا نصیری 

گونپاپاق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امید400400الناز طالبیصندوق کارآفرینی امیداردبیل پارس آباد روستای اسالم آباد30پارس آباداردبیلصندوق خرد محلی روستایی اسالم آباد جدید75

وزارت جهاد کشاورزی50004500الناز منشیبانک توسعه تعاونروستای کرد کندی-گرمی -اردبیل5گرمیاردبیل(قزل آال)پرورش ماهی های سرد آبی76

بانک کشاورزیسامیان2اردبیلاردبیل(گاو دو رگ شیری)پرورش دام سنیگن77
اله شکر جعفری 

سامیان
وزارت جهاد کشاورزی12001200

پست بانکروستای عربلو1مشگین شهراردبیلقالیبافی78
الهام بشیری 

نصرآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی79
الهام پور علی 

مغانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی35252184الهام پورصادقیبانک توسعه تعاونمشکین شهر5مشگین شهراردبیل قطعه5000بوقلمون گوشتی 80

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام حیدریپست بانکپارس آباد روستای تازه آباد1پارس آباداردبیلقالیبافی81

1بیله سواراردبیلقالیبافی82
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

روحکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام هوشیاربانک توسعه تعاون

100100الهامه آذرمیصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش تازه کند روستای امیرخانلو1پارس آباداردبیلگلیم بافی83
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100الهامه سلمانیبانک کشاورزیروستای آغدام- پارس آباد 1پارس آباداردبیلقالیبافی84

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهامه فتحیبانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی85

بانک کشاورزیپارس آباد روستای جعفرآباد1پارس آباداردبیلقالیبافی86
الهامه یوسفی 

فرخی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهه محمدی آذرپست بانکروستای مزرعه غلف1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت87

88
بره پرواری شیر و -گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

تولیدات عشایری. . . . .تولیدات لبنی و 
سازمان امور عشایر ایران300300امامعلی سودیصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر قشالق عربلو1مشگین شهراردبیل

وزارت جهاد کشاورزی80008000امیر پناهی مراللوبانک توسعه تعاونروستای چنذاب- بخش هیر 11اردبیلاردبیل(اصالح نژاد )پرورش گوسفند داشتی 89
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1بیله سواراردبیلقالیبافی90
شهرستان بیله سوار دهستان - استان اردبیل

بابک روستای زنده آباد
پست بانک

امید زنده 

طالشمکاییل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی600600امیر سلمانیبانک کشاورزیچالماکندی1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گاو شیری91

بانک توسعه تعاونروستای آرپاچایی1کوثراردبیلقالی بافی92
امیر فتح الهی 

مجدر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای چهره برق- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش گوسفند داشتی93
امیر نصیری 

چهره برق
وزارت جهاد کشاورزی300300

پست بانکگرمی قشالق ایلخچی1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری94
امین بهروز 

ایلخچی علیا
وزارت جهاد کشاورزی10501050

وزارت جهاد کشاورزی12601050امین جهانیپست بانکروستای شمشیر خانه2اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر زنبور عسل و گرده گل95

بانک کشاورزیروستای حمید آباد12اردبیلاردبیلتولید خوراک دام و طیور96
امین سالم 

نوشنق
وزارت جهاد کشاورزی3500035000

100100امینه حسن زادهصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای ایران آباد1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی 97
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1پارس آباداردبیلگلیم بافی98
پارس آباد شهرک آیت اله غفاری روستای 

محمد کندی
صندوق کارآفرینی امید

امینه صوری 

گیگلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100امینه میرزاییبانک کشاورزیروستای آراللوی بزرگ1اردبیلاردبیلقالیبافی99

2کوثراردبیل(درو با کمباین)مکانیزاسیون کشاورزی 100
 –شهر گیوی - شهرستان کوثر بخش مرکزی

منطقه دو شهری
وزارت جهاد کشاورزی18601860انصار رحمتیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای مصطفالو1خلخالاردبیلپرورش دام سبک101
انصاف خلیفی 

مصطفالو
وزارت جهاد کشاورزی250250

بانک کشاورزیسرعین روستای گنزق1سرعیناردبیلدامپروری گوشتی نیمه صنعتی102
انعام مهدوی 

کنزق
وزارت جهاد کشاورزی750750

بانک توسعه تعاوننرسیده به تفرجگاه بوالغالر- شهر نیر 1نیراردبیلپرورش زنبور عسل103
انوشیروان 

صادقی نیری
وزارت جهاد کشاورزی800800

وزارت جهاد کشاورزی24232423اورنگ اسدیبانک کشاورزیخلخال روستای طولش5خلخالاردبیلگلخانه رز هلندی104

100100ایپک ناز اکبرزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای لنبر1خلخالاردبیلگلیم بافی105
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100ایرانه پری تکلهصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش تازه کند روستای تکله1پارس آباداردبیلگلیم بافی106
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100ایلناز بهشتیصندوق کارآفرینی امیدروستای کله سر1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف107
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

108
سرمایه درگردش و تعمیرات و بازسازی واحد پرورش 

ماهیان سرد آبی
بانک کشاورزیاردبیل روستای کوهساره5اردبیلاردبیل

ایمان اصولی آبی 

بگلو
وزارت جهاد کشاورزی15081508
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1مشگین شهراردبیلراسی مولد60پرورش گوسفندداشتی 109
مشگین شهر بخش ارشق روستای حسین خان 

کندی
بانک توسعه تعاون

ایمان جعفری 

حسین خانکندی
وزارت جهاد کشاورزی1300720

بانک کشاورزیروستای تربت کندی-اصالندوز 3پارس آباداردبیلبهره برداری دامداری110
ایمانعلی پور 

مردان
وزارت جهاد کشاورزی57605760

بانک کشاورزیاصالندوز روستای آق قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی111
آذر خوشحال 

حاجی خواجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

صندوق کارآفرینی امیدنیر روستای مهماندوست علیا- شهرستان 1نیراردبیلپرورش گاو شیری112
آذر عزیزی 

مهماندوست علیا
وزارت جهاد کشاورزی870870

1بیله سواراردبیلقالیبافی113
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آذر محمدیپست بانک

1بیله سواراردبیلقالیبافی114
شهرستان بیله سواربخش - استان اردبیل

جعفرآباد روستای چالما کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آرزو اژدریپست بانک

1بیله سواراردبیلقالیبافی115
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

خان بابا کندی
صندوق کارآفرینی امید

آرزو بصیری 

انزاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آرزو پناهیبانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی116

4پارس آباداردبیلزراعت چوب117
روستای - کیلومتری پارس آباد45-اردبیل

اگری دره
بانک توسعه تعاون

آرزو گل دوست 

گبلو
وزارت جهاد کشاورزی32483248

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070آرزو متخصصیپست بانکروستای کرکرق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت118

100100آرزو مومنی گبلوصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی119
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی674674آرش عباسیبانک کشاورزیروستای قره قاسملو-بیله سوار-اردبیل1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گوسفند داشتی120

3خلخالاردبیلتولید محصوالت فلزی تزئینی121
استان اردبیل،شهرستان خلخال، روستای 

خوجین، خیابان قمر بنی هاشم،روبروی عباسیه
صندوق کارآفرینی امید

آرش محمدپور 

باقری
14001400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2بیله سواراردبیل کابین1055طرح کمباین 122
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

گوگ تپه
وزارت جهاد کشاورزی19651965آرمین خیردارپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی10001000آزاد بهلولیبانک کشاورزیروستای کله سر- شهرستان نیر1نیراردبیلگاو شیری123

12گرمیاردبیلمحوطه گردشگری124
منطقه نمونه گردشگری - گرمی - اردبیل 

گیالرلو
150008500آزاده جهان بخشپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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100100آسیه اصالنیصندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد- پارس آباد1پارس آباداردبیلگلیم بافی125
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای مزرعه غلف1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت126
آسیه فتح اله 

زاده احمد آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آسیه مرادپوربانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی127

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای پته خور1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو128

آغاباجی 

اسداللهی پته 

خور

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

129
شیر - بره پرواری - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

و فرآورده های لبنی
صندوق کارآفرینی امیدروستای یوسف خان کندی1مشگین شهراردبیل

آقاویردی 

پورهدایت
سازمان امور عشایر ایران300300

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آمنه پناه زادهبانک کشاورزیروستای پریخان1مشگین شهراردبیلقالی بافی130

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای کورعباسلو1پارس آباداردبیلقالیبافی131
آمنه جواندل 

کورعباسلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

صندوق کارآفرینی امید3پارس آباد روستای آغدام1پارس آباداردبیلقالیبافی132
آنا خانم نعمت 

زاده گان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100بابک آرامبانک کشاورزیپارس آباداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی133

بانک کشاورزی3پارس آباد ابراهیم آباد شماره 6پارس آباداردبیلخرید کمباین وش چین پنبه134
بابک آزادی 

پیرایواتلو
وزارت جهاد کشاورزی80008000

وزارت صنعت، معدن و تجارت6000060000بابک آقایی کریقبانک توسعه تعاونروستای نوجه ده160نمیناردبیلتولید اوراق فشرده چوبی با رو کش مالمینه135

وزارت جهاد کشاورزی24502450بابک کاظمیبانک توسعه تعاونپارس اباد روستای پاراقشالق5پارس آباداردبیلتولید و توزیع محصوالت کشاورزی136

وزارت جهاد کشاورزی700700بایرام سیفیبانک کشاورزیشهر هیر1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر و گرده گل137

1بیله سواراردبیلپروش گوسفند داشتی138
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

دمیرچیلو
بانک کشاورزی

بایرامعلی فریاد 

طالشمکاییل
وزارت جهاد کشاورزی549549

بانک کشاورزیروستای کندوان- شهرستان نیر1نیراردبیلپرورش زنبور عسل139
بایرامعلی نوری 

سا
وزارت جهاد کشاورزی530530

100100بتول باباییصندوق کارآفرینی امیدروستای اندبیل1خلخالاردبیلگلیم بافی140
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی141
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

گوگ تپه
صندوق کارآفرینی امید

بتول صبوری 

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکگرمی روستای عدالت قشالقی1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف142
بتول قره زاده 

بیداشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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بانک کشاورزیخلخال روستای خانقاه بفراجرد1خلخالاردبیلپرورش واصالح نژاد دام سبک143
بختیار حمزه 

علی زاده
وزارت جهاد کشاورزی15761576

بانک کشاورزیبیله سوار روستای حسن خان دره سی1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح نژاد144
بخشعلی نصیری 

باالبیگلو
وزارت جهاد کشاورزی840840

صندوق کارآفرینی امیدالهرود-مشگین شهر 36مشگین شهراردبیلصندوق خرد محلی روستای الهرود145
بصیره مطلبی 

الهرودی
صندوق کارآفرینی امید200200

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش تازه کند روستای اوزون قویی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی146
بنفشه شهبازی 

حسینخانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکپارس آباد روستای تازه آباد1پارس آباداردبیلقالیبافی147
بهار محمدی 

آقجه کند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیسرعین روستای علیداشن1سرعیناردبیلفرش و قالیبافی148
بهاره سلیمانی 

علیداش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی25002500بهبود قربانزادهبانک توسعه تعاونروستای گنجگاه3کوثراردبیلپرواربندی گوساله149

وزارت جهاد کشاورزی650650بهرام آقازادهبانک کشاورزیمحله باباش کندی-بیله سوار-اردبیل1بیله سواراردبیلطرح تولید گرده و عسل150

1مشگین شهراردبیل کلنی250زنبورداری 151
شهرستان - بخش مرکزی - روستای دیزو 

مشکین شهر
بانک کشاورزی

بهرام بوستانچی 

خیاوی
وزارت جهاد کشاورزی650650

صندوق کارآفرینی امید300300بهرام حسینی آذزصندوق کارآفرینی امیدروستای موییل2مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار152

وزارت جهاد کشاورزی300300بهرام عزیزیبانک کشاورزیروستای دابانلو- شهرستان نیر1نیراردبیلپرورش زنبور عسل153

وزارت جهاد کشاورزی350350بهرام عظیمیصندوق کارآفرینی امیدخلخال پشت مدرسه سمیه1خلخالاردبیلطرح توجیهی گل محمدی154

1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند داشتی155
بخش - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

روستای روحکندی- جعفراباد 
بانک کشاورزی

بهرام نصیری 

آذر طالشمکاییل
وزارت جهاد کشاورزی700700

پست بانکروستای قونسول کندی1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت156
بهروز اسکندرپور 

قوسنول کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070

1بیله سواراردبیلقالیبافی157
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

بابک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بهروز بهروزیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی535535بهروز عبادیبانک کشاورزیسالم آباد1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری به روش سنتی158

1بیله سواراردبیلقالیبافی159
بخش  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای چالماکندی –جعفرآباد 
صندوق کارآفرینی امید

بهروز نسیمی 

طالشمکاییل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای کرکرق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت160
بهروز نصیری 

کرکرق
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070
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بانک کشاورزیپشت بانک تجارت-سلمان آباد -اردبیل2اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر و گرده گل161
بهزاد تقی زاده 

هیر
وزارت جهاد کشاورزی14201420

وزارت جهاد کشاورزی550550بهزاد رضائیبانک کشاورزیخلخال روستای گزاز1خلخالاردبیلپرورش و اصالح نژاد دام سبک162

1بیله سواراردبیلقالیبافی163
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

منطقه خروس لو،روستای حاج آقا کندی
صندوق کارآفرینی امید

بهزاد سعادت 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی44824482بهزاد گنجعلیزادهبانک توسعه تعاونمشکین شهرروستای میرک و آقبالغ8مشگین شهراردبیلتولیدفراورده های زنبورعسل164

وزارت جهاد کشاورزی2200880بهمن دادگربانک کشاورزیپارس آباد جنب روستای اجیرلو4پارس آباداردبیلخرید گاو شیری165

بانک کشاورزیاصالندوزروستای مقصودلوعلیا2پارس آباداردبیلقالیبافی166
بهمن 

راستگوکورعباسلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

پست بانکمشگین شهر روستای علی محمدلو1مشگین شهراردبیلراسی مولد99پرورش گوسفندداشتی 167
بهمن عجمی 

خیاوی
وزارت جهاد کشاورزی10501050

وزارت جهاد کشاورزی12801280بهمن عدلیبانک کشاورزیمشگین شهر روستای مازافا1مشگین شهراردبیلراسی مولد50پرورش گوسفندداشتی 168

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار169
بهمن نصیری 

موییل
صندوق کارآفرینی امید300300

1بیله سواراردبیلقالیبافی170
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بهناز سالمصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی450450بهناز یزدانیبانک توسعه تعاونکوهساره1اردبیلاردبیلپرورش زنبور عسل تولید ژل رویال وزهز زنبور و گرده گل171

بانک توسعه تعاونخلخال روستای بلیل1خلخالاردبیلقالیبافی172
بهناز یعقوبی 

بلیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی173
-منطقه خروسلو –بیله سوار -استان اردبیل 

روستای طومار کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بهنام آقازادهپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی800800بهنام دهقانیپست بانکمشکین شهر روستای ساربانالر1مشگین شهراردبیل راس88راسی مولد کل گله 44پرورش گوسفند داشتی 174

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار175
بهنام نصیری 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

1بیله سواراردبیلپرورش زنبور عسل176
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

بابک
بانک کشاورزی

بهنام هادی بیله 

سوار
وزارت جهاد کشاورزی507507

وزارت جهاد کشاورزی42004200بیژن انبیربانک کشاورزیروستای بریس-نمین-اردبیل5نمیناردبیلپروار بندی گاو شیری177
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پست بانکاردبیل روستای سامیان6اردبیلاردبیلتولید برق لز منابع انرژی تجدید پذیر178
بیژن لطفی 

قوجه بیگلو
وزارت نیرو90001500

بانک کشاورزیروستای فاراب1کوثراردبیلپرورش گاو شیری179
پاشا بابائی 

اوشانق
وزارت جهاد کشاورزی700540

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای کنازه1نمیناردبیلگلیم بافی180
پروانه حاتمی 

کنازه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی780780پرویز دادجوبانک کشاورزیبگ آلی1بیله سواراردبیلگاوشیری اصالح نژاد181

وزارت جهاد کشاورزی12591259پرویز دشتیبانک کشاورزیاج اشمه1بیله سواراردبیل1گوسفندداشتی 182

بانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی183
پروین پناهی 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای دده بگلو1مشگین شهراردبیلفرش دستباف184
پروین خانم 

محمدی اصل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین علی زادهبانک کشاورزیپارس آباد تازه کند قدیم خیابان سروش1پارس آباداردبیلقالیبافی185

بانک کشاورزیروستای آراللوی بزرگ1اردبیلاردبیلقالیبافی186
پروین قهرمانی 

آراللوی بزرگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای ملت آباد تازه کند کیان1پارس آباداردبیلورنی بافی187
پروین نصرتی 

ماراللو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکنمین روستای مینااباد1نمیناردبیلگلیم بافی188
پری رسولی 

میناآباد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1پارس آباداردبیلقالیبافی189
پارس آباد روستای اجیرلو جنب آهن فروشی 

بهزاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پری عیسی زادهبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای انزاب علیا20اردبیلاردبیلصندوق خردمحلی روستای انزاب علیا190
پریسا تقریری 

انزابی
صندوق کارآفرینی امید400400

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی191
پریسا سروی 

تریت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پریسا سلیمانیبانک کشاورزیروستای مزرعه خلف1مشگین شهراردبیلفرش دستباف192

وزارت جهاد کشاورزی536536پریسا عزیزپوربانک کشاورزیمشکین شهر روستای آلوج1مشگین شهراردبیل کلنی175 کلنی به 75توسعه پرورش زنبور عسل از 193

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پریسا مرادزادهپست بانکگرمی روستای دیزج1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف194

صندوق کارآفرینی امیدبخش جعفرآباد روستای بگ آلو1بیله سواراردبیلقالیبافی195
پریناز 

بهزادجلودارلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پریوش صفرپوربانک کشاورزیپارس آباد روستای دوست کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی196

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پوران نوجوانبانک کشاورزیپارس آباد روستای تازه آباد1پارس آباداردبیلقالیبافی197

وزارت جهاد کشاورزی756756پیمان بدریبانک توسعه تعاونروستای آق قلعه1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح شده198

وزارت جهاد کشاورزی900900پیمان تقی زادهبانک کشاورزیشهر هیر1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده گل199
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1کوثراردبیلپرورش گاو شیری200
بخش - شهرستان کوثر - استان اردبیل 

روستای گنجگاه- مرکزی 
بانک کشاورزی

پیمان شهبازی 

گنجگاه
وزارت جهاد کشاورزی710710

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پیمان صفرپوربانک کشاورزیپارس آباد روستای دوست کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی201

وزارت جهاد کشاورزی600600پیمان کراریبانک کشاورزیشهر نیر- شهرستان نیر1نیراردبیلپرورش زنبور عسل202

60نیراردبیلمجتمع گردشگری، اقامتی و آبدرمانی آزادی203
مابین روستای -  جاده نیر به سراب 4کیلومتر 

برجلو و ولیعصر
بانک توسعه تعاون

پیمان محمدی 

جبه دار
6000060000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خلخالاردبیلتولید ژله رویال وگرده204
روستای - شهرستان خلخال- استان اردبیل 

گورانسراب
بانک توسعه تعاون

پیمان نباتعلی 

زاده گورنسراب
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای بودجه سفلی1پارس آباداردبیلقالیبافی205
تابست حاجی 

خانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای اینی علیا-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی206
تابست عطایی 

انی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی480480تاج ماه معصومیبانک توسعه تعاونروستای خانقاه سادات1خلخالاردبیلپرورش و اصالح نژاد دام سنگین207

1بیله سواراردبیلقالیبافی208
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

قره قاسملو
بانک کشاورزی

تازه گل نیک خو 

مقدم قره قاسملو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امید صفرلو3پارس آباد اسالم آباد شماره 1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم209
تبرک درگاهی 

گیگلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی210
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

زرگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ترگل الردصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزینیر روستای کله سر1نیراردبیلتولید فرش دستباف211
تعارفه کارگر 

ورنیاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیپارس آباد روستای اسماعیل کندی1پارس آباداردبیلقالی بافی212
تلی وظیفه 

دمیرچی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری213
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

بابک
وزارت جهاد کشاورزی856856تماشا سرپرستبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار214
تهمینه حسنی 

میلی
صندوق کارآفرینی امید200200

1بیله سواراردبیلقالیبافی215
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100توحید زندپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100توحید علی زادهبانک کشاورزیپارس آباداصالندوز روستای نورمحمدکندی1پارس آباداردبیلقالیبافی216

بانک توسعه تعاونروستای اینی سفلی1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف217
توران اقایی اینی 

سفلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بیله سواراردبیلقالیبافی218
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100توران حقیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی700700تورج نیاز هیربانک توسعه تعاونهیر1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده گل219

بانک توسعه تعاونشهر اصالندوز محله قره قباق جاده خداآفرین2پارس آباداردبیلپذیرایی و غذاخوری منفرد بین راهی220
توکل شیخی 

مقدم
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی960960توگل فرضی تکلهبانک کشاورزیپارس آباد روستای تکله عباس آباد1پارس آباداردبیل(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری221

2بیله سواراردبیل1055خرید کمباین 222
روستای نریمان -جعفرآباد-بیله سوار-اردبیل

کندی
پست بانک

تیمور آقا ناصر 

امینی
وزارت جهاد کشاورزی19651965

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای نادر کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی223
ثریا ایزدی 

حاجی خواجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ثریا بزاز پریخانیبانک کشاورزیروستای پریخان1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت224

بانک کشاورزیاصالندوز روستای ایدیر1پارس آباداردبیلقالی بافی225
ثریا پیرحاجی 

گبلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت120100

بانک کشاورزیروستای زرگر-بیله سوار- اردبیل1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گوسفند داشتی226
ثریا چرخله 

مرادلو
وزارت جهاد کشاورزی750750

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی227
ثریا خوش 

حساب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش تازه کند روستای تکله1پارس آباداردبیلگلیم بافی228

ثریا شاه 

محمدی شام 

اسبی

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکاردبیل روستای صومعه1اردبیلاردبیلتولید فرش دستباف229
ثریا فرضی 

جناقرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی230
ثریا محمودوند 

گبلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

وزارت جهاد کشاورزی812812جابر خاکپوربانک کشاورزیمشگین شهر روستای قشالق عربلو1مشگین شهراردبیل راسی110 راسی مولد 55گوسفند داشتی 231

وزارت جهاد کشاورزی12841284جبار کریمیبانک کشاورزینیر قره شیران2نیراردبیلخرید کمباین232

233
شیر فرآروده های - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

سایر تولیدات عشایری. . . . .لبنی و 
صندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای جبدرق1مشگین شهراردبیل

جعفر حاجی 

زاده جبدرقی
سازمان امور عشایر ایران300300

1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند داشتی234
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

بابک
پست بانک

جعفر عباسی 

طالشمکاییل
وزارت جهاد کشاورزی900900

وزارت جهاد کشاورزی856856جعفر عبدالهیبانک کشاورزیمشکین شهر روستای نصرآباد2مشگین شهراردبیلراسی19مجوزبهره برداری پرورش گاودورگ شیری 235
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وزارت جهاد کشاورزی470470جعفر عبدیبانک کشاورزیروستای گوگ تپه- بیله سوار- اردبیل1بیله سواراردبیلفرآوری بادام زمینی در سطح کارگاهی236

بانک کشاورزیییالق اوجور- روستای اوجور - سرعین-اردبیل20سرعیناردبیلاحداث پیست اسکی ، واحد اقامتی و رستوران237
جالل الدین 

شاهبازی
5000047000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی650650جالل بهرادبانک کشاورزیروستای خلیفه لو-بیله سوار1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری238

وزارت جهاد کشاورزی440440جالل بیاضیبانک کشاورزیمشگین شهر روستای آقدرق2مشگین شهراردبیل کلنی205کلنی به 105توسعه پرورش زنبور عسل از 239

2مشگین شهراردبیل کندو300 به 100زنبورداری افزایش از 240
مشگین شهر جاده اردبیل باالتر از پمپ بنزین 

روستای آلنی و روستای کوربالغ
وزارت جهاد کشاورزی650650جالل پایندهبانک کشاورزی

بانک کشاورزیپارس آباد روستای سرودلو1پارس آباداردبیل راسی تولید شیر و گوشت70پرورش گوسفند 241
جالل خدابخش 

اجرلو
وزارت جهاد کشاورزی13601360

1بیله سواراردبیلقالیبافی242
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

خروسلو
صندوق کارآفرینی امید

جالل درگاهی 

علی بابالو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی85888588جالل محمدزادهبانک کشاورزیروستای اسالم آباد جدید15پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی243

وزارت جهاد کشاورزی700700جلیل پورعلیشبانک کشاورزیشهر هیر1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده گل244

وزارت جهاد کشاورزی10701070جمال آقازادهبانک کشاورزیاردبیل روستای جناقرد1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح شده245

بانک کشاورزیروستای الی- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش گوسفند داشتی246
جمشید پناهی 

آذر
وزارت جهاد کشاورزی804804

1بیله سواراردبیلقالیبافی247
شهرستان بیله سوار بخش - استان اردبیل

خیابان انقالب –محله ولی آباد  –جعفراباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جملیه اختریصندوق کارآفرینی امید

1بیله سواراردبیلقالیبافی248
شهرستان بیله سواربخش - استان اردبیل

جعفرآباد روستای چالما کندی
صندوق کارآفرینی امید

جمیله آذرمی 

ساربان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی249
شهر - شهرستان بیله سوار- استان اردبیل

روستای چالما کندی- جعفراباد
پست بانک

جمیله بک 

اوغلی ساربان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی250
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

چالماکندی
صندوق کارآفرینی امید

جمیله شیرین 

پور بیله سوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری251
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

زرگر
وزارت جهاد کشاورزی12601260جمیله عسکریبانک کشاورزی

بانک کشاورزیپارس آباد روستای محمدرضالو1پارس آباداردبیلقالیبافی252
جمیله کاوس 

نظر علی بالغ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی 253
جمیله محمودی 

قلی بیگلو
110100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی400400جمیله نداییبانک توسعه تعاونروستای ایمتچه1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور عسل و گرده گل254

بانک توسعه تعاونخلخال روستای علی آباد1خلخالاردبیلقالیبافی255
جهان جهانگیری 

بنماران
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای لرد. خلخال 1خلخالاردبیلکاشت زغفران256
جهانسوز 

محمدی لرد
وزارت جهاد کشاورزی500500

1کوثراردبیلپرورش گوسفند داشتی257
روستای  –بخش فیروز  –شهرستان کوثر 

عظیم آباد
پست بانک

جهانگیر عزتی 

بورستان
وزارت جهاد کشاورزی700700

بانک کشاورزیمشگین شهر روستای النی3مشگین شهراردبیل راس200پرواربندی گوسفند مولد به ظرفیت 258
جواد اسکندری 

آلنی
وزارت جهاد کشاورزی24802480

وزارت جهاد کشاورزی40004000جواهر اوجاقیصندوق کارآفرینی امیدروستای خشکه رود3اردبیلاردبیلپرواری بندی گوساله اصالح شده صنعتی259

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جیران هادیصندوق کارآفرینی امیدروستای جهاد آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستباف260

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جیران ولیزادهپست بانکروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت261

وزارت جهاد کشاورزی17601760حاتم اکبریبانک توسعه تعاونروستای سایبان2خلخالاردبیل(اصالح نژاد)پرورش دام سبک 262

263
- توسعه مرکز تولید عوامل بیولوژیک مفید کشاورزی

گیاهپزشکی
1پارس آباداردبیل

داخل کمپ مرکز  _روستای اولتان- پارس آباد

آموزش مغان
وزارت جهاد کشاورزی12001200حافظ پورنوریبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای بفراجرد. خلخال 1خلخالاردبیل راسی80پرورش گوسفند داشتی 264
حبیب اله 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی792792

1بیله سواراردبیلقالیبافی265
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حبیب باهنرصندوق کارآفرینی امید

266
. . . . . شیر و - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

عشایری
1مشگین شهراردبیل

مشکین شهر بخش مرادلو روستای یوسف 

خانکندی
صندوق کارآفرینی امید

حبیب پهلوان 

مغانلو
سازمان امور عشایر ایران300300

6گرمیاردبیلپرواربندی گوساله267
استان اردبیال شهرستان گرمی بخش انگوت 

روستای کناب
وزارت جهاد کشاورزی45904590حبیب جباریبانک توسعه تعاون

1بیله سواراردبیلخرید کمباین268
محله - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

مستعلی بیگلو
پست بانک

حبیب سروی 

بیک باغلو
وزارت جهاد کشاورزی12001200
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269
بهسازی و نوسازی مزرعه پرورش ماهی قزل آال با ظرفیت 

 تن3
1گرمیاردبیل

اردبیل گرمی بخش انگوت دهستان قره اغاج 

49سفلی پرورش ماهی حبیب شاهی پالک 
بانک کشاورزی

حبیب شاهی 

قره آغاجلوسفلی
وزارت جهاد کشاورزی620288

1بیله سواراردبیلقالیبافی270
شهرستان بیله سواربخش - استان اردبیل

روستای گوردگل علیا–جعفرآباد 
پست بانک

حبیب قهرمانی 

بیگباغلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی500500حبیب محمدیانبانک کشاورزیمشگین شهر روستای آقدرق2مشگین شهراردبیل کلنی170 کلنی به 70توسعه پرورش زنبور عسل از 271

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حبیبه عباسیپست بانکروستای آغبالغ1مشگین شهراردبیلقالیبافی272

بانک توسعه تعاونبخش مرکزی روستای شکراب1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف273
حبیبه عظیم 

زاده شکراب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی274
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

بابک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حبیبه کهن پورپست بانک

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی275
حبیبه مومن 

گبلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکنیر کوراییم بوسجین2نیراردبیلخرید کمباین276
حجت اسمعیلی 

فردبوسجین
وزارت جهاد کشاورزی18501850

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل- مشکین شهر 1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار277
حجت اکبری 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

بانک کشاورزیمنزل ولی نیازی- دهستان آلنی -مشکین شهر1مشگین شهراردبیل راسی مولد32بهسازی پرورش گوسفند داشتی 278
حجت نیازی 

آلنی
وزارت جهاد کشاورزی504504

2خلخالاردبیلتوسعه و تجهیز هتل رستوران279
خلخال روستای خوجین باالتر از نمایندگی 

سایپا
بانک توسعه تعاون

حسن احمدی 

کلی
30003000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسن ایمانی الیبانک کشاورزیروستای الی- شهرستان نیر1نیراردبیلگاو شیری280

وزارت جهاد کشاورزی1011010110حسن آتشکبانک کشاورزیاراضی روستای اندبیل- خلخال بخش مرکزی 8خلخالاردبیلگلخانه رز هلندی281

1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گوسفند داشتی282
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل 

باال بیگلو- آزاد آباد 
وزارت جهاد کشاورزی823823حسن آقاییبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای شال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک283
حسن جمشیدی 

شالی
وزارت جهاد کشاورزی386386

1اردبیلاردبیلانبارفنی نگهداری سیب زمینی284
 پشت شرکت چرم 127روستای بابالن پالک 

مغان
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسن دستاریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی80008000حسن سمیع نژادبانک کشاورزیروستای گیالنده-اردبیل8اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری285

بانک کشاورزیاصالندوز روستای سرخای کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی286
حسن صادق 

ساریخانبگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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وزارت جهاد کشاورزی600600حسن عباسیانصندوق کارآفرینی امیدروستای آقاباقر1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح نژاد287

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیر روستای کهریز1نیراردبیلپرواربندی بره288
حسن عبدی 

کهریز
وزارت جهاد کشاورزی13001300

بانک کشاورزیمشگین شهر2مشگین شهراردبیلپرورش زنبور عسل و تولید ژل رویال و بره موم289
حسن فتح اهلل 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی550550

وزارت جهاد کشاورزی21002100حسن محمدیبانک توسعه تعاونروستای لمعه دشت- خلخال 4خلخالاردبیل راسی300پرواربندی بره 290

صندوق کارآفرینی امیدروستای مستان آباد- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش گوسفند داشتی291
حسن مهدیزاده 

مستان آباد
وزارت جهاد کشاورزی10801080

وزارت جهاد کشاورزی65006500حسن وطنخواهبانک کشاورزیپارس آباد نرسیده به روستای پاراقشالق6پارس آباداردبیلذرت خشک کنی و بسته بندی غالت292

وزارت جهاد کشاورزی620620حسین اصغریبانک کشاورزیروستای وکیل آباد1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و گرده گل293

وزارت جهاد کشاورزی850850حسین بابازادهصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیر روستای خانشیر1نیراردبیلپرورش گاو شیری294

295
شیر - بره پرواری - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

و فرآورده های لبنی
صندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای وله زیر1مشگین شهراردبیل

حسین بیک زاده 

جلودارلو
سازمان امور عشایر ایران300300

وزارت جهاد کشاورزی12041204حسین جنتیبانک کشاورزیگوگ تپه-بیله سوار -اردبیل1بیله سواراردبیل1055خرید کمباین 296

297
بره پرواری شیر و -گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

تولیدات عشایری. . . . .تولیدات لبنی و 
صندوق کارآفرینی امیدمشگین شهر روستای چاخماق چخور1مشگین شهراردبیل

حسین حاجبانی 

الهرود
سازمان امور عشایر ایران300300

298
بره - دامداری عشایری گوسفند داشتی - عشایری 

تولیدات عشایری. . . . . .شیر و - پرواری 
صندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای یوسف خانکندی1مشگین شهراردبیل

حسین خاکی 

مغانلو
سازمان امور عشایر ایران300300

بانک کشاورزیمشگین شهر روستای پریخان1مشگین شهراردبیل راس45پرواربندی گوساله به ظرفیت 299
حسین خانکشی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی12961296

بانک توسعه تعاونخلخال روستای مزجین1خلخالاردبیلزنبورداری300
حسین درخشان 

سقزچی
وزارت جهاد کشاورزی530530

وزارت جهاد کشاورزی11241124حسین دوستانبانک کشاورزیقره ولی2اردبیلاردبیلپرواری بره بومی در دامداری روستایی301

1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری302
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

آقا کندی
بانک کشاورزی

حسین رجایی 

مستعلی بیگلو
وزارت جهاد کشاورزی660660
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صندوق کارآفرینی امیدروستای رضاقلی قشالقی- شهرستان نیر1نیراردبیلپرورش گاو شیری303
حسین روح اله 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی570570

1سرعیناردبیلتولید و بهره برداری از گیاهان دارویی304
روستای - شهرستان سرعین- استان اردبیل

32پالک - کرده ده
بانک کشاورزی

حسین سرتیپ 

کرده ده
وزارت جهاد کشاورزی500200

صندوق کارآفرینی امیدمشگین شهر روستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار305
حسین شربتی 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

صندوق کارآفرینی امید300300حسین صفریصندوق کارآفرینی امیدروستای موییل- مشکین شهر 1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار306

پست بانکمشکین شهر روستای آقبالغ2مشگین شهراردبیلراسی مولد55پرورش بزداشتی 307
حسین عبداللهی 

خیاوی
وزارت جهاد کشاورزی960960

بانک کشاورزیمشکین شهر بخش مرکزی روستای پریخان1مشگین شهراردبیل( راس110کل گله ) راس 55پرورش گوسفند داشتی 308
حسین فرج 

اوغلی پریخانی
وزارت جهاد کشاورزی10121012

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین فالح پورپست بانکسرعین روستای اوجور1سرعیناردبیلاصالح نژاد گوسفند مغانی309

وزارت جهاد کشاورزی400400حسین کریم زادهبانک توسعه تعاونمشکین شهر روستای صاحب دیوان1مشگین شهراردبیلراسی مولد20پرورش گوسفندداشتی 310

وزارت جهاد کشاورزی300300حسین مرادزادهبانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلکشت و توسعه زعفران311

10نمیناردبیلکاله-تولیدی و بافندگی مشهودی اتواع جوراب دستکش 312
بعد از پلیس راه اردبیل نمین ابتدای جاده 

خان کندی دریامان
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000حسین مشهودیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی20482048حسین مومنبانک کشاورزیجعفرآباد روستایی قره دره2بیله سواراردبیلگاوشیری313

وزارت جهاد کشاورزی35000حسین نجاتی فربانک کشاورزیروستای نیلق- بخش مرکزی- شهرستان کوثر 3کوثراردبیلتولیدی گلخانه ای314

وزارت جهاد کشاورزی560560حسین نوری زادهبانک توسعه تعاونمشکین شهر روستای کوجنق1مشگین شهراردبیل راس40گوسفند داشتی 315

بانک کشاورزیاردبیل گرمی مرکزی روستای قنبرلو1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری316
حسینعلی 

عمیدی
وزارت جهاد کشاورزی864864

1بیله سواراردبیلقالیبافی317
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

زنده آباد
پست بانک

حکیمه خوش 

اخالق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای قره تکانلو1پارس آباداردبیلقالیبافی318
حکیمه قربانی 

پارام
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

صندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ محمد لو1مشگین شهراردبیلفرش قالی بافی319
حلیمه درخشانی 

عیسی لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

بانک کشاورزیقونسولکندی1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور عسل و گرده گل320

حمایل 

اسکندرپورقونسو

لکندی

وزارت جهاد کشاورزی520520

وزارت جهاد کشاورزی800800حمزه بهلولیبانک کشاورزینیر روستای کله سر- شهرستان 1نیراردبیلپرورش گاو شیری321

وزارت جهاد کشاورزی16801680حمزه شهبازیبانک کشاورزیخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلپرورش و اصالح نژاد دام سبک322

وزارت جهاد کشاورزی817817حمزه محمدیاریبانک کشاورزیکلور- شاهرود- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش گوسفند داشتی323

38مشگین شهراردبیلمجتمع گردشگری اقامتی آخار باخار324
 کیلومتری جاده قینرجه مجتمع 12

گردشگری آخار باخار
100008000حمزه محمودیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونخلخال روستای اوجقاز سفلی1خلخالاردبیلپرورش و اصالح نژاد دام سبک325
حمید الماسی 

کیوی
وزارت جهاد کشاورزی545545

صندوق کارآفرینی امیدروستای دیمان- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش واصالح نژادگوسفندی326
حمید ثاقبی 

دیمان
وزارت جهاد کشاورزی11001100

بانک کشاورزیخلیفه لو1بیله سواراردبیلگوسفند داشتی327
حمید 

جسورخلیفه لو
وزارت جهاد کشاورزی11021102

بانک کشاورزیروستای بابک- بیله سوار- اردبیل1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گاو شیری328
حمید خانی 

چورپاچای
وزارت جهاد کشاورزی591591

بانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای پریخان2مشگین شهراردبیلراسی19مجوزبهره برداری پرورش گاودورگ شیری 329
حمید رضا 

شعبانی
وزارت جهاد کشاورزی17401740

بانک کشاورزیخیارک1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح شده330
حمید محمدی 

عباس آباد
وزارت جهاد کشاورزی10761076

وزارت جهاد کشاورزی19501950حمید مومنبانک کشاورزیقره دره2بیله سواراردبیلگاوشیری331

وزارت جهاد کشاورزی530530حمیدرضا قربانیبانک توسعه تعاونروستای علی آباد- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش زنبور عسل332

صندوق کارآفرینی امیدبخش اصالندوز روستای بران سفلی- پارس آباد1پارس آباداردبیلگلیم بافی333
حمیده جاللی 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امید200200حمیده جوانصندوق کارآفرینی امیدروستای احمد بیگلو- مشگین شهر40مشگین شهراردبیلصندوق خرد محلی روستای احمدبیگلو334

صندوق کارآفرینی امیدروستای اندبیل1خلخالاردبیلگلیم بافی335
حمیده عباسی 

اندبیلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونبخش مرکزی روستای شکراب1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف336
حمیده عظیم 

زاده شکراب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای خنجر- مشگین شهر بخش قصابه38مشگین شهراردبیلصندوق خرد محلی روستای خنجر337
حمیده محمد 

حسینی دوکش
صندوق کارآفرینی امید400400

بانک کشاورزیاصالندوز روستای طاهر آباد1پارس آباداردبیلقالیبافی338
حمیده نورانی 

گبلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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1بیله سواراردبیلقالیبافی339
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حمیرا دیداربانک توسعه تعاون

100100حوا رهنوردصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای اسد کندی1پارس آباداردبیلگلیم بافی340
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل6مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار341
حوریه نصیری 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار342
خاتمه حسین 

آذر
صندوق کارآفرینی امید100100

صندوق کارآفرینی امید400400خاتمه مراد زادهصندوق کارآفرینی امیداردبیل پارس آباد روستای تازه کند قدیم25پارس آباداردبیلصندوق خرد محلی روستایی تازه کند قدیم343

بانک کشاورزیاردبیل نمین روستای قره حسنلو1نمیناردبیلراس15پرورش گاو شیری به روش سنتی 344
خالق بابا زاده 

قره حسنلو
وزارت جهاد کشاورزی17001700

بانک کشاورزیاردبیل نمین روستای نوشنق1نمیناردبیل(زنبوردای  )فروند (کندو)175پرورش زنبور عسل 345
خالق کبیر 

نوشنق
وزارت جهاد کشاورزی520520

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای هزار کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی346
خانم قاسمی 

اصل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای آغدام1پارس آباداردبیلگلیم بافی347
خانم قیز نعمت 

زادگان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خانم کریمیبانک کشاورزی3پارس آباد اسالم آباد روستا سفلی 1پارس آباداردبیلقالیبافی348

بانک کشاورزیمرادلو-بیله سوار-اردبیل1بیله سواراردبیلتولید عسل و گرده349
خدا رحیم 

فیضی مملو
وزارت جهاد کشاورزی626626

پست بانکاردبیل گرمی موران آقا حسن بیگلو1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری350
خدارحیم جودی 

هادیبیگلو
وزارت جهاد کشاورزی576576

صندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی روستای پرمهر1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری351
خدارحیم 

محمدزاده
وزارت جهاد کشاورزی750750

بانک کشاورزیبیله سوار-اردبیل2بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری352
خداشناس دولت 

زاده بیله سوار
وزارت جهاد کشاورزی28002800

13اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح نژاد353
اردبیل جاده قدیم مشکین روبروی کارخانه 

آسفالت باکری
وزارت جهاد کشاورزی82008200خداوردی فیضیبانک کشاورزی

354
شیر - بره پرواری - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

و فرآورده های لبنی
1مشگین شهراردبیل

مشکین شهربخش مرادلو دهستان ارشق غربی 

روستای یوسف خانکندی
صندوق کارآفرینی امید

خداویردی 

اسدی ساربان
سازمان امور عشایر ایران300300

بانک کشاورزیپتلقان1بیله سواراردبیلگاو شیری355
خداویردی 

گرانمایه
وزارت جهاد کشاورزی800800
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وزارت جهاد کشاورزی80008000خداویردی نادریبانک کشاورزیپارس آباد روستای دوستلو کندی6پارس آباداردبیلخرید کمباین وش چین پنبه356

بانک کشاورزیقره دره بختیار1بیله سواراردبیلگوسفند داشتی357
خدایار 

خداپرست ساربان
وزارت جهاد کشاورزی12001200

صندوق کارآفرینی امیدموییل-مشگین شهر -اردبیل2مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار358
خدایار کبودی 

مویل
صندوق کارآفرینی امید300300

بانک کشاورزینمین روستای دوشانبالغی1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو359
خدیجه احمدی 

دوشانبالغی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی360
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

بابک
پست بانک

خدیجه 

اسکندرپور
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیاصالندوز روستای نادرکندی1پارس آباداردبیلقالیبافی361
خدیجه آذری 

حاجی خواجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای حاجی خواجه لو1پارس آباداردبیلقالیبافی362
خدیجه پناهی 

حاجی خواجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای مجیدآباد1پارس آباداردبیلقالیبافی363
خدیجه شریفی 

زیوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی364
خدیجه شیرینی 

گبلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه صفریبانک توسعه تعاونخلخال روستای بلیل1خلخالاردبیلقالیبافی365

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه علیزادهبانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی366

100100خدیجه غفاریصندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای طولش1خلخالاردبیلگلیم بافی367
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونخلخال روستای بلیل1خلخالاردبیلقالیبافی368
خدیجه قربانی 

بلیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1کوثراردبیلگلیم بافی369
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

توشمانلو
صندوق کارآفرینی امید

خدیجه وفایی 

نیلق
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی17401280خلیل عبدیبانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای آقدرق2مشگین شهراردبیل راسی مولد19پرورش گاوشیری 370

پست بانکچنذاب1اردبیلاردبیلتولید عسل371
خلیل لصغری 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی620620

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی372
خوشروزه اقبالی 

وله زیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای چای سقرلو- شهرستان نیر1نیراردبیلپرورش زنبور عسل373
خوشنام شاهدی 

سقرلو
وزارت جهاد کشاورزی740740
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وزارت جهاد کشاورزی29202920خیراله محرمیبانک کشاورزیمشگین شهر روستای کوربالغ2مشگین شهراردبیلراسی300پرواربندی بره374

بانک کشاورزیخان بابا کندی-بیله سوار-اردبیل1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گاو شیری375
خیراله مردانه 

جانیار
وزارت جهاد کشاورزی783783

بانک کشاورزیروستای سهراب آباد-بخش جعفرآباد-بیله سوار1بیله سواراردبیلپرورش دام سبک همراه با اصالح نژاد376
داریوش بایرامی 

باالبیگلو
وزارت جهاد کشاورزی784784

بانک کشاورزیروستای اسالم اباد جدید1پارس آباداردبیل(اصالح نژاد)پرورش گاوهای شیری دورگه377
داریوش طالبی 

گیگلو
وزارت جهاد کشاورزی14401440

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای درگاهلو1گرمیاردبیلپر وش ماهی قزل اال378
داود برومند 

داشقاپو
وزارت جهاد کشاورزی208208

وزارت جهاد کشاورزی700700داود سیفی هیربانک کشاورزیشهر هیر1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر و گرده گل379

وزارت جهاد کشاورزی1000010000داود شاه محمدیبانک کشاورزیاردبیل روستای اقبالغ چنذانق13اردبیلاردبیلسورتینگ و بسته بندی سیب زمینی380

وزارت جهاد کشاورزی768768داود ملکیپست بانکاردبیل گرمی موران روستای ایلخانالر1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری381

وزارت جهاد کشاورزی600600داود یوسفیبانک کشاورزیکوهساره1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور عسل و گرده گل382

وزارت جهاد کشاورزی18561856داور امن اللهیبانک کشاورزیروستای مالاحمد2نیراردبیلخرید کمباین383

صندوق کارآفرینی امیدروستای مجنده1مشگین شهراردبیلفرش قالی بافی384
دسته گل 

رحیمی مجندهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی385
دسته گل زنده 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100دلبر تواناصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلگلیم بافی386
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای اوزانبالغ- شهرستان نیر1نیراردبیلگاو شیری387
راحله جعفری 

الماس
وزارت جهاد کشاورزی17301730

صندوق کارآفرینی امیدروستای نصیرآباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت388
راضیه پیدایی 

آتشگاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدعنبران روستای پیالزیر1نمیناردبیلگلیم و مسند389
راضیه علی پور 

عنبران
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش قالی بافی390
راضیه محمد 

علی نژاد خیاوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی650650رامین خندانبانک کشاورزیخیابان معلم-بیله سوار1بیله سواراردبیلتولیدعسل و گرده391

وزارت جهاد کشاورزی48004800رامین مهدی زادهبانک کشاورزیروستای علی آباد- شهرستان نیر 4نیراردبیلپروار بندی گوساله392

1بیله سواراردبیلپرورش زنبور عسل393
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

زرگر
وزارت جهاد کشاورزی700700رامین نصیرپوربانک کشاورزی
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1بیله سواراردبیلقالیبافی394

شهرستان بیله - استان اردبیل

سوارشهرجعفرآبادروستای حاج امن داخل 

روستا

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100راییله حیدریپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رباب بهروزبانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی395

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رباب بهلولیبانک کشاورزینیر روستای کله سر1نیراردبیلتولید فرش دستباف396

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100رباب جاهدیبانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی397

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای نور محمد کندی سفلی1پارس آباداردبیلگلیم بافی398
رباب جوقی 

حاجی خواجه لو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوثراردبیلفرش دستباف399
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

شویر
بانک کشاورزی

رباب حسنی 

شویر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100رباب دلیر پرمهرصندوق کارآفرینی امیدروستای پرمهر1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف400
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امید400400رباب زارعیصندوق کارآفرینی امیداردبیل بخش هیر روستای ایوریق30اردبیلاردبیلصندوق خرد محلی روستای ایوریق401

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رباب شکاریصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی402

1بیله سواراردبیلقالیبافی403
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رباب علی نژادپست بانک

بانک کشاورزیخلخال روستای گلوجه1خلخالاردبیلپرورش دام سبک404
رباب قاسم زاده 

کلی
وزارت جهاد کشاورزی342342

صندوق کارآفرینی امیدروستای پریخان1مشگین شهراردبیلقالیبافی405
ربابه پناه زاده 

پریخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100ربابه صدقیصندوق کارآفرینی امیدروستای اضماره1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف406
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای خرم آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت407
ربابه علیزاده 

خرم آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای علی آباد- بخش الهرود 1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت408
ربابه واردی فخر 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی409
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

زرگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رجب صبریپست بانک

بانک کشاورزیروستای اندزق1مشگین شهراردبیلراسی مولد55پرورش گوسفندداشتی 410
رحمان قارداشی 

اندزقی
وزارت جهاد کشاورزی727727

بانک کشاورزیاردبیل گرمی مرکزی روستای بشیرلوی سفلی1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری411
رحیم جهانبخش 

بشیرلو
وزارت جهاد کشاورزی13361336

1کوثراردبیل(زنبور عسل)تولید ژل رویال412
روستای  –بخش فیروز  –شهرستان کوثر 

اکبرآباد
صندوق کارآفرینی امید

رحیم خلیل پور 

خلیل آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500
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پست بانکروستای بارزیل- مشگین شهر 4مشگین شهراردبیل(صنعتی) راس 100پرورش گوساله 413
رحیم قربان 

ارشاد
وزارت جهاد کشاورزی43004300

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای خشکه رود15اردبیلاردبیلصندوق خرد محلی روستای خشکه رود414
رحیمه آزاد 

خشکه رود
صندوق کارآفرینی امید400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100رحیمه بهروتریتبانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی415

صندوق کارآفرینی امیدروستای انجیرلو –بخش مرکزی  –بیله سوار 1بیله سواراردبیلقالیبافی416
رحیمه راه نشین 

علی بابالو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رحیمه قدیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای اینی علیا-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی417

1بیله سواراردبیلقالیبافی418
استان اردبیل شهرستان بیله سوار بخش 

جعفرآباد روستای چالما کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رحیمه ملکیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای وانسفلی1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف419
رحیمه نامور 

وانسفلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای ایوریق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت420
رخساره بابایی 

ثانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070

بانک کشاورزیمشکین شهر بخش مرادلو روستای تک بالغ2مشگین شهراردبیل(1055iخرید کمباین جاندیر )مکانیزاسیون 421
رستم فرزانه 

طالشمکاییل
وزارت جهاد کشاورزی12841284

422
بره پرواری شیر و -گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

تولیدات عشایری. . . . .لبنی و 
1مشگین شهراردبیل

مشکین شهر بخش مرادلو روستای یوسف 

خانکندی
سازمان امور عشایر ایران300300رسول پهلوانصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی520520رسول طاهری رزبانک کشاورزیاراضی روستای رز- شهرستان نمین 1نمیناردبیلپرورش زنبور عسل423

107پارس آباداردبیلگلخانه هیدروپونیک424
پارس آباد فیروز آباد جنب هنگ مرزی مجتمع 

گلخانه ای
بانک کشاورزی

رسول گوهری 

بخشایش
وزارت جهاد کشاورزی120000105000

وزارت جهاد کشاورزی876876رشید رضاییبانک کشاورزیمشگین شهر روستای نصیر آباد1مشگین شهراردبیل( راس16کل گله ) راس مولد 8پرورش گاو دو رگ داشتی425

4اردبیلاردبیلایستگاه دریافت شیر426
اردبیل بخش مرکزی دهستان سردابه روستای 

حمل آباد
وزارت جهاد کشاورزی27002700رضا اسدیانبانک کشاورزی

1بیله سواراردبیلقالیبافی427
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

مرادلو
صندوق کارآفرینی امید

رضا باغبانی 

بیگدیلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای گورانسراب2خلخالاردبیلزنبورداری428
رضا جمشیدپور 

گورانسراب
وزارت جهاد کشاورزی900200

صندوق کارآفرینی امید300300رضا جوادیصندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار429
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50پارس آباداردبیلپنبه پاک کنی430

 7اردبیل پارس آباد بخش اصالندوز کیلومتر 

جاده پارس آباد روستای مقصودلو کنار جاده 

ترانزیت

وزارت جهاد کشاورزی1550015500رضا حیدریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی102985رضا شهبازیبانک کشاورزیروستای گل تپه2اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح نژاد431

وزارت جهاد کشاورزی19501950رضا عباس زادهبانک کشاورزیمشگین شهر روستای قادرلو2مشگین شهراردبیل راس200پرواربندی بره 432

صندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای موییل1مشگین شهراردبیلپرواربندی بره433
رضا عبدلی 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

بانک کشاورزیروستای گلگالب- خلخال- استان اردبیل 1خلخالاردبیلپرورش زنبور434
رضا عزیزی 

گلگالب
وزارت جهاد کشاورزی561561

435
تولید و ساخت ماشین آالت صنایع غذایی و تبدیلی 

کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000رضا غریب زادهبانک توسعه تعاوناردبیل ، بخش مرکزی ، روستای حسن باروق4اردبیلاردبیل

436
محصوالت و قطعات پالستیکی مرتبط با کشاورزی، دام 

پروری و شیالتی
بانک کشاورزیاردبیل روستای سلطان آباد2اردبیلاردبیل

رضا گنجه 

سلطان آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت37502650

1بیله سواراردبیلقالیبافی437
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

بابک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رعنا زارعبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی438
رعنا سرودی 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونخلخال روستای اندبیل1خلخالاردبیلقالیبافی439
رعنا عطایی 

بورگهیم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی880880رعنا محمدیانبانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای برجلو1مشگین شهراردبیل راس64 راس مادر کل گله 32پرورش گوسفند داشتی 440

صندوق کارآفرینی امیداستان اردبیل شهرستان اردبیل روستای روشنق25اردبیلاردبیلقالیبافی441
رفیقه شیری 

مهره
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای عیوض لو1پارس آباداردبیلقالیبافی442
رقیه اقبالی 

حاجی خواجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

100100رقیه آزمودهصندوق کارآفرینی امیدبخش انگوت روستای قاسمکندی1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف443
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه بدلی اجیرلوصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی444

100100رقیه بهشتیصندوق کارآفرینی امیدروستای کله سر1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف445
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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صندوق کارآفرینی امیدروستای پریخان1مشگین شهراردبیلفرش دستباف446
رقیه پناهزاده 

پریخان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه تازهصندوق کارآفرینی امیدروستای احمد بیگلو1مشگین شهراردبیلخیاطی447

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه جعفریصندوق کارآفرینی امیدروستای قوزلو-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی448

بانک کشاورزیپارس آباد روستای مرتضی کندی1پارس آباداردبیلقالی بافی449
رقیه خدادوست 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی450
استان اردبیل شهرستان بیله سوار شهر 

جعفرآباد روستای چالما کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه دادبخشبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی451
رقیه دشمن 

کش کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه رحمت زادهبانک کشاورزیروستای پریخان1مشگین شهراردبیلفرش دستباف452

صندوق کارآفرینی امیدروستای میرک1مشگین شهراردبیلفرش دستباف453
رقیه رسول زاده 

میرک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدرزستای نصیر آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت454
رقیه رضایی 

خرم آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100رقیه سجودیصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیلگلیم بافی455
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه سعادتیپست بانکشهر قصابه1مشگین شهراردبیلفرش دستباف456

100100رقیه سلطانیصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای آغدام1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی457
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070رقیه سلطانیپست بانکروستای آرخازلو1نمیناردبیلتولید فرش دستبافت458

1بیله سواراردبیلقالیبافی459
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

گوگ تپه
صندوق کارآفرینی امید

رقیه شیری 

گیالرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اسالم آباد1پارس آباداردبیلگلیم بافی460
رقیه صدیقی 

بیله سوار
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه علیزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای جمال آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت461

صندوق کارآفرینی امیدروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت462
رقیه فتاحی 

قورت تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه فیروزمندبانک کشاورزیروستای کمی آباد1اردبیلاردبیلقالیبافی463

صندوق کارآفرینی امیدروستای آغبالغ1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت464
رقیه قادری 

آغبالغی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی465
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

مرادلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه محمدیبانک توسعه تعاون

1گرمیاردبیلگلیم دست باف466
بخش - شهرستان گرمی - استان اردبیل 

روستای بنه- مرکزی 
صندوق کارآفرینی امید

رقیه محمدی 

آذرزنگیر
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت120100رقیه مددیبانک کشاورزیروستای احمد بیگلو1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت467
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه نجفیپست بانک(قره قباق)پارس آباد روستای عبدالرضاآباد1پارس آباداردبیلقالیبافی468

بانک کشاورزیروستای آرخازلو1اردبیلاردبیلقالیبافی469
رقیه نوبخت 

آخازلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه نیکجو دیزجپست بانکگرمی روستای دیزج1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف470

بانک کشاورزیپارس آباد روستای آغدام1پارس آباداردبیلقالیبافی471
رقیه واثقی 

کردکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای اماسالن-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی472
رمزیه دبیری 

اوماسالن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رمضان جعفرنژادبانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی473

بانک کشاورزیخلخال کلور1خلخالاردبیلپرورش و اصالح نژاد دام سبک474
رمضان خردوار 

کلور
وزارت جهاد کشاورزی520520

3خلخالاردبیلپرورش ونگهداری گوسفند داشتی475
روستای - شهرستان خلخال- استان اردبیل

خمس
بانک کشاورزی

رمضانعلی 

نیستانی
وزارت جهاد کشاورزی1915700

وزارت جهاد کشاورزی696180رهبر شاهرودیبانک کشاورزیروستای پلنگاه- شاهرود- خلخال1خلخالاردبیلکشت زعفران476

وزارت جهاد کشاورزی550125روح اله بابائیبانک کشاورزیخلخال روستای گزاز1خلخالاردبیلپرورش دام سبک477

بانک توسعه تعاونروستای خوجین1خلخالاردبیلگلیم بافی478
روح انگیز حسن 

زاده خمس
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزینیر خ امام ک سودمند1نیراردبیلگلیم بافی479
روح انگیز 

موسوی نیری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100روح انگیز نوریصندوق کارآفرینی امیدگرمی روستای تازه کند زهرا1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف480

بانک توسعه تعاوننمین روستای گرده1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو481
روح پرور 

محمدی میناآباد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی482
 –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای چالما کندی–جعفرآباد 
بانک کشاورزی

روضیه سروری 

طالشمکاییل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی483
شهرستان بیله سوار شهر - استان اردبیل

جعفرآبادروستای چالما کندی
بانک توسعه تعاون

رویا جدی 

طالشمکائیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی484
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

اودولو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رویا سزائیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رویا سلطانیصندوق کارآفرینی امیدروستای بنه- گرمی 1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف485

صندوق کارآفرینی امیدروستای انی سفلی1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف486
رویا قدیمی اینی 

علیا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ریتا غیایی مقدمصندوق کارآفرینی امیدخان باباکندی1بیله سواراردبیلفرش بافی487

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100ریحان زبردستبانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای پلنگ لو1پارس آباداردبیلقالیبافی488

بانک کشاورزینیر خ امام ک میخک1نیراردبیلگلیم بافی489
رییسه بهبودوند 

دامداباجا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی490
زبیده سروری 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای کرکرق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت491
زری ایمان زاده 

کرکرق
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070

بانک توسعه تعاوناصالندورز روستای تریت کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی492
زری فرجی 

گیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی493
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

شورگل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زری کیخسرویبانک توسعه تعاون

1کوثراردبیلفرش دستباف494
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

نیلق
صندوق کارآفرینی امید

زرین تاج 

محمدزاده نیلق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1مشگین شهراردبیلراسی200پرواربندی بره495
مشگین شهر سه راهی الهرود مابین روستای 

دده بیگلو
وزارت جهاد کشاورزی13601360زکی اله سلیملربانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیلگلیم بافی496
زلف ناز سجودی 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی497
زلف ناز سرودی 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوثراردبیلگلیم بافی498
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

جغناب
صندوق کارآفرینی امید

زلیخا بخشی 

جغناب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی785785زمان قنبریبانک کشاورزیمشکین شهر بخش مرکزی روستای پریخان1مشگین شهراردبیل( راس110کل گله ) راس 55پرورش گوسفند داشتی 499

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زمینه فتحیبانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی500

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070زهرا اصالنیبانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای انار1مشگین شهراردبیلتولید فرش دستبافت501

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا باباکش زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای حیق1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت502

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت503
زهرا برزگرزاده 

کنچوبه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد اصالندوز روستای کورالر1پارس آباداردبیلقالیبافی504
زهرا بهرو 

کورعباسلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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صندوق کارآفرینی امید200200زهرا پاداشیصندوق کارآفرینی امیدنیر روستای برجلو32نیراردبیلصندوق خرد محلی روستایی برجلو505

بانک توسعه تعاونروستای پریخان1مشگین شهراردبیلفرش دستباف506
زهرا پناهزاده 

پریخان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی507
روستای - شهرستان بیله سوار- استان اردبیل 

قره قاسملو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا پیدایشبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونخلخال روستای خانقاه بفراجرد1خلخالاردبیلقالیبافی508
زهرا جعفری 

خانقاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدگرمی روستای کمر قیه1گرمیاردبیلقالی بافی509
زهرا جعفری 

قوزلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امید400400زهرا جلیل زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای طولش-خلخال30خلخالاردبیلصندوق خرد زنان روستای طولش510

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای مقصودلو سفلی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم511
زهرا جهانبانی 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا حاتمیبانک توسعه تعاونخلخال روستای منامن1خلخالاردبیلقالیبافی512

1بیله سواراردبیلقالیبافی513
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

زرگر
پست بانک

زهرا دلدار 

طالشمکائیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای میناآباد1نمیناردبیلگلیم بافی514
زهرا رسولی 

میناآباد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونخلخال روستای بلیل1خلخالاردبیلقالیبافی515
زهرا رضاپور 

بلیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی516
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

خانباباکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا سرویصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا شعبانیصندوق کارآفرینی امیدروستای پریخان1مشگین شهراردبیلفرش دستباف517

1بیله سواراردبیلقالیبافی518
بخش  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای سمکلو سفلی –مرکزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا صالحصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیپارس آباداصالندوز روستای گدایلو1پارس آباداردبیلقالیبافی519
زهرا صدری 

کورعباسلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

وزارت جهاد کشاورزی300300زهرا فتاحیبانک توسعه تعاونروستای بیرق1خلخالاردبیلزنبورداری520

صندوق کارآفرینی امیدروستای ایلخچی علیا1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف521
زهرا فتوحی 

ایلخچی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا فرجی کلیبانک توسعه تعاونخلخال روستای کلی1خلخالاردبیلقالیبافی522

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا فرزینصندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت523

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش تازه کند روستای تکله1پارس آباداردبیلگلیم بافی524
زهرا فیروزی 

تکله
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی525
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

زرگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا قلی پوربانک توسعه تعاون
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1بیله سواراردبیلقالیبافی526
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

خانباباکندی
پست بانک

زهرا الزمی 

جانیارلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا محمد زادهپست بانکروستای شعبان1مشگین شهراردبیلقالیبافی و حرف فرش دستبافت527

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070زهرا محمدیبانک توسعه تعاونروستای انار1مشگین شهراردبیلتولید فرش دستبافت528

وزارت جهاد کشاورزی530530زهرا مهرنگبانک کشاورزیشهرستان نیر روستای ویرثق1نیراردبیلپرورش زنبور عسل529

صندوق کارآفرینی امید صفرلو3پارس آباد اسالم آباد شماره 1پارس آباداردبیلگلیم بافی530
زهرا نظر زاده 

اصل
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای آغدام1پارس آباداردبیلقالیبافی531
زهرا نعمت زاده 

آق براز
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زهرا نوروززادهصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اولتان روبروی بهداشت1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی 532
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی533
شهرستان بیله سواربخش - استان اردبیل

جعفرآباد روستای چالما کندی
پست بانک

زهرا یوسفی 

کیوی سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امید400400زهره موسویصندوق کارآفرینی امیدبخش الهرود روستای کنگرلو- مشگین شهر26مشگین شهراردبیلصندوق خرد محلی روستای کنگرلو534

535
انواع پنیر، انواع خامه ، انواع پنیر پیتزا پروسس ، انواع 

دوغ پاستوریزه
وزارت جهاد کشاورزی90005000زیبا اسرافیلیپست بانکاردبیل روستای اقبالغ مصطفی خان12نمیناردبیل

صندوق کارآفرینی امیدروستای سلطان آباد3اردبیلاردبیلپوست گیری غالت و جو پرک536
زیبا بازیارعباس 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی25002500

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا ببرزاده دیزجصندوق کارآفرینی امیدگرمی روستای دیزج1گرمیاردبیلقالی بافی537

100100زیبا عباسیصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای آغبالق1مشگین شهراردبیلگلیم بافی538
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوثراردبیلفرش دستباف539
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

مجدر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا عظیمیانبانک کشاورزی

بانک کشاورزیاصالندوز روستای عمران آباد1پارس آباداردبیلقالیبافی540
زیبا کرامت 

گیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی541
روستای - شهرستان بیله سوار -استان اردبیل 

گون پاپاق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا مردوار مرادلوبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب اسدی بجقپست بانکروستای آقبالغ1مشگین شهراردبیلفرش دستباف542

صندوق کارآفرینی امیدروستای کالنسرا1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف543
زینب الطافی 

کالن سرا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیپارس آباد بخش تازه کند قدیم1پارس آباداردبیلقالیبافی544
زینب دهدار 

مسجدلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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بانک کشاورزیپارس آباد روستای فیروز آباد1پارس آباداردبیلقالیبافی545
زینب زردی 

گیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی546
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

گونپاپاق
پست بانک

زینب سعیدی 

حمزه خانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100زینب شفقتیصندوق کارآفرینی امید2پارس آباد روستای اوزون قویی شماره 1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی547
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای گورانسراب جنب مخابرات1خلخالاردبیلخیاطی548
زینب عزیزی 

نسب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب قاسمیصندوق کارآفرینی امیدروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستباف549

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب قهری گبلوبانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی550

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب کریم اوغلیبانک کشاورزیروستای پریخان1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت551

بانک کشاورزیروستای کوجنق1مشگین شهراردبیلقالی بافی552
زینب کریم زاده 

کوجنقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدبخش مرکزی روستای اینی سفلی1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف553
زینب محرمی 

اینی سفلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاوننیر گلستان1نیراردبیلقالیبافی554
زینب مهدویان 

نیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای اسد کندی1پارس آباداردبیلگلیم بافی555
زینب 

نجفوندکورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدفخر آباد روستای علی آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت556
زینب واردی 

فخر آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای آلوارس-سرعین1سرعیناردبیلگلیم بافی557
زیور رهبر 

آلوارس
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیور سلیمیبانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی558

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیور میرزائی تپهصندوق کارآفرینی امیدگرمی روستای تپه1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف559

1کوثراردبیلفرش دستباف560
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

چالگرود
صندوق کارآفرینی امید

ژاله سلیمانیان 

چالگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی561
روستای -استان اردبیل شهرستان بیله سوار

زرگرخیابان شهیدرجایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ژاله ضیاییصندوق کارآفرینی امید

1بیله سواراردبیلقالیبافی562
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

زرگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ژاله نظری آلنیپست بانک

1بیله سواراردبیلطرح تولید گرده وعسل563
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل 

روح کندی
بانک کشاورزی

ژیال اژدری 

طالشمکاییل
وزارت جهاد کشاورزی650650
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صندوق کارآفرینی امیدروستای بنه- شهرستان گرمی-اردبیل1گرمیاردبیلکارگاه گلیم دستبافت564
ژیال شیخ زاده 

مقدم
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10501050ساجد شهبازیبانک کشاورزیاندبیل2خلخالاردبیلپرورش و اصالح نژاد دام سنگین565

وزارت جهاد کشاورزی860860سارا ایمانیبانک توسعه تعاونمشکین شهر روستای آلنی1مشگین شهراردبیلراس مولد8پرورش گاوشیری 566

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سارا بخشیبانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی567

20بیله سواراردبیلتولید فرش دست باف در منطقه روستایی568
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

دمیرچیلو
صندوق کارآفرینی امید

سارا توگلی 

طالشمکائیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سارا جعفریبانک توسعه تعاونروستای طولش- خلخال1خلخالاردبیلبافت وتولیدی لباس569

1بیله سواراردبیلقالیبافی570
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سارا حیدریبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی520520سارا علیزادهبانک کشاورزیقونسولکندی1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر زنبور و گرده گل571

وزارت جهاد کشاورزی24301725سارا قهرمان زادهبانک کشاورزیگرمی جاده ساره درق کوه ایرنواش4گرمیاردبیلکاشت گیاه دارویی گل گاوزبان و گل محمدی572

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070سارا نعمتیپست بانکروستای کرکرق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت573

وزارت صنعت، معدن و تجارت6000050000ساسان اذرخشبانک کشاورزیکوثر روستای فاراب350کوثراردبیلمجتمع قالیبافی متمرکز574

1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری575
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

حاجی اللهویردی
وزارت جهاد کشاورزی11171117ساسان مردواربانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100سالمه عبادیبانک کشاورزیاصالندوز روستای تربت کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی576

بانک توسعه تعاونروستای ناطور –بخش فیروز  –شهرستان کوثر 1کوثراردبیلپرورش گوسفند داشتی577
سبزعلی پیری 

سکرآباد
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی32003200سبالن عزیزیبانک توسعه تعاوناردبیل گرمی انگوت روستای دوالماج5گرمیاردبیلصنایع تبدیلی و تکمیل کشاورزی578

وزارت جهاد کشاورزی560560ستار ذوالفقاریبانک توسعه تعاونخلخال روستای مزجین1خلخالاردبیلپرورش گوسفند579

بانک کشاورزیروستای عموقین1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح نژاد580
سجاد بابایی 

عموقین
وزارت جهاد کشاورزی10701070

وزارت جهاد کشاورزی40004000سجاد خداقلیصندوق کارآفرینی امیدروستای طولش- خلخال4خلخالاردبیلراسی20پرورش گاو شیری 581

صندوق کارآفرینی امیدموییل-مشگین شهر -اردبیل4مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار582
سجاد داسی 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید700500

1بیله سواراردبیلقالیبافی583
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سجاد رزمجوپست بانک

584
تولید عسل و )تکمیل و توسعه زنبورستان سجاد رعنا

(فرآورده های ان
2گرمیاردبیل

اردبیل گرمی بخش انگوت روستای قره 

خانبیگلو
وزارت جهاد کشاورزی12001200سجاد رعنابانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی440440سجاد سلطانیبانک کشاورزیمشگین شهر روستای زیرزمین1مشگین شهراردبیلکلنی220به 120پرورش زنبورعسل توسعه از585

پست بانکروستای صمدلو1گرمیاردبیلمعرق چوب586
سجاد سیفی 

شکرلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی821821سجاد شهماریپست بانکاردبیل گرمی انگوت روستای قلعه برزند1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داشتی587

1بیله سواراردبیلقالیبافی588
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سحر بادگیرصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای یوسف خانکندی- مشگین شهر 1مشگین شهراردبیلراسی65بهساز ی پرورش گوسفندداشتی 589
سحر ناز صدوق 

مغانلو
وزارت جهاد کشاورزی710710

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل2مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار590
سخاوت 

پوراکبری
صندوق کارآفرینی امید300300

وزارت جهاد کشاورزی75005400سخاوت عزیزیپست بانکروستای آقاباقر5اردبیلاردبیلسرد خانه باالی صفر درجه591

بانک کشاورزیآغجران-جعفرآباد-بیله سوار-اردبیل4بیله سواراردبیلپرواربندی بره592
سخاوت قربانی 

تکله
وزارت جهاد کشاورزی27202720

بانک کشاورزیروستای قره داغلو7پارس آباداردبیل320خرید کمباین کالس توکانو 593
سخاوت نوراله 

زاده اصل
وزارت جهاد کشاورزی77707770

وزارت جهاد کشاورزی390390سردار طالبیبانک کشاورزیروستای زاویه زرج آباد1کوثراردبیلپرورش گوسفند داشتی594

100100سریه حفیظیصندوق کارآفرینی امیدروستای خوجین خیابان حبیبی1خلخالاردبیلگلیم بافی595
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیاردبیل بیله سوار بخش جعفرآباد قشالق مالنقی1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گوسفند داشتی596
سعداهلل دلقوی 

مغانلو
وزارت جهاد کشاورزی801801

80پارس آباداردبیلگلخانه کشت هیدروپونیک توت فرنگی597

روستای فیروزآباد - پارس آباد - استان اردبیل 

مجتمع گلخانه ای - جنب هنگ مرزی - 

فیروزآباد

بانک کشاورزی
سعید رجبی 

توارات
وزارت جهاد کشاورزی6000056000

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070سعید سیمرغبانک توسعه تعاونروستای انار1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت598

وزارت جهاد کشاورزی300300سعید فتاحیبانک کشاورزیخلخال روستای بیرق1خلخالاردبیلپرورش زنبور599

وزارت جهاد کشاورزی800800سعید قاسمیصندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی مشهدلو1گرمیاردبیلپرورش زنبور عسل600

بانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای عصرآباد1مشگین شهراردبیلپرورش گوسفند داشتی با هدف اصالح نژاد601
سعید نگهبان 

سادات
وزارت جهاد کشاورزی10501050

وزارت جهاد کشاورزی540540سعید یوسفیبانک کشاورزیکوهساره1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر زنبور عسل و گرده گل602

بانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی603
سعیده خسروی 

کورعباسلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سعیده قربانی تپهصندوق کارآفرینی امیدروستای تپه- گرمی 1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف604
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بانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی605
سکینه 

اسکندری ساطی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100سکینه پاشاییبانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی606

صندوق کارآفرینی امیدمزرعه غلف1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت607

سکینه 

جعفراوغلی 

مزرعه غلفی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزی3اصالندوز روستای اسد قشالقی شماره 1پارس آباداردبیلقالیبافی608
سکینه خسروی 

کورعباسلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی609
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

زرگر
بانک توسعه تعاون

سکینه رحیمی 

باباشکند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای جمال آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت610
سکینه سید 

ابراهیمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای آقبالغ1مشگین شهراردبیلفرش دستباف611
سکینه شاهی 

آقبالغی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاوناحمد آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت612
سکینه عزیززاده 

احمد آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای کالن1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف613
سکینه فرهنگ 

کالن
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100سکینه قهریصندوق کارآفرینی امید3پارس آباد روستای ابراهیم آباد شماره 1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی614
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4خلخالاردبیل(آمیخته)طرح توجیهی پروار بندی گوساله615
قریه -  خورش رستم17اردبیل خلخال بخش 

دامداری سالم اله معصومی کزج- مزرعه 
بانک کشاورزی

سالم اله 

معصومی کزج
وزارت جهاد کشاورزی32003200

بانک کشاورزیگرمی روستای هادی بیگلو1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری616
سالمت موسی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی672672

1کوثراردبیلفرش دستباف617
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

سقاواز
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سلماز لطفیصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای لکندشت1کوثراردبیلقالی بافی618
سلمه رمضانی 

لکندشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1مشگین شهراردبیلتوسعه فرشبافی619
مشگین شهر بخش مرادلو روستای پشته قره 

آغاج
صندوق کارآفرینی امید

سلیم 

جعفرپورقریبه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

12مشگین شهراردبیلسرکه چوب620
کلیو متری جاده مشگین اردبیل جنب نصر6  

بتن
وزارت صنعت، معدن و تجارت1200012000سلیمان قدیرزادهصندوق کارآفرینی امید
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بانک کشاورزیحاجی سلیمان کندی- جعفرآباد 1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند داشتی621
سلیمان مردانه 

جلودار
وزارت جهاد کشاورزی711711

وزارت جهاد کشاورزی700700سلیمان نعمتیبانک کشاورزیروستای فجراباد1خلخالاردبیلزنبوز عسل622

بانک کشاورزیپارس آباداصالندوز روستای نادرکندی1پارس آباداردبیلقالیبافی623
سمایه خانزاده 

حاجی خواجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100سمیرا بهروز گبلوبانک کشاورزیپارس آباداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالی بافی624

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیرا جباریصندوق کارآفرینی امیدروستای بودجه وسطی1پارس آباداردبیلقالیبافی625

وزارت جهاد کشاورزی710710سمیرا کریمیبانک کشاورزیروستای هیر1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر و گرده گل626

صندوق کارآفرینی امید400400سمیرا کشاورزپورصندوق کارآفرینی امیدروستای لنبر-خلخال30خلخالاردبیلصندوق خرد زنان روستای لنبر627

1بیله سواراردبیلقالیبافی628
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

قره قاسملو
بانک توسعه تعاون

سمیرا محمودی 

راد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی629
سمیه ابراهیمی 

گورانسراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070سمیه احمدپوربانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای انار1مشگین شهراردبیلتولید فرش دستبافت630

پست بانکنمین روستای میناآباد1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو631
سمیه اکبری 

تبت
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای بارزیل1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت632
سمیه آقا 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

36مشگین شهراردبیلصندوق خرد محلی روستای پریخان633
روستای - مشگین شهر بخش بخش مرکزی 

پریخان
صندوق کارآفرینی امید

سمیه بخشی 

پریخانی
صندوق کارآفرینی امید200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه برجعلیزادهبانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی634

بانک کشاورزیروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت635
سمیه پره زن 

خانکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100سمیه دریتیمصندوق کارآفرینی امیدنمین روستای پته خور1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو636
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای القناب1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف637
سمیه رشیدی 

القناب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیاصالندوز روستای نور محمدکندی1پارس آباداردبیلقالیبافی638
سمیه عبداله 

وندحسینخانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100سمیه کیانیصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد اصالندوز روستای گدایلو1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی 639
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1گرمیاردبیلتولید پوشاک محلی640
-بخش انگوت- شهرستان گرمی- استان اردبیل

3پالک-کوچه بوستان- خ معلم
پست بانک

سمیه محمدی 

یلسویی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه هاشمیصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای قوجه بیگلو1پارس آباداردبیلقالیبافی641

1بیله سواراردبیلقالیبافی642
شهرستان بیله سوار شهر - استان اردبیل

جعفرآباد روستای چالما کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال اذرساربانصندوق کارآفرینی امید

1بیله سواراردبیلقالیبافی643
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

بابک
بانک توسعه تعاون

سهیال اسدی قره 

قاسملو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی644
بخش  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای زرگر –مرکزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال بایرامیپست بانک

100100سهیال شاهمرادیصندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای خوجین1خلخالاردبیلگلیم بافی645
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی646
بخش  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای فوالدلوقویی –مرکزی 
بانک توسعه تعاون

سهیال علی زاده 

مرادلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100سهیال علیزادهبانک کشاورزینیر میدان بسیج1نیراردبیلگلیم بافی647
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای تربت کندی1پارس آباداردبیلگلیم بافی648
سهیال علیزاده 

گوده کهریز
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال مرادیصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی649

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال میرزاییبانک توسعه تعاونخلخال روستای علی آباد1خلخالاردبیلقالیبافی650

100100سهیال نداییصندوق کارآفرینی امیدروستای تکانلو1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف651
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودا اسدیبانک کشاورزیپارس آباد روستای عبادآباد1پارس آباداردبیلقالیبافی652

1بیله سواراردبیلقالیبافی653
روستای -شهرستان بیله سوار- استان اردبیل 

بابک کوچه عباسیه
بانک توسعه تعاون

سودا اسدی قره 

قاسملو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی654
سودا داستانی 

حاجی خواجه لو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی655
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

بابک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودا درگاهیصندوق کارآفرینی امید

1بیله سواراردبیلقالیبافی656
بخش  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای زرگر –مرکزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودا زیباییپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودا عزیزیصندوق کارآفرینی امیدروستای دمیرچی1بیله سواراردبیلقالی بافی657
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودا عطاییصندوق کارآفرینی امیدروستای ساربانالر1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت658

1بیله سواراردبیلقالیبافی659
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

مرادلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودا محمدیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی500500سودابه حضرتیصندوق کارآفرینی امیدروستای مهماندوست علیا- شهرستان نیر1نیراردبیلگاو شیری660

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100سودابه صبوریبانک کشاورزیپارس آباداصالندوز روستای نورمحمدکندی1پارس آباداردبیلقالیبافی661

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اجیرلو6پارس آباداردبیلتولیدی پیراهن مردانه662
سودابه عباس 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

1بیله سواراردبیلقالیبافی663
استان اردبیل شهرستان بیله سوار شهر 

جعفرآباد روستای چالما کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سوره مهدیزادهپست بانک

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی664
سوسن آذرمی 

قورتلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سوسن پناهیبانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی665

صندوق کارآفرینی امیدمشگین شهر روستای مزرعه خلف28مشگین شهراردبیلصندوق خرد محلی روستای مزرعه خلف666
سولماز اسبری 

مزرعه خلفی
صندوق کارآفرینی امید400400

1بیله سواراردبیلقالیبافی667
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

دمیرچی لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سولماز پروانهبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالی بافی668
سولماز پورفتحی 

حاجی خوجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سولماز تیماسصندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای فوالدلو1بیله سواراردبیلتولید پوشاک و خیاطی669

1بیله سواراردبیلقالیبافی670
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

قره قاسملو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سولماز خانیبانک کشاورزی

1بیله سواراردبیلقالیبافی671
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

زرگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سولماز رحیمیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای جبهدار1اردبیلاردبیلقالیبافی672
سولماز زیادی 

جبه دار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای اینی سفلی1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف673
سولماز شجری 

اینی سفلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی674
سولماز مومن 

گبلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سولماز نوروزیصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی675

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سیامک اکرانپست بانکروستای میرک1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت676

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100سیامک آرامبانک کشاورزیپارس آباداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی677
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3بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری678
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

زرگر
وزارت جهاد کشاورزی49604960سیامک گرانمایهبانک کشاورزی

پست بانکروستای دوستلو کندی5پارس آباداردبیلتولیدی انواع کیف چرم679
سیامک مهربان 

جعفرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت25702570

بانک توسعه تعاوننمین روستای پیله رود یوز باشی1نمیناردبیلپرورش گوسفند داشتی680

سیاوش 

خدامرادزاده پیله 

رود

وزارت جهاد کشاورزی16501220

وزارت جهاد کشاورزی750750سید اصغر خلیلیبانک کشاورزیسرعین روستای آتشگاه2سرعیناردبیلپرورش گوسفند681

صندوق کارآفرینی امیدنیر روستای خانه شیر1نیراردبیلپرورش گاو شیری682
سید رحیم 

میرهاشمی
وزارت جهاد کشاورزی10501050

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای قوری درق3گرمیاردبیلپرواربندی بره683
سید رسول 

سعادتی
وزارت جهاد کشاورزی3760650

684
مجتمع پذیرایی و فروشگاه عرضه محصوالت و صنایع 

دستی شهرستان گرمی
پست بانکروستای قره قوچ- گرمی 7گرمیاردبیل

سید رسول 

میرزاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

بانک کشاورزیروستای آلهاشم1خلخالاردبیلپرورش دام سبک685
سید صابر قیوم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

686
پرورش زنبور عسل و تولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده 

گل
بانک کشاورزیکوهساره1اردبیلاردبیل

سید علی 

موسویان
وزارت جهاد کشاورزی450450

بانک کشاورزیکوهساره1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده گل687

سید یوسف 

موسویان 

کوهساره

وزارت جهاد کشاورزی600600

بانک توسعه تعاونمشکین شهر بخش الهرود روستای چاپاقان2مشگین شهراردبیل تن8پرورش ماهی سردآبی 688
سیدسلیم بنی 

هاشم
وزارت جهاد کشاورزی12801280

صندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای علی آباد منطقه کالر چایی2خلخالاردبیلطرح توجیهی گل محمدی689
سیدمحمدحسن 

نقیب
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک توسعه تعاونمشکین شهر بخش الهرود روستای چاپاقان1مشگین شهراردبیل تن4پرورش ماهی سردآبی 690

سیدمسلم بنی 

هاشم ساطی 

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی640640

بانک کشاورزیخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلپرورش دام سبک691
سیده زهرا 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی550550

بانک توسعه تعاونروستای خوجین1خلخالاردبیلخیاطی692
سیده زیبا 

شفیعی خانقاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای آلهاشم1خلخالاردبیلتولیدی پوشاک693
سیده زینب 

هالل زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی694

سیده سارا 

ابراهیمی 

گورانسراب

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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بانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی695

سیده سمیه 

ابراهیمی 

گورانسرابی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای دبگلو1مشگین شهراردبیلورنی بافی696
سیده سمیه 

اکبری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونخلخال روستای زاویه سادات1خلخالاردبیلقالیبافی697
سیده صغری 

شریف زاویه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای خانقاه1خلخالاردبیلگلیم بافی698
سیده فاطمه 

اعالئی خانقاه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکمشگین شهر الهرود1مشگین شهراردبیلراسی مولد99پرورش گوسفندداشتی 699
سیف اله سیف 

اله پور
وزارت جهاد کشاورزی10501050

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل2مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار700
سیف اله قراری 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

وزارت جهاد کشاورزی520520سیفعلی نوریبانک کشاورزیروستای ویرثق-شهرستان نیر -استان اردبیل1نیراردبیلپرورش زنبور عسل701

100100سیما زمانصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلگلیم بافی702
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070سیما صفری فرپست بانکروستای کرکرق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت703

1کوثراردبیلفرش دستباف704
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

خلفلو
بانک کشاورزی

سیما عبداللهی 

خلفلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیپارس آباداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی705
سیما موسوی 

قهرمانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

1بیله سواراردبیلپوشاک706
بخش - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

خیابان سینا- جعفرآباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سیما نوریانصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امید400400سیما ولی زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای قشالق چای24نمیناردبیلصندوق خرد محلی روستایی707

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100سینا درستکاربانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای تربت کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی708

وزارت جهاد کشاورزی898898شاپور ستودهپست بانکاردبیل گرمی انگوت روستای چنار1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داشتی709

وزارت جهاد کشاورزی72007200شاپور قدرتیبانک توسعه تعاوناراضی روستای کله سر- شهرستان نمین 3نمیناردبیلپرواربندی گوساله710

بانک توسعه تعاونروستای آرپاچایی1کوثراردبیلقالی بافی711
شادمان 

اسکندری مجدر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی712
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

زرگر
صندوق کارآفرینی امید

شادی شکاری 

زیوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی990990شامل امانیبانک کشاورزیروستای سالم آباد2اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری به روش اصالح نژاد713

صندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای طولش1خلخالاردبیلگلیم بافی714
شاه پری محرمی 

طولش
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بیله سواراردبیلقالیبافی715
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

انجیرلو
پست بانک

شاه صنم لطفی 

اجرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاوننمین روستای میرزانق1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو716
شاهدانه 

موجودی میرزانق
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای اوماسالن-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی717
شاهرود شیردل 

اوماسالم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی40824082شب اهلل عالیبانک کشاورزیاراللوی بزرگ3اردبیلاردبیلپروار بندی گوساله بصورت صنعتی718

1بیله سواراردبیلقالیبافی719
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

فوالدلو قویی
پست بانک

شبنم جهانگیری 

مرادلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

4پارس آباداردبیل(اصالح ن ژاد)پرواربندی بره دورگه720
باالتر -بخش اصالندوز-پارس آباد-استان اردبیل

از جلیلو قشالق قبله گاه
بانک کشاورزی

شبنم شکاری 

مغانلو
وزارت جهاد کشاورزی58002750

صندوق کارآفرینی امیدنیر روستای شیران32نیراردبیلصندوق خرد محلی روستایی شیران721
شراره مددپور 

اینانلو
صندوق کارآفرینی امید200200

بانک کشاورزیاردبیل روستای جبه دار1اردبیلاردبیلقالیبافی و فرشبافی722
شفیقه مجندهی 

جبه دار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی723
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

چالماکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شقایق اسدپورپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای یوسف خانکندی1مشگین شهراردبیلگوسفند داشتی- دامداری عشایری 724
شکر افتخاری 

طایفه قریبه
سازمان امور عشایر ایران300300

پست بانکروستای اوماسالن علیا1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف725
شکوفه بهشتی 

اوماسالن علیا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوثراردبیلفرش دستباف726
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

سوره برق
بانک توسعه تعاون

شکوفه فتحی 

بنیادآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای قره قیه1مشگین شهراردبیلفرش دستباف727
شکوفه محمدی 

اصل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100شکیال آقاخانیبانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای عیوض لو1پارس آباداردبیلقالیبافی728

صندوق کارآفرینی امیدروستای اندبیل1خلخالاردبیلگلیم بافی729
شمسه حمداله 

زاده اندبیلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی730
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

زرگر
بانک کشاورزی

شهاب شکاری 

زیوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی80050شهامت صفرزادهبانک کشاورزیخلخال روستای خمس1خلخالاردبیلپرورش و اصالح نژاد دام سنگین731
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بانک توسعه تعاونروستای مزرعه خلف1مشگین شهراردبیلفرش دستباف732
شهداد سلمانی 

مزرعه خلف
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی520520شهرام افشاریبانک کشاورزیشهرستان نیر روستای یامچی علیا1نیراردبیلپرورش زنبور عسل733

بانک کشاورزینمین روستای ینگجه مالمحمدرضا1نمیناردبیل راس90پرورش گوسفند داشتی 734
شهرام فتحی 

ینگجه
وزارت جهاد کشاورزی16001600

1بیله سواراردبیلقالیبافی735
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

گوگ تپه
بانک توسعه تعاون

شهرام مهری 

طالشمکاییل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهربانو فاتحبانک کشاورزی(تازه آباد)پارس آّباد شهرک آیت اله غفاری1پارس آباداردبیلقالیبافی736

پست بانکگرمی روستای دیزج1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف737
شهربانو محمد 

زاده جهانگیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونروستای ایران آباد- پارس آباد 4پارس آباداردبیلپرواربندی بره738
شهریار پارسا 

عربلو
وزارت جهاد کشاورزی15001500

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای امیرخانلو حاج تاپدوق1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی739
شهال عطاپور 

حمزه خانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیبخش الهرود روستای قره قیه1مشگین شهراردبیلقالی بافی740
شهال نصیری 

سواره
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای مجنده1مشگین شهراردبیلفرش دستباف741
شهناز اروج زاده 

مجندهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100شهناز آتشگاهیبانک کشاورزیاصالندوزروستای قره قباق2پارس آباداردبیلقالیبافی742

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهناز باباییصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه برزند-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی743

بانک کشاورزیروستای پته خور1نمیناردبیلقالیبافی744
شهناز جبارزاده 

لطفی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی745
شهناز جعفرنژاد 

حاجی خواجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی746
منطقه  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای شورگل- خروسلو
بانک توسعه تعاون

شهناز درگاهی 

علی بابالو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای کله سر1نمیناردبیلگلیم بافی747
شهناز طالعی 

کله سر
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونخلخال روستای بلیل1خلخالاردبیلقالیبافی748
شهناز قنبرزاده 

گورانسراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای اسد کندی1پارس آباداردبیلگلیم بافی749
شهین آگاه 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیپارس آباد روستای آغدام1پارس آباداردبیلقالیبافی750
شورانگیز پناهی 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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100100شورانگیز علیزادهصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی751
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100شیرین کهنپورصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای مقصودلو سفلی1پارس آباداردبیلگلیم بافی752
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی14401440شیریندل بهبودپست بانکاردبیل گرمی مرکزی روستای تکانلو1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری753

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شیوا الیاسیپست بانکخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلپوشاک754

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شیوا درویشیصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای قوجه بیگلو1پارس آباداردبیلقالیبافی755

1بیله سواراردبیلقالیبافی756
روستای -شهرستان بیله سوار -استان اردبیل 

قره قاسملو
صندوق کارآفرینی امید

شیوا عبدالعلی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی757
روستای - بخش مرکزی - شهرستان بیله سوار

گون پاپاق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صابر نظریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی620620صادق قاسمیبانک کشاورزیشهرستان نمین روستای بویاغچلو1نمیناردبیل(زنبوردای  )فروند (کندو)200پرورش زنبور عسل 758

759
راسی مولد 19مجوزبهره برداری پرورش گاودورگ شیری 

 راس38
وزارت جهاد کشاورزی11081108صادق محسنیبانک کشاورزیمشگین شهر روستای کالنپا2مشگین شهراردبیل

پست بانکروستای زنده آباد-بیله سوار2بیله سواراردبیل1055خرید کمباین 760
صالح زنده 

طالشمگاییل
وزارت جهاد کشاورزی12841284

بانک توسعه تعاونروستای انار1مشگین شهراردبیلتولید فرش دستبافت761
صبوره باقرزاده 

اناری
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اسالم آباد خیابان اصلی1پارس آباداردبیلگلیم بافی762
صبوره صدیقی 

بیله سوار
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای مزرعه خلف1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت763
صحرا کریم زاره 

مزرعه خلفی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای چای گرمی- انگوت 1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف764

صدف پارسی 

همپائی قوجه 

بیگلو

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکاستان اردبیل شهرستان گرمی روستای شکرلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داشتی765
صدف فیضی 

شکرلو
وزارت جهاد کشاورزی976976

وزارت جهاد کشاورزی520520صدیف رحیمیبانک کشاورزیگرمی روستای بیگ باغی1گرمیاردبیلپرورش زنبور عسل766

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی767
صدیقه علی زاده 

گبلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

بانک کشاورزیپارس آباد روستای فیروزآباد1پارس آباداردبیلقالیبافی768
صدیقه قربانی 

گللو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صدیقه کرمیصندوق کارآفرینی امیدروستای قره خان بیگلو-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی769

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای قره داغلو1پارس آباداردبیلگلیم بافی770
صراحی زینال 

زاد قریبه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070صغری باقرزادهبانک توسعه تعاونروستای انار1مشگین شهراردبیلتولید فرش دستبافت771

1کوثراردبیلفرشبافی وقالی بافی772
روستای قره - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

قشالق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری جمشیدیبانک توسعه تعاون

100100صغری داور پناهصندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای خانقاه1خلخالاردبیلگلیم بافی773
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوثراردبیلمعرق چوب774
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

منزل کامران عباسی-جغناب
صندوق کارآفرینی امید

صغری طیب 

کیوی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی14001400صغری عابدیبانک کشاورزیمشکین شهر روستای آقدرق3مشگین شهراردبیلپرورش ماهیان سردآبی775

1بیله سواراردبیلقالیبافی776
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

خانباباکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری ولی پورپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی600600صفر قهریبانک کشاورزیمشگین شهر روستای کنگرلو2مشگین شهراردبیل تن5پرورش ماهی سردآبی 777

صندوق کارآفرینی امیدبخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیلگلیم بافی778
صفورا جاللی 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی779
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صفوره ملک زادهصندوق کارآفرینی امید

1بیله سواراردبیلقالیبافی780
شهر  –استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

روستای حاج سلیمان –جعفرآباد 
بانک کشاورزی

صفیه خاکپور 

ساربان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای بلیل1خلخالاردبیلقالیبافی781
صفیه رحیم پور 

زاویه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی14401440صمد خانمحمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای قورتولموش- شهرستان نیر1نیراردبیلپرورش گاو شیری782

وزارت جهاد کشاورزی80008000صمد شاهیبانک کشاورزیپارس آباد روستای پتلو6پارس آباداردبیلخرید کمباین وش چین پنبه783

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صوره پیرزادهبانک کشاورزیپارس آباد روستای دوست کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی784

بانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی785
صوره محسن 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100
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1بیله سواراردبیلپرورش گاو سیری786
بخش - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

روستای روحکندی- جعفراباد 
بانک کشاورزی

صیاد سرافراز 

جانیار
وزارت جهاد کشاورزی823823

وزارت جهاد کشاورزی23002300ضرغام اسدنژادصندوق کارآفرینی امیدروستای پروچ- خلخال- استان اردبیل 2خلخالاردبیلپرورش گوسفند داشتی787

1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند داشتی788
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

بابک
بانک کشاورزی

ضرغام ضربی 

طالشمکاییل
وزارت جهاد کشاورزی830830

وزارت جهاد کشاورزی576576ضرغام طاهری رزبانک کشاورزیاردبیل نمین روستای رز1نمیناردبیل(زنبوردای  )فروند (کندو)175پرورش زنبور عسل 789

بانک کشاورزیمشگین شهر1مشگین شهراردبیلکلنی152 کلنی به 52پرورش رنبورعسل توسعه از 790
طاهر 

محمدحسینی
وزارت جهاد کشاورزی536536

وزارت جهاد کشاورزی21002100طاهر نریمانیبانک کشاورزیروستای گوگ تپه2بیله سواراردبیلگاوشیری791

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای عربلو1پارس آباداردبیلقالی بافی792
طاهره باقری 

جاموشچی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای تربت کندی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی793
طاهره تقی زاده 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوثراردبیلگلیم بافی794
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

جغناب
صندوق کارآفرینی امید

طاهره حسینی 

کرندق
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طاهره شهبازیصندوق کارآفرینی امیدروستای تازه کند1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت795

100100طاهره عبادیصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای تربت کندی1پارس آباداردبیلگلیم بافی796
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100طاهره کیانیصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای گدایلو1پارس آباداردبیلگلیم بافی797
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی798
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
صندوق کارآفرینی امید

طاهره یوسفی 

بیله سوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای جلوگیر- شهرستان نیر1نیراردبیلپرورش گوسفند داشتی799
طرالن نصیری 

قره شیران
وزارت جهاد کشاورزی16001600

صندوق کارآفرینی امیدبخش انگوت روستای قره خان بیگلو- گرمی 1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف800
طریفه برگزیده 

قره خان بیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی801
بیله سوار منطقه خروسلو روستای حاج خان 

اوغالن کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طیبه تیموریبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی802
طیبه سرودی 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی12001200طیبه شعبانیصندوق کارآفرینی امیدروستای علی اباد- شهرستان 1نیراردبیلپرورش گوسفند داشتی803
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1بیله سواراردبیلقالیبافی804
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طیبه نوبختبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی16601660عادل پسندیدهصندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای قلعه جوق2اردبیلاردبیلخدمات اصالح نژاد دام سبک و سنگین805

وزارت جهاد کشاورزی80008000عادل مقامیبانک کشاورزی1پارس آباد اسالم جدید آغدام شماره 6پارس آباداردبیلخرید کمباین وش چین پنبه806

وزارت جهاد کشاورزی50005000عارف فرهودیصندوق کارآفرینی امیدنرسیده به خوجین- جاده سنتو - خلخال 8خلخالاردبیلاحداث گلخانه رز هلندی807

وزارت جهاد کشاورزی452452عارف محمدزادهبانک کشاورزیاردبیل شهرستان بیله سوار روستای قره قاسملو1بیله سواراردبیلزنبورداری808

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای اوزن تپه علیا1پارس آباداردبیلقالیبافی809
عارفه احمدی 

گیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای بلیل1خلخالاردبیلقالیبافی810
عارفه رضاپور 

بلیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری811
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

زرگر
وزارت جهاد کشاورزی11001100عاطف لطفیبانک کشاورزی

پست بانکگرمی روستای دیزج1گرمیاردبیلفرش دستباف812
عاطفه برگزیده 

قره خان بیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای کله سر-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی813
عاطفه محمدی 

کله سر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای کالنسرا1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف814
عالمه احمدزاده 

کالنسرا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش تازه کند1پارس آباداردبیلگلیم بافی815
عالیه انصاری 

حاجی خانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای دوست بیگلو1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت816
عالیه بیدار 

حسین حاجلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عالیه جنگ آرابانک کشاورزی3پارس آباد روستای ابراهیم آباد شماره 1پارس آباداردبیلقالیبافی817

صندوق کارآفرینی امیدروستای بارزیل1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت818
عالیه حاجیزاده 

پریخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی819
- منطقه خروسلو –شهرستان بیله سوار 

روستای خان اوغالن کندی
بانک توسعه تعاون

عالیه رنجبر 

جلودارلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی22502250عالیه فاطمیبانک کشاورزیروستای خانباباکندی2بیله سواراردبیلگاوشیری820

1بیله سواراردبیلقالیبافی821
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل 

قره قاسملو
صندوق کارآفرینی امید

عایدینه قربانی 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیاردبیل جاده ارجستان روستای اندراب2سرعیناردبیلدامداری و دامپروری822
عباد پیری 

اندراب
وزارت جهاد کشاورزی550170



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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5گرمیاردبیلتولیدانواع پنیر823
استان اردبیل شهرستان گرمی بخش انگوت 

روستای درگاهلو
وزارت جهاد کشاورزی50005000عباداهلل ساجدیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی16071607عباداله محمدپوربانک کشاورزیروستای کرکرق2اردبیلاردبیلپرواربند بره گوشتی صنعتی824

وزارت جهاد کشاورزی808808عبادت سبالنیبانک کشاورزیروستای روحکندی1بیله سواراردبیلگاوشیری اصالح نژاد825

وزارت جهاد کشاورزی57605760عبادت صدریبانک کشاورزیاصالندوز روستای تربت کندی4پارس آباداردبیل راسی200پرورش گوساله پرواری 826

وزارت صنعت، معدن و تجارت560560عباس جعفر پوربانک توسعه تعاونروستای گور عادل-اردبیل1اردبیلاردبیلتولید مبلمان و صنایع چوبی827

وزارت جهاد کشاورزی422422عباس جعفرزادهپست بانکاردبیل گرمی روستای تمرداش1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داشتی828

سازمان امور عشایر ایران300300عباس حاجبانیصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای چخماق چخور1مشگین شهراردبیلگوسفند داشتی- دامداری عشایری 829

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای گدایلو1پارس آباداردبیلقالیبافی830
عباسقلی پهلوان 

گیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

وزارت جهاد کشاورزی15001500عباصت دلکشبانک کشاورزیروستای حکیم قشالقی3اردبیلاردبیلسورتینگ و بسته بندی حبوبات و خشکبار831

بانک کشاورزیروستای مراد لو-بخش مرکزی-اردبیل1بیله سواراردبیلپرورش اصالح نژاد گوسفند داشتی832
عبدالحسین 

پاکدل مرادلو
وزارت جهاد کشاورزی15301530

833
شیر - بره پرواری - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

و فرآورده های لبنی
1مشگین شهراردبیل

مشکین شهربخش مرادلو دهستان ارشق غربی 

روستای گنلوجه
صندوق کارآفرینی امید

عبدالعلی 

حاجبانی
سازمان امور عشایر ایران300300

بانک توسعه تعاونخلخال روستای سنجبدله1خلخالاردبیلپرورش دام سبک834
عبداله سعیدی 

سنجبدله
وزارت جهاد کشاورزی670670

وزارت جهاد کشاورزی14001400عبداله عابدیبانک کشاورزیمشکین شهرروستای آقدرق3مشگین شهراردبیلپرورش ماهی سردآبی835

وزارت جهاد کشاورزی11521152عبداله کوهستانیبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای محمدتقی کندی2گرمیاردبیلپرورش گاو شیری836

وزارت جهاد کشاورزی20002000عبدالهادی وثوقیپست بانکایمیر4اردبیلاردبیل(اصالح نژاد بز سانن )پرورش دام سبک 837

4پارس آباداردبیل کندویی500پرورش زنبور عسل 838
استان اردبیل شهرستان پارس اباد روستای قره 

داغلو
وزارت جهاد کشاورزی22002200عدالت علیپوربانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدروستای علی ویردلو-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی839
عدالت لطفی 

علی ویردلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی500500عدالت نورعلیزادهبانک کشاورزیروستای بلیل- خلخال - اردبیل 1خلخالاردبیلپرورش واصالح نژاد دام سبک840

پست بانکروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلراسی مولد99پرورش گوسفندداشتی 841
عزت اله شاکر 

قورت تپه
وزارت جهاد کشاورزی14501450
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صندوق کارآفرینی امید300300عزیز رحیمیصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار842

بانک کشاورزیقره دره3بیله سواراردبیلگاوشیری843
عزیزعلی فومن 

اجیرلو
وزارت جهاد کشاورزی20602060

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100عزیزگل فوالدیبانک کشاورزیروستای آغدام- پارس آباد 1پارس آباداردبیلقالیبافی و تولید قالی دستبافت844

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عزیزه اسدزادهصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی845

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عزیزه ایمانی الیصندوق کارآفرینی امیدنیر روستای کندوان1نیراردبیلتولید فرش دستباف846

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای کورعباسلو1پارس آباداردبیلقالیبافی847
عزیزه پرستار 

حسین حاجلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

بانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی848
عزیزه پناهی 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی849
عزیزه عابدی 

حاجی خواجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070عزیزه عبدیپست بانکبیله سوار روستای گون پاپاق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت850

وزارت جهاد کشاورزی18501850عسگر احمدیبانک کشاورزیاردبیل گرمی روستای اظماره2گرمیاردبیلخرید کمباین جاندیر851

1بیله سواراردبیل1055طرح کمباین 852
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

گوگ تپه
وزارت جهاد کشاورزی12041204عسگر بدریپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدروستای الی2نیراردبیلکشت گیاهان دارویی و زعفران853
عسگر شاهی 

مغانلو
وزارت جهاد کشاورزی865865

صندوق کارآفرینی امیدروستای جهاد آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت854
عصمت محمدی 

خلفه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عطیه صادقی نیابانک توسعه تعاونخلخال روستای خوجین1خلخالاردبیلقالیبافی855

وزارت جهاد کشاورزی756756عظیم امانیبانک توسعه تعاونسالم اباد1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح شده856

وزارت جهاد کشاورزی710710عظیم خلیلیبانک کشاورزیروستای گنجگاه1کوثراردبیلپرورش گوسفند داشتی857

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم858
عظیمه هژبری 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی16001600عقیل عابدیبانک کشاورزیمشکین شهر بخش مرکزی روستای آغ درق3مشگین شهراردبیل تن10پرورش ماهی 859

2نمیناردبیلخرید کمباین860
شهرستان نمین دهستان ننه کران روستای 

خانقاه سفلی
وزارت جهاد کشاورزی19651965عقیل غفاریپست بانک
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100100علمناز گیانیصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اولتان1پارس آباداردبیلتولید ورنی861
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای کلور1خلخالاردبیلپرورش واصالح نزاد دام سبک862
علی اصغر 

اشکانی کلور
وزارت جهاد کشاورزی10001000

بانک کشاورزیروستای قره قاسملو- بیله سوار 1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گاو شیری863
علی اصغر 

فردمرزی
وزارت جهاد کشاورزی808808

1بیله سواراردبیلزنبوداری864
بخش - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

روستای خانباباکندی- جعفراباد 
وزارت جهاد کشاورزی710580علی اصغر مردانهبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی13001300علی اکبر عبادیبانک کشاورزیخلخال خوجین1خلخالاردبیلپرورش و اصالح نژاد دام سنگین865

بانک کشاورزیروستای آلنی- مشگین شهر 2مشگین شهراردبیلپرواربندی گوساله866
علی اوسط 

عزیزی آلنی
وزارت جهاد کشاورزی28802880

150مشگین شهراردبیلتولیدی پوشاک867
اردبیل مشکین شهر بخش رضی ناحیه صنعتی 

شهید همرنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت4000014000علی ایمانیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی13201320علی باوفا جلوداربانک کشاورزینریمان کندی1بیله سواراردبیلگاوشیری اصالح نژاد868

869
تامین سرمایه دامداری های )پرورش گوسفند داشتی 

(کوچک روستایی
بانک توسعه تعاونقریه برندق- خلخال بخش خوشرستم 1خلخالاردبیل

علی بختیاری 

برندق
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی870
علی بهروز 

دمیرچی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی38803880علی دادرسبانک کشاورزیخواران-مشگین شهر روستای قصابه4مشگین شهراردبیلراس مولد18پرورش گاودورگ داشتی 871

بانک کشاورزیروستای قورتولمش- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش گاو شیری872
علی رضا سعادت 

قورتولمش
وزارت جهاد کشاورزی11501150

وزارت جهاد کشاورزی936936علی رضا وکیلیبانک کشاورزیشهرستان نمین دهستان گرده روستای اورنج3نمیناردبیلکشت گیاهان دارویی873

5نیراردبیلتولید و بسته بندی عسل874
خیابان شهید - شهر نیر - شهرستان نیر

1جنب پالک - اول خیابان حجرت - سطوتی 
بانک کشاورزی

علی زمان جان 

نثار نیری
وزارت جهاد کشاورزی19501950

بانک کشاورزیروستای گوگ تپه-بیله سوار-اردبیل1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گوسفند داشتی875
علی سروری 

طالشمکاییل
وزارت جهاد کشاورزی802802

بانک کشاورزینوروش کندی1بیله سواراردبیل1گوسفند876

علی سلطانی 

دمیرچی خرابه 

سی

وزارت جهاد کشاورزی850850

وزارت جهاد کشاورزی540540علی سیفیپست بانکسرعین روستای ارجستان1سرعیناردبیلپرورش گاو شیری877
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صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار878
علی شربتی 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

1کوثراردبیلپرورش گاو شیری879
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

گنجگاه
بانک توسعه تعاون

علی شهبازی 

گنجگاه
وزارت جهاد کشاورزی500500

1کوثراردبیلفرش دستباف880
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

مرشت
صندوق کارآفرینی امید

علی صادقی 

مرشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2بیله سواراردبیلخرید کمباین881
بخش - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

روستای گوردیگل- جعفراباد 
وزارت جهاد کشاورزی18551855علی طالعمندبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی10701070علی عابدیبانک کشاورزیایمیچه1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح شده882

وزارت جهاد کشاورزی20602060علی عباس زادهبانک توسعه تعاونروستای عصرآباد2مشگین شهراردبیلراسی19مجوزبهره برداری پرورش گاودورگ شیری 883

بانک کشاورزیاصالندوز روستای گدایلو3پارس آباداردبیلگوساله پرواربندی و اصالح نژاد884
علی عالیی 

حاجی خواجه لو
وزارت جهاد کشاورزی57605760

1خلخالاردبیلپرورش ونگهداری گوسفند داشتی885
روستای - شهرستان خلخال- استان اردبیل 

گورانسراب
وزارت جهاد کشاورزی500500علی قربانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی830830علی ممشیبانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای دده بیگلو1مشگین شهراردبیلراس75پرورش گوسفند داشتی886

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100علی نیکجو دیزجصندوق کارآفرینی امیدروستای دیزج-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی887

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100علی ولی زادهبانک کشاورزیروستای قره آغاج پشته1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت888

1خلخالاردبیلپرورش ونکهداری زنبور عسل889
روستای سفید - بخش خورش رستم- خلخال

اب
وزارت جهاد کشاورزی14848علیار مجدیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار890
علیرضا شربتی 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

891
شیر - بره پرواری - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

و فرآورده های لبنی
سازمان امور عشایر ایران300300علیمحمد اسالمیصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر قشالق نفسقلی1مشگین شهراردبیل

بانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای مجنده1مشگین شهراردبیلراسی مولد60پرورش گوسفندداشتی 892

عنایت 

قهرمانزاده 

مجندهی

وزارت جهاد کشاورزی970970

1بیله سواراردبیلقالیبافی893
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
پست بانک

عهدیه ابراهیم 

زاده بیله سوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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پست بانک خانه های سازمانی2خ امام ک قدس بلوک1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو894
عهدیه شاهنده 

قره آغا جلوسفلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلپروش گاو شیری895
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

عالیشان قشالقی
بانک کشاورزی

عهدیه عینی 

دمیرچی درسی 

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی872872

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای تکچی35پارس آباداردبیلصندوق خرد محلی روستایی تکچی896
عهدیه محمدی 

نیا
صندوق کارآفرینی امید400400

897
بره - دامداری عشایری گوسفند داشتی - عشایری 

. . . . .شیر و فرآورده های لبنی - پرواری 
صندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای یوسف خانکندی1مشگین شهراردبیل

عیسی پورهدایت 

مغانلو
سازمان امور عشایر ایران300300

1خلخالاردبیلتولید تابلو سنگ معرق آنتیک آویسا898

خیابان - روستای خوجین - شهرستان خلخال 

مغازه - جنب مسجد صاح الزمان - ولیعصر 

های ایرج علمی

صندوق کارآفرینی امید
عیسی علمی 

خوجینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

وزارت جهاد کشاورزی700700عیسی قمریبانک کشاورزیروستای حمل اباد1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده گل899

بانک کشاورزیگرمی بخش انگوت روستای شاه تپه سی1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری900
عیسی میرزایی 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی576576

1بیله سواراردبیلطرح تولید گرده و عسل901
جنب - متری24خیابان-بیله سوار-اردبیل

خوابگاه نسترن
وزارت جهاد کشاورزی642642عیسی وفاداربانک کشاورزی

1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری902
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

گونپاپاق
وزارت جهاد کشاورزی592592عین اله باباییبانک کشاورزی

10اردبیلاردبیلپرورش زنبور عسل903
اردبیل بخش هیر دهستان فوالدلوی شمالی 

روستای کریق
وزارت جهاد کشاورزی42004200عین اله بختیاریبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی760760عین اله عابدیبانک کشاورزیروستای چالماکندی1بیله سواراردبیل1گاوشیری 904

پست بانکطالب قشالقی2اردبیلاردبیلسرد خانه باالی صفر درجه905
غالم غفارپور 

برزگر
وزارت جهاد کشاورزی1000800

بانک کشاورزیروستای تکله- شهرستان پارس آباد 1پارس آباداردبیل(اصالح نژاد)پرورش گاوشیری دورگه906
غالمحسن 

شاهنده
وزارت جهاد کشاورزی960360

بانک کشاورزیاردبیل خلخال روستای مجره3خلخالاردبیل راسی300پرواربندی بره 907
غالمحسین 

فرجی مجره
وزارت جهاد کشاورزی29502950

پست بانکاستان اردبیل شهرستان نمین روستای نوجه ده3نمیناردبیل(گوجه و خیار)احداث گلخانه سبزی و صیفی 908
غالمحسین 

علیزاده نوجه ده
وزارت جهاد کشاورزی20001720
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20مشگین شهراردبیلاحداث واحد پرورش گاو شیری909
اردبیل مشگین شرقی مشکین شرقی الهرود 

 اصلی70جالیر فرعی از 
بانک کشاورزی

غالمرضا ممی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی1500015000

100100فاطمه اسدپورصندوق کارآفرینی امیدبخش اونگوت روستای شاه تپه سی1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف910
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فاطمه اصالنیصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اسالم آباد قدیم1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی911
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه باقریصندوق کارآفرینی امید(وراغول)روستای ابراهیم کندی 1مشگین شهراردبیلفرش دستباف912

1بیله سواراردبیلقالیبافی913
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل 

بابک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه بردبارپست بانک

1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی914
پارس آبا بخش تازه کند روستای اوزون قویی 

شماره دو
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه پاشایی 

سیدلر
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلپوشاک915
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

گوگ تپه
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه جوادپور 

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی916
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای قره 

قاسملو
پست بانک

فاطمه حبیبی 

باباشکند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی917
فاطمه 

خدادوست اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونروستای قالین قیه1کوثراردبیلقالی بافی918
فاطمه دانشیار 

قالین قیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی919
فاطمه درخشان 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه دوستیبانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی920

بانک توسعه تعاونخلخال روستای آلهاشم سفلی1خلخالاردبیلقالیبافی921
فاطمه رضاپور 

بلیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای سلوط1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو922
فاطمه رهنمایی 

سلوط
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای آغبالغ1مشگین شهراردبیلفرش دستباف923
فاطمه شاهعلی 

زاده آقبالغلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای کرکرق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت924
فاطمه شعاعی 

کرکرق
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070

بانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی925
فاطمه شیرعلی 

پور گورانسراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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صندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار926
فاطمه شیرین 

زاده عوری
صندوق کارآفرینی امید100100

بانک کشاورزینیر خ امام کوچه شریعتی1نیراردبیلگلیم بافی927
فاطمه صادقی 

تجرق
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای احمد آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت928
فاطمه صمدزاده 

احمد آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدگرمی روستای قوزلو1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف929
فاطمه صمدزاده 

اضماره
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدنیر روستای ویرثق30نیراردبیلصندوق خرد محلی روستایی ویرثق930
فاطمه عابد 

ویرثق
صندوق کارآفرینی امید400400

وزارت جهاد کشاورزی800800فاطمه عالی نژادبانک کشاورزیاردبیل شهرستان نیر روستای شیران2نیراردبیلطرح کشت گل محمدی931

وزارت جهاد کشاورزی380110فاطمه عباس پوربانک کشاورزیخلخال روستای گلوجه1خلخالاردبیلپرورش و اصالح نژاد دام سبک932

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه علیزادهپست بانکروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت933

صندوق کارآفرینی امید300300فاطمه فرج زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای موییل2مشگین شهراردبیلاحداث نانوایی934

1بیله سواراردبیلقالیبافی935
شهر  –استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

روستای چالما کندی-جعفرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه فوالدیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیپارس آباد روستای اولتان1پارس آباداردبیلقالی بافی936
فاطمه قبادی 

پیرایواتلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای علی آباد1خلخالاردبیلقالیبافی937
فاطمه قنبری 

علی آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی938
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

خانباباکندی
پست بانک

فاطمه الزمی 

جانیارلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای کرکرق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت939
فاطمه محبی 

کرکرق
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070

1کوثراردبیلفرش دستباف940
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

مجدر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه مددیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی941
فاطمه مرادی 

گورانسراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای شال- شاهرود - خلخال1خلخالاردبیلقالیبافی942
فاطمه نساء 

قربانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه نوروزیبانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی943
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944
برای تامین مواد اولیه پاالیشگاه تولید )کارخانه آرد

(سوخت سبز و سایر نیازههای استان
100مشگین شهراردبیل

بخش - شهرستان مشگین- استان اردبیل

روستای اینچه- مرادلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت15000010000فاطمه نوعی اقدمپست بانک

1بیله سواراردبیلقالیبافی945
دهستان -استان اردبیل شهرستان بیله سوار

روستای سموکلوسفلی-انجیرلو
بانک توسعه تعاون

فاطمه ولیزاده 

جلودار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای بلیل1خلخالاردبیلقالیبافی946
فاطمه یعقوبی 

بلیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای ننه کران1نمیناردبیلگلیم بافی947

فایده 

محمدحسن پور 

ننه کران

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی948
فایزه بهزادساری 

نصیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیگرمی روستای حسی کندی1گرمیاردبیلپروررش گاو شیری949
فتح اهلل مجللی 

حسی کندی
وزارت جهاد کشاورزی576576

بانک توسعه تعاوناردبیل گرمی روستای الیله3گرمیاردبیلپرواربندی گوساله دورگ950
فخرالدین 

داداشی الیله
وزارت جهاد کشاورزی24002400

بانک توسعه تعاونخلخال روستای ترک1خلخالاردبیلقالیبافی951
فخرتاج جعفری 

ترک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی20102010فرامرز دلیربانک توسعه تعاونروستای گرده- شهرستان نمین 2نمیناردبیلپرورش گوسفند داشتی952

وزارت جهاد کشاورزی758758فرامرز صوریبانک توسعه تعاونبیله سوار روستای زرگر1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند داشتی953

صندوق کارآفرینی امیدروستای رز- بخش ویلکیج - شهرستان نمین 1نمیناردبیلگوسفند بومی داشتی954
فرج اله طاهری 

رز
وزارت جهاد کشاورزی10001000

بانک توسعه تعاوننمین روستای خانقاه1نمیناردبیلصنایع دستی گلیم بافی955
فرح انگیز کمالی 

خانقاه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرح خاوندیصندوق کارآفرینی امیدروستای دمیرچی- بیله سوار 1بیله سواراردبیلقالی بافی956

بانک توسعه تعاونخلخال روستای بلیل1خلخالاردبیلقالیبافی957
فرح سلطان 

صادق زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی18501850فرح عزیزیانبانک توسعه تعاونروستای اندبیل- خلخال- استان اردبیل 3خلخالاردبیلپرورش و اصالح نژاد دام سبک958

1بیله سواراردبیلقالیبافی959
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرحناز رزمجوپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرحناز غفاریانبانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی960
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرحناز مستاجریصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد اصالندوز روستای کورالر1پارس آباداردبیلقالیبافی961

2نمیناردبیلانبار نگهداری محصوالت کشاورزی962
شهرستان نمین دهستان دولت آباد دهستان 

سربند
بانک کشاورزی

فرخ نظری تازه 

کند
وزارت جهاد کشاورزی20602060

1بیله سواراردبیلقالیبافی963
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

روحکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرخنده مردانهصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی950950فرزاد آقازادهپست بانکشهریور1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح شده964

پست بانکروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت965
فرزاد بخشعلی 

قورت تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونروستای مزرعه غلف1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت966
فرزانه دوستی 

بیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی450450فرزانه موسویانبانک کشاورزیکوهساره1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور عسل و گرده گل967

30بیله سواراردبیلخدمات رفاهی968
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

قره قاسملو
1400014000فرشاد علمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای نوران1اردبیلاردبیل(اصالح نژاد  )پرورش گاو شیری 969
فرشاد غفاری 

نوران
وزارت جهاد کشاورزی15001500

100100فرشته رضوانیصندوق کارآفرینی امیدرویتای اندبیل1خلخالاردبیلگلیم بافی970
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی540540فرشید باباییبانک توسعه تعاوننوران1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر و گرده گل971

وزارت جهاد کشاورزی700700فرشید درگاهیبانک کشاورزیروستای چنذاب1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده گل972

بانک کشاورزینریمان کندی2بیله سواراردبیلگاوشیری973
فرض اله آزاد 

جلودارلو
وزارت جهاد کشاورزی20602060

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرناز تقوی تنگصندوق کارآفرینی امیدروستای هفت برادر-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی974

صندوق کارآفرینی امیدروستای قره آغاج1مشگین شهراردبیلقالی بافی975
فرهاد آقا 

جعفرپور
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیمشکین شهرروستای موییل1مشگین شهراردبیلکلنی100ایجاد زنبورستان به تعداد976
فرهاد صادقی 

خیاوی
وزارت جهاد کشاورزی536536

977
دامداری عشایری گوسفند داشتی شیر و فرآورده های 

. . . .لبنی بره پرواری 
صندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای جبدرق1مشگین شهراردبیل

فرهاد 

محمودزاده 

جبدرقی

سازمان امور عشایر ایران300300

1بیله سواراردبیلقالیبافی978
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

زرگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا آب برینبانک توسعه تعاون

100100فریبا بخشاییصندوق کارآفرینی امیدروستای اندبیل1خلخالاردبیلگلیم بافی979
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا دلدار مغانلوصندوق کارآفرینی امیدجعفرآباد1بیله سواراردبیلپوشاک980

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای مینااباد جنب مسجد1نمیناردبیلگلیم بافی981
فریبا قلی زاده 

مینااباد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای قره قیه1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت982
فریبا کریم اللهی 

قره قیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدمشگین شهر بخش قصابه40مشگین شهراردبیلصندوق خرد محلی روستای قصابه983
فریبا کشی زاده 

قصابه
صندوق کارآفرینی امید400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا کوالنیصندوق کارآفرینی امیدروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلقالی بافی984

1بیله سواراردبیلقالیبافی985
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

گوگ تپه
بانک توسعه تعاون

فریبا محمدی 

حسی کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای پریخان خیابان شهید عباس ممیزاده1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت986
فریبا ممی زاده 

پریخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا نعمتیبانک کشاورزیروستای نصیرآباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت987

1بیله سواراردبیلقالیبافی988
بخش  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای انجیرلو–مرکزی 
پست بانک

فریبا وطن 

دوست
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1کوثراردبیلپرورش گوسفند مولد989
سنجبد –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

روستای آفتابه- غربی
وزارت جهاد کشاورزی740740فریبرز یزدانیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی440440فرید عجمیبانک کشاورزیمشگین شهر روستای وله زیر1مشگین شهراردبیل کلنی147به 47توسعه زنبور عسل از990

1بیله سواراردبیلقالیبافی991
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
صندوق کارآفرینی امید

فریده ابراهیمی 

کچل لر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی992
فریده ببری 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100فریده برکیبانک کشاورزیاصالندوزروستای نادرکندی2پارس آباداردبیلقالیبافی993

بانک کشاورزیپارس آباد روستای محمدرضالو1پارس آباداردبیلقالیبافی994
فریده تقی زاده 

پورسادات
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاوناصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی995
فریده صادقی 

گرگری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی996
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

دمیرچیلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریده مردانهصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدمشگین شهر روستای میرکندی1مشگین شهراردبیلقالیبافی997
فریده ملکی 

اصل دوکش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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پست بانکنمین مینااباد1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو998
فریده نجفی 

میناآباد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلفرش دستباف999
فریده نقدی 

مویلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1000
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

بابک
وزارت جهاد کشاورزی600600فریده نوازشبانک کشاورزی

6اردبیلاردبیلشرکت اورمان چوب آذربایجان1001
 جاده تبریز اول روستای 9اردبیل کیلومتر 

الماس
صندوق کارآفرینی امید

فریدون 

چراغعلی زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

پست بانکروستای شیخ احمد- اردبیل 7اردبیلاردبیلتولید انواع پنیر1002
فریدون حبیبی 

شیخ احمد
وزارت جهاد کشاورزی50004000

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فضه اسدیبانک کشاورزیروستای مزرعه غلف1مشگین شهراردبیلقالیبافی1003

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فضه بدیهی عربلوبانک توسعه تعاوناستان اردبیل شهرستان بیله سوارروستای زرگر1بیله سواراردبیلقالیبافی1004

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فضه پناهیبانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1005

صندوق کارآفرینی امیدروستای دستگیر1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1006
فضه هاشمی 

دستگیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای خانقشالق- پارس آباد 4پارس آباداردبیل( راسی 100گاو شیری )تولید شیر و گوشت گاو 1007

فهم اله 

احمدزاده 

هومونلو

وزارت جهاد کشاورزی60002500

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فهمیه نوریبانک کشاورزیپارس آباد روستای دوست کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1008

100100فهیمه جاللیصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیلگلیم بافی1009
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای اندبیل1خلخالاردبیلخیاطی1010
فهیمه عظیمی 

سقرچی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امید3پارس آباد روستای تکله کندی شماره 1پارس آباداردبیلقالیبافی1011
فهیمه فیروزی 

تکله
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امید200200فهیمه معززصندوق کارآفرینی امیدنیر روستای میمند30نیراردبیلصندوق خرد محلی روستای میمند1012

بانک کشاورزیروستای ایمیچه1اردبیلاردبیلقالیبافی1013

فهیمه 

نوروزنسب قوجه 

بیگلو

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی انگوت روستای شهماربیگلو1گرمیاردبیلپرورش گیاهان دارویی1014
فیروز قلی زاده 

شاهماربیگلو
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک توسعه تعاوننمین روستای کنازق1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو1015
فیروزه حقی پور 

پته خور
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدگرمی بخش انگوت روستای ایستی باغچه1گرمیاردبیللید فرش دستباف.تو1016
فیروزه غریب 

گبلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای شهریور1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری به روش اصالح نژاد1017
فیض اله موسی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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صندوق کارآفرینی امیدروستای تکانلو-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی1018
فینا پرنیان 

ساری خان بگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی30003000قادر افتخاریپست بانکاراضی روستای دودران- شهرستان نمین 3نمیناردبیلپرواربندی بره1019

بانک کشاورزیخلخال خوجین1خلخالاردبیلزنبورداری1020
قادر حبیبی 

خوجین
وزارت جهاد کشاورزی320320

وزارت جهاد کشاورزی12841284قاسم ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای ایمیر2اردبیلاردبیلخرید کمباین1021

بانک کشاورزیمشگین شهر روستای آلنی2مشگین شهراردبیلپرواربندی گوساله1022
قاسم انوری آذر 

خیاوی
وزارت جهاد کشاورزی28802880

وزارت جهاد کشاورزی25502550قاسم آزاد جعفرلوبانک کشاورزیمشکین شهر بخش مرکزی روستای تبنق2مشگین شهراردبیل تن12پرورش ماهی سرآبی دومنظوره 1023

1پارس آباداردبیلگوسفند داشتی1024
روستایی پل - روستای قباد کندی- پارس آباد 

رحمان
بانک کشاورزی

قاسم دولتخواه 

اجیرلو
وزارت جهاد کشاورزی1390669

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100قاسم علیزادهبانک کشاورزیجمادی1اردبیلاردبیلقالیبافی1025

وزارت جهاد کشاورزی11201120قباد صباحیبانک کشاورزیفوالدلو1بیله سواراردبیلگاوشیری1026

وزارت جهاد کشاورزی536536قدرت صالحیبانک کشاورزیمشگین شهر روستای داشکسن2مشگین شهراردبیلکلنی155به 55توسعه زنبورستان از1027

وزارت جهاد کشاورزی920920قدیر ستودهبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای چنار1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داشتی1028

بانک کشاورزیبنماران.کوثر.اردبیل1کوثراردبیلنوسازی و پرورش گوسفند داشتی1029
قربان احمدی 

بنماران
وزارت جهاد کشاورزی650650

10خلخالاردبیلمحصوالت گلخانه ای1030
پایین تر از باشگاه - جاده سنتو- خوجین

گلخانه قربان خداوردی. آقایی
وزارت جهاد کشاورزی50005000قربان خداویردیصندوق کارآفرینی امید

1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار1031
مشکین شهر روستای موییل روبری دفتر 

(حسنی)پیشخوان موییل 
صندوق کارآفرینی امید

قربان نصیری 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری1032
اردبیل شهرستان گرمی بخش انگوت روستای 

سیدجوادلو
بانک کشاورزی

قرداشعلی 

جباری قلی درق
وزارت جهاد کشاورزی576576

1033
شیر - بره پرواری - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

و فرآورده های لبنی
صندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای وله زیر1مشگین شهراردبیل

قلعلی قهرمانی 

آذر
سازمان امور عشایر ایران300300

صندوق کارآفرینی امیدروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستباف1034
قمر بخشعلیزاده 

قورت تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100قمر کرمدارصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد اصالندوز روستای مقصودلو علیا1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی1035
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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بانک کشاورزیپارس آباد روستای مرتضی کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1036
قمرخانم لطفیان 

اجرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی10001000قنبر عباس زادهپست بانکاردبیل گرمی مرکزی روستای شکراب2گرمیاردبیلپرواربندی گوساله1037

بانک کشاورزیحسن باروق1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح شده1038
قنبر مهرورز 

حسن باروق
وزارت جهاد کشاورزی10701070

وزارت جهاد کشاورزی604604قوجه خان مردانهبانک کشاورزیبگ آلی1بیله سواراردبیلگوسفند داشتی1039

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100قیز بست ولیزادهپست بانکروستای قره آغاج1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1040

وزارت جهاد کشاورزی400400کاظم مهامیصندوق کارآفرینی امیدمزه جین- خلخال1خلخالاردبیلتولید ژله رویال وگرده گل1041

وزارت جهاد کشاورزی700700کامران عزیزیبانک کشاورزیمشکین شهر روستای مزرعه خلف2مشگین شهراردبیل کندو300 به 100زنبورداری افزایش از 1042

صندوق کارآفرینی امیدروستای احمد بیگلو1مشگین شهراردبیلقالی بافی1043
کامران نوروزی 

احمد بیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری ایران خواهپست بانکگرمی روستای دیزج1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف1044

بانک کشاورزیروستای ایوریق- اردبیل1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده گل1045
کبری پوراسد 

آستمال
وزارت جهاد کشاورزی700700

100100کبری سلطانزادهصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای آغبالق1مشگین شهراردبیلگلیم بافی1046
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100کبری صوریصندوق کارآفرینی امیداصالندوز محله کمپ سازمان1پارس آباداردبیلگلیم بافی1047
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدگرمی روستای عدالت قشالقی1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف1048
کبری فخرزاده 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری محمودیپست بانکروستای گورانسراب-خلخال1خلخالاردبیلتولید قالی وتابلو فرش دست باف1049

بانک کشاورزیروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1050
کبری میرزایی 

صلحی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای بیلداشی-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی1051
کرامت قلی 

وندبیل داشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیمشگین شهر روستای نصیر آباد1مشگین شهراردبیل کلنی245 به 45زنبور داری افزایش از 1052
کریم امامی 

خیاوی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1053
شیر - بره پرواری - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

و فرآورده های لبنی
سازمان امور عشایر ایران300300کریم آقاییصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای وله زیر1مشگین شهراردبیل

بانک کشاورزیپارس آباد روستای اسماعیل کندی2پارس آباداردبیل(اصالح نژاد)پرورش گاوشیری دورگه1054
کریم چراغی 

اجیرلو
وزارت جهاد کشاورزی16661666

وزارت جهاد کشاورزی300300کریم کریمیصندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی انگوت روستای چای گرمی1گرمیاردبیلپرورش ماهی قزل اال1055
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پست بانکروستای آق بیالق1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1056
کلثوم محمودی 

آقبالبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی1057
شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

شهرجعفرآباد روستای چالما کندی
صندوق کارآفرینی امید

کمال سلیمانی 

گبلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند داشتی1058
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

گوگ تپه
وزارت جهاد کشاورزی692692کوروش گرانمایهبانک کشاورزی

100100کوکب جهاندیدهصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای آغدام خیابان معلم1پارس آباداردبیلتولید ورنی1059
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2بیله سواراردبیلکابین1055طرح کمباین 1060
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

قره قاسملو
پست بانک

کیکاوس 

پورجعفر
وزارت جهاد کشاورزی19291929

بانک توسعه تعاوناردبیل روستای حسن باروق2اردبیلاردبیلپرورش گوسفند اصالح نژاد رومانف1061
کیوان معظمی 

جدید
وزارت جهاد کشاورزی20502050

صندوق کارآفرینی امیدروستای کندوان- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش گاو شیری1062
گل اوغالن 

دولتی کندوان
وزارت جهاد کشاورزی800800

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070گل آراء عباسیپست بانکروستای قره حسنلو1نمیناردبیلتولید فرش دستبافت1063

1بیله سواراردبیلقالیبافی1064
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

انجیرلو روستای سموکلوسفلی
صندوق کارآفرینی امید

گل آراء محمدی 

آذر علی بنه سی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1065
شیر - بره پرواری - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

و فرآورده های لبنی
صندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای وله زیر1مشگین شهراردبیل

گل آقا اقبالی 

جلودارلو
سازمان امور عشایر ایران300300

وزارت صنعت، معدن و تجارت50003000گل آقا وطن پوربانک کشاورزیجاده الوارس2سرعین کیلومتر6سرعیناردبیلتولیدی1066

1بیله سواراردبیلقالیبافی1067
روستای -شهر جعفرآباد- شهرستان بیله سوار 

بگ الو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل آواز بیدارصندوق کارآفرینی امید

1068
شیر - بره پرواری - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

و فرآورده های لبنی
سازمان امور عشایر ایران300300گل آور حسن پورصندوق کارآفرینی امیدمشکنی شهر قشالق نوری کندی یافت1مشگین شهراردبیل

1بیله سواراردبیلقالیبافی1069
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

اودلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل خاص ندائیپست بانک

1بیله سواراردبیلقالی بافی1070
روستای -بخش جعفراباد-بیله سوار-اردبیل

نریمان کندی
بانک کشاورزی

گل خانم 

فرهنگ جلودار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1بیله سواراردبیلقالیبافی1071
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
پست بانک

گل زاده ملک 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای نوشهر30اردبیلاردبیلکشت زعفران و پروش طیور ودام1072

گل سارا 

اللویردی زاده 

نوشهر

صندوق کارآفرینی امید400400

1بیله سواراردبیلقالیبافی1073
استان اردبیل شهرستان بیله سوار بخش 

روستای گوردگل علیا–جعفرآباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل قدم کیانیپست بانک

1بیله سواراردبیلقالیبافی1074
-شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

روستای چالما کندی-شهرجعفرآباد 
بانک توسعه تعاون

گل قدم موحد 

ساربان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای بلیل1خلخالاردبیلقالیبافی1075
گل گز قربانی 

بلیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1کوثراردبیل(دورو/ ساده  )گلیم بافی 1076
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

فاراب
صندوق کارآفرینی امید

گل ناز راعی 

فاراب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100گل نشان ذکاوتصندوق کارآفرینی امیدبخش انگوت روستای قباله1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف1077
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گالیه مرادیبانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1078

صندوق کارآفرینی امید3پارس آباد روستای ابراهیم آباد شماره 1پارس آباداردبیلقالیبافی1079
گلتاج جلیلی 

انزانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی1080
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

بابک
پست بانک

گلثوم مردوار 

طالشمکائیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباداصالندوز روستای نادرکندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1081
گلثوم مطیع پور 

گبلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای نصیر آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1082
گلثوم موسوی 

اندرزقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیداردبیل نمین عنبران روستای عنبران علیا1نمیناردبیلگلیم و مسند1083
گلزار سلطان 

نژاد عنبران
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای اندبیل1خلخالاردبیلگلیم بافی1084
گلزار ملکی 

اندبیلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی1085
شهرستان بیله سوار دهستان - استان اردبیل

روستای سموکلوسفلی-انجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلستان آذربوصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای ملت آباد1پارس آباداردبیلگلیم بافی1086
گلشاد شجاعی 

پتلو قوجه بیگلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیاصالندوز نورمحمدکندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1087
گلعذار احمدی 

اصل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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وزارت جهاد کشاورزی990990گلعلی آقازادهبانک کشاورزیمعصوم آباد2اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری به روش اصالح نژاد1088

1کوثراردبیلگلیم بافی1089
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

توشمانلو
صندوق کارآفرینی امید

گلناز حیدری 

توشمانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلناز فرحناکصندوق کارآفرینی امیدگرمی روستای امراهلو1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف1090

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100گلناز نجفیانبانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای اژدربیگلو1پارس آباداردبیلقالی بافی1091

وزارت جهاد کشاورزی714714گلی اصغریبانک کشاورزیروستای روح کندی-بیله سوار-اردبیل1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گوسفند داشتی1092

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلی ایمانیصندوق کارآفرینی امیدروستای دستگیر1مشگین شهراردبیلقالی بافی1093

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای امیرخانلو حاج تاپدوق1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی1094
گلی بیدقی 

اجیرلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای آغبالق1مشگین شهراردبیلگلیم بافی و ورنی1095
گلی سلطانزاده 

آقبالغی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100گوزل داور پناهصندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای خمس1خلخالاردبیلگلیم بافی1096
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیمشکین شهر روستای نصیرآباد1مشگین شهراردبیل کلنی150زنبورداری 1097
الدن جلیلی 

نصرابادی
وزارت جهاد کشاورزی460460

صندوق کارآفرینی امیدنمین جید1نمیناردبیلگلیم بافی1098
الدن محمدی 

جید
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1099
الله افرازه قره 

گل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الله جسور اجیرلوبانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1100

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل2مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار1101
لطفعلی سلیمانی 

آذر
صندوق کارآفرینی امید300300

1بیله سواراردبیلقالیبافی1102
دهستان - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

روستای سمکلو سفلی- انجیرلو 
بانک توسعه تعاون

لطیفه حضرتی 

جعفرقلی خانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100لطیفه صوریصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای بودجه سفلی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی1103
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیپارس آباد روستای مجیدآباد1پارس آباداردبیلقالیبافی1104
لطیفه فرجی 

کلیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی1105
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

قره قاسملو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لطیفه مردانهبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070لیال بابایی ثانیپست بانکروستای ایوریق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت1106

بانک کشاورزیاصالندوزروستای ایدر2پارس آباداردبیلقالیبافی1107
لیال پیرایش 

گیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100
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150150لیال جعفریصندوق کارآفرینی امیداردبیل نیر شیران1نیراردبیلتولیدات چرمی دست ساز1108
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100لیال خدابخشصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای قوشاقشالق محله قطارآباد1پارس آباداردبیلگلیم بافی1109
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی1110
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

خانباباکندی
پست بانک

لیال زارعی تازه 

کند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال صادقیصندوق کارآفرینی امیدروستای آلنی- مشگین شهر 1مشگین شهراردبیلقالیبافی و حرف فرش دستباف1111

بانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی1112
لیال عابدی 

بورگهیم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2کوثراردبیلجوراب بافی1113
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

هریس
صندوق کارآفرینی امید

لیال عابدی 

سگرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600

100100لیال علیزادهصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اسالم آباد خیابان اصلی1پارس آباداردبیلگلیم بافی1114
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیاصالندوز روستای تربت کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1115
لیال فهیمی 

گیکلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

1116
بره - دامداری عشایری گوسفند داشتی - عشایری 

تولیدات عشایری. . . . . .شیر و - پرواری 
سازمان امور عشایر ایران300300لیال قربانی ایواتلوصندوق کارآفرینی امیدایواتلو/ مشکین شهر روستای جبدرق 1مشگین شهراردبیل

بانک کشاورزینیر خ امام روبروی بانک صادرات1نیراردبیلگلیم بافی1117
لیال مظاهری 

نیری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدنیر روستای کوراییم34نیراردبیلصندوق خرد محلی روستایی کوراییم1118
لیال معبودی 

کوراییم
صندوق کارآفرینی امید200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال منافیپست بانکپارس آباد روستای اسالم آباد1پارس آباداردبیلقالیبافی1119

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100لیال مهرآورانبانک کشاورزیاصالندوزروستای قره قباق2پارس آباداردبیلقالیبافی1120

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100لیال نعمتیبانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالی بافی1121

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای بران سفلی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم1122
مارال تقی زاده 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مارال خاکیبانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای کورالر1پارس آباداردبیلقالیبافی1123

وزارت جهاد کشاورزی250250ماه رز عطاییبانک کشاورزیروستای بورگهیم1خلخالاردبیلاصالح و احیای گلستان گل محمدی1124

صندوق کارآفرینی امیدروستای اندبیل1خلخالاردبیلگلیم بافی1125
ماه زر ذوالفقاری 

اندبیل
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بیله سواراردبیلقالیبافی1126
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای قره 

قاسملو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ماهتابه عالئیصندوق کارآفرینی امید

1بیله سواراردبیلقالیبافی1127
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

گوگ تپه
بانک کشاورزی

ماهرخ جواد نژاد 

بیله سوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلپرورش دام سنگین1128
ماهرخ نباتعلی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی19651965ماهیه بخشیبانک کشاورزیمشکین شهر روستای دوه چی2مشگین شهراردبیل(خرید کمباین)مکانیزاسیون 1129

وزارت جهاد کشاورزی750750مباحعلی دژبردبانک توسعه تعاونروستای عموقین1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح نژاد1130

3پارس آباداردبیلاحداث ازمایشگاه کشت بافت و سلول1131
مرکز تحقیقات -روستای اولتان- پارس اباد

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی20002000مجتبی آقازادهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی16001200مجتبی خاکپوربانک کشاورزیپارس آباد روستای اسالم آباد جدید2پارس آباداردبیلداروخانه دامپزشکی1132

بانک کشاورزیروستای پیرالقر4اردبیلاردبیلپرورش بره به روش صنعتی1133
مجتبی فرزانه 

پیرالقر
وزارت جهاد کشاورزی25002500

صندوق کارآفرینی امیدشهر رضی روستای قورلو1مشگین شهراردبیلواحد گلخانه ای کوچک مقیاس1134
محب اله جدی 

قورولو
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک کشاورزیروستای نیاز قلی- مرادلو 2مشگین شهراردبیل کل گله38راس مولد 19گاو شیری 1135

محبوب 

محمدزاده قورت 

تپه

وزارت جهاد کشاورزی1486302

صندوق کارآفرینی امیدگرمی روستای بیلداشی1گرمیاردبیلتولید فرش دستباف1136
محبوبه رجایی 

صدیق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای محمودآبادطالقانی1پارس آباداردبیلقالیبافی1137
محبوبه 

محمدزاده اندیس
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100محبوبه ناصریبانک کشاورزینیر خ امام خ دادگستری1نیراردبیلگلیم بافی1138
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی1139
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

بابک
پست بانک

محترم سالمی 

طالشمکاییل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیاردبیل نمین روستای رز1نمیناردبیل(زنبوردای  )فروند (کندو)150پرورش زنبور عسل 1140
محتشم طاهری 

رز
وزارت جهاد کشاورزی540540

صندوق کارآفرینی امیدروستای یامچی سفلی- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش گاو شیری1141
محرمعلی عبدی 

یامچلو
وزارت جهاد کشاورزی850850

وزارت جهاد کشاورزی25002500محسن عابدبانک توسعه تعاونپیراقوم4اردبیلاردبیلتولید مینی تیوبر1142

وزارت جهاد کشاورزی680680محسن نامیبانک کشاورزیروستای بابک-بیله سوار-اردبیل1بیله سواراردبیلتولید عسل و گرده1143
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صندوق کارآفرینی امیدروستای شورقویی- بیله سوار1بیله سواراردبیلقالیبافی1144
محسن وطن 

خواه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای اینانلو- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش گاو شیری1145
محسن یوسفی 

اینانلو
وزارت جهاد کشاورزی900900

بانک کشاورزیروستای زره ناس1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر زنبور عسل و گرده گل1146
محمد ابراهیمی 

سوغانلو
وزارت جهاد کشاورزی540540

پست بانکاردبیل گرمی انگوت روستای قباله1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری1147
محمد اصالن 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی11501150

وزارت جهاد کشاورزی770770محمد امانیبانک کشاورزیسالم آباد1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری به روش اصالح نژاد1148

پست بانکاردبیل گرمی انگوت روستای چای گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری دورگ1149

محمد آقا 

سرتاجی قوجه 

بیگلو

وزارت جهاد کشاورزی11541154

وزارت جهاد کشاورزی494494محمد آقاجانیبانک کشاورزیکلور1خلخالاردبیلپرروش دام سبک1150

صندوق کارآفرینی امیدروستای خانقشالقی- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش گاو شیری1151

محمد 

پورموسوی 

خانقشالقی

وزارت جهاد کشاورزی770770

بانک کشاورزیخلخال خوجین1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1152
محمد جواد 

آزمون
وزارت جهاد کشاورزی610610

وزارت جهاد کشاورزی850850محمد حساسبانک کشاورزیروستای قره قاسملو-بیله سوار-اردبیل1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گوسفند داشتی1153

وزارت جهاد کشاورزی536536محمد حسینیبانک کشاورزیمشکین شهر2مشگین شهراردبیلکلنی144به 44زنبور داری توسعه از1154

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070محمد داداشیبانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای انار1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت1155

صندوق کارآفرینی امیدروستای جمال آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستباف1156
محمد سید 

ابراهیمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی800800محمد شاهندهبانک کشاورزیسرعین روستای ورنیاب2سرعیناردبیلهمزمان سازی فحلی گوسفند نژاد مغان1157

1بیله سواراردبیلقالیبافی1158
بخش - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

روستای روحکندی- جعفرآباد 
پست بانک

محمد صبوری 

بیله سوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونروستای کریق1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده گل1159
محمد صفری 

کریق
وزارت جهاد کشاورزی630630

وزارت جهاد کشاورزی10301030محمد علی عدلیبانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای مازافا1مشگین شهراردبیلراس مولد8پرورش گاوشیری 1160

وزارت جهاد کشاورزی20602060محمد فومنبانک کشاورزیقره دره2بیله سواراردبیل1گاوشیری1161

1162
احداث گلخانه هیدروپونیک تولید نهال پیوندی با پایه 

رویشی
5مشگین شهراردبیل

استان اردبیل شهرستان مشکین شهر بخش 

مرادلو روستای اردوخانکندی
بانک کشاورزی

محمد فیض اله 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی78007800
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بانک توسعه تعاونروستای نصیرآباد- مشگین شهر1مشگین شهراردبیل راسی9پرورش گاو شیری1163
محمد 

محمداوغلی
وزارت جهاد کشاورزی15601560

1بیله سواراردبیلکابین1055طرح کمباین 1164
بخش - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

روستای قوردیگل-جعفراباد 
وزارت جهاد کشاورزی12841284محمد مردانهپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی700700محمد مردانهبانک کشاورزیخان بابا کندی- بیله سوار-اردبیل1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گاو شیری1165

وزارت جهاد کشاورزی28342834محمد نزیه پوربانک توسعه تعاونخیابان شهید میرزایی-بیله سوار-اردبیل4بیله سواراردبیلپرورش دام گوسفند داشتی1166

صندوق کارآفرینی امید300300محمد نصیریصندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار1167

پست بانکروستای جناقرد2اردبیلاردبیلباشگاه پرورش اندام1168
محمد هراسی 

جناقرد
وزارت ورزش و جوانان640640

1بیله سواراردبیلقالیبافی1169
استان اردبیل شهرستان بیله سوار شهر 

جعفرآباد روستای چالما کندی
پست بانک

محمدرضا 

رضائی بیله سوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزی جاده اردبیل مشکین4مشکین شهر کیلومتر 7مشگین شهراردبیلرب گوجه فرنگی1170
محمدعلی 

فاطمی نیا
وزارت جهاد کشاورزی87708770

بانک کشاورزیقصابه-مشگین شهر2مشگین شهراردبیلراس114راسی مولدکل گله 57پرورش گوسفندداشتی 1171
محمود 

جهانگیری
وزارت جهاد کشاورزی864864

وزارت جهاد کشاورزی18501850محمود محمدیبانک کشاورزیاردبیل گرمی روستای کله سر2گرمیاردبیلخرید کمباین جاندیر1172

وزارت جهاد کشاورزی12001200محمود نظریبانک کشاورزیمشکین شهرروستای آلنی2مشگین شهراردبیلراسی30مجوزبهره برداری پرورش گاو شیری 1173

وزارت جهاد کشاورزی240240محی الدین امانیصندوق کارآفرینی امیدآقبالغ علیا1مشگین شهراردبیلپرورش زعفران1174

1کوثراردبیلپرورش گاو شیری1175
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

فاراب
وزارت جهاد کشاورزی740620مختار رضایی فربانک کشاورزی

1بیله سواراردبیلخرید کمباین1176
بخش - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

روستای بگ آلو- جعفراباد 
پست بانک

مدد سودی 

طالشمکاییل
وزارت جهاد کشاورزی12841284

بانک کشاورزیاصالندوز روستای آق قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی1177
مدینه ایران 

خواه هیبت
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیلگلیم بافی1178
مدینه بهلولی 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مدینه نوروزیصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1179

وزارت جهاد کشاورزی10001000مرادعلی اسالمیصندوق کارآفرینی امیدروستای خانه شیر- شهرستان نیر1نیراردبیلپرورش گاو شیری1180
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صندوق کارآفرینی امیدروستای جغناب- بخش مرکزی - کوثر 35کوثراردبیلصندوق خرد محلی روستای جغناب1181
مرضیه سلیم پور 

جغناب
صندوق کارآفرینی امید400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه عبداللهیبانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1182

وزارت جهاد کشاورزی50005000مروت محمدزادهبانک کشاورزیسرعین روستای کرده ده3سرعیناردبیلپرورش گاو گوشتی اصالح نژاد1183

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مریم احمدیصندوق کارآفرینی امیدنمین میناآباد4نمیناردبیلتولیدی پوشاک زنانه1184

1بیله سواراردبیلقالیبافی1185
بخش  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای انجیرلو –مرکزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم اقراریبانک توسعه تعاون

1بیله سواراردبیلقالیبافی1186
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

بابک
بانک توسعه تعاون

مریم بهروزی 

طالشمکاییل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی1187
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم پاک منشپست بانک

1بیله سواراردبیلقالیبافی1188
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

مرادلو
بانک کشاورزی

مریم پاکدل 

جانیار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم پرویزیپست بانکپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1189

بانک کشاورزیپارس آباد روستای قوجه بیگلو1پارس آباداردبیلقالی بافی1190
مریم پناهی 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100مریم جعفریصندوق کارآفرینی امیدنمین روستای سربند1نمیناردبیلگلیم بافی1191
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10001000مریم دانابانک کشاورزیروستای قره قاسملو- شهرستان بیله سوار1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1192

صندوق کارآفرینی امیدروستای برندق- بخش خورش رستم- خلخال1خلخالاردبیلکشت زعفران1193
مریم سحرخیز 

بلگوری
وزارت جهاد کشاورزی250250

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی1194
مریم سرودی 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونخلخال روستای خانقاه بفراجرد1خلخالاردبیلقالیبافی1195
مریم سلیمی 

خانقاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزی2پارس آباد روستای تکله بخش 1پارس آباداردبیلقالی بافی1196
مریم شکری 

الطران
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100مریم صادقیبانک کشاورزینیر خ امام خ دادگستری1نیراردبیلگلیم بافی1197
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای گبللر1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1198
مریم علی پور 

وجنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1199
مریم علی 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم محمدیبانک کشاورزیاصالندوز روستای گوزللی1پارس آباداردبیلقالیبافی1200
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صندوق کارآفرینی امیدروستای ابراهیم کندی1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1201
مریم نصیری 

وراغولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم نقدیانبانک کشاورزیپارس آباد روستای ایران آباد1پارس آباداردبیلقالیبافی1202

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای ارجستان15اردبیلاردبیلصندوق خرد محلی زنان روستای ارجستان1203
مریم نوری 

کلوری
صندوق کارآفرینی امید400400

بانک کشاورزی3پارس آباد روستای ابراهیم آباد شماره 1پارس آباداردبیلقالیبافی1204
مریم ولی زاده 

کنچوبه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای بنه-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی1205
مریم یاری زاده 

بنه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای عربلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1206
مژگان پاک نژاد 

دمیرچی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی1207
مژگان حافظ 

شیرازی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1208
مژگان رزم جو 

کورعباسلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مسلم امیرزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای مشهدلو-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی1209

2نیراردبیلمزرعه پرورش ماهی قزل آالی رنگین کمان1210
روستای - شهر کوراییم- شهرستان نیر- اردبیل

جق جق علیا
صندوق کارآفرینی امید

مصطفی عبدی 

جق جق
وزارت جهاد کشاورزی14001400

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل2مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار1211
معرفت صحت 

مند
صندوق کارآفرینی امید300300

1کوثراردبیلفرش دستباف1212
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

مجدر
بانک توسعه تعاون

معصومه افضلی 

کیوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1کوثراردبیلفرش دستباف1213
روستای ام  –بخش فیروز  –شهرستان کوثر 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه آرمونبانک کشاورزی

پست بانکمالباشی1اردبیلاردبیلقالیبافی1214
معصومه بدلی 

طالب قشالقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی1215
روستای نظر - بخش جعفرآباد –بیله سوار 

علی بالغ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه برکولپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدروستای پریخان1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1216
معصومه پناه 

زاده پریخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070معصومه جوادیپست بانکروستای پایین انزاب1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت1217

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه حمیدیبانک کشاورزیشهر فخر آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستباف1218

100100معصومه خنده روصندوق کارآفرینی امیدروستای ولزاقردل- شهرستان نیر1نیراردبیلگلیم بافی1219
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1220
معصومه راستگو 

کورعباسلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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پست بانکروستای کرکرق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت1221
معصومه شعاعی 

کرکرق
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070

1کوثراردبیلفرش دستباف1222
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

خلفلو
بانک کشاورزی

معصومه 

عبداللهی خلفلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای بلیل1خلخالاردبیلقالیبافی1223
معصومه قربانی 

بلیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیگرمی روستای مجیدلو1گرمیاردبیلپرورش بوقلمون1224
معصومه مجیدی 

مجیدلو
وزارت جهاد کشاورزی100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای ایلخچی سفلی1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف1225
معصومه ملکی 

ایلخچی سفلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی1226
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

اودلو
پست بانک

معصومه ندائی 

طالشمکائیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی1227
بخش  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای بابک –مرکزی 
بانک توسعه تعاون

معصومه وجدان 

طالشمکاییل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای کرین1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1228
مقام اله راحمی 

کرین
وزارت جهاد کشاورزی422422

وزارت جهاد کشاورزی19001900مقصود امانیبانک کشاورزیسالم آباد2اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری به روش اصالح نژاد1229

صندوق کارآفرینی امیدرویندوزق2اردبیلاردبیلپرواربندی گوساله1230
مقصود فالحتی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی10001000

بانک کشاورزیاردبیل بخش هیر1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر زنبور عسل و گرده گل1231
مالحت عباسی 

شیران
وزارت جهاد کشاورزی750750

صندوق کارآفرینی امیدروستای پریخان1مشگین شهراردبیلقالیبافی1232
مالحت علی 

عسگری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی650650مالیکه مهدویانبانک کشاورزیروستای خانشیر- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش زنبور عسل و تولید ژل رویال1233

بانک کشاورزینیر روستای ایرنجی1نیراردبیلتولید فرش دستباف1234
ملک اکبری 

ایرنجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای ایلخچی سفلی1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف1235
ملک فلکی 

ایلخچی سفلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1236
ملک ناز 

محمدیان میزان
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

1بیله سواراردبیلقالیبافی1237
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ملکه مهربانپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدمشگین شهر روستای میرک38مشگین شهراردبیلصندوق خرد محلی روستای میرک1238
ملیحه احمدی 

میرک
صندوق کارآفرینی امید400400

صندوق کارآفرینی امید200200ملیحه باباییصندوق کارآفرینی امیدروستای کرملو- مشگین شهر بخش رضی40مشگین شهراردبیلصندوق خرد محلی روستای کرملو1239
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1بیله سواراردبیلپوشاک1240
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

گوگ تپه
صندوق کارآفرینی امید

ملیحه جوادپور 

گوگ تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای قره قوچ1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف1241
ملیحه شاکری 

قشالق مازان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1242
پرورش گاو شیری تامین سرمایه دامداریهای کوچک 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی10001000ملیحه نظریبانک کشاورزیقریه گورانسراب-بخش مرکزی -خلخال 1خلخالاردبیل

بانک کشاورزیمشکین شهر2مشگین شهراردبیل کلنی220کلنی به 120توسعه پرورش زنبور عسل از1243
منصور سیفی 

وجنی
وزارت جهاد کشاورزی350350

وزارت جهاد کشاورزی58005800منصور مرسلیپست بانکروستای دودران- شهرستان نمین 4نمیناردبیلپرواربندی گوساله1244

بانک کشاورزیاصالندوز روستای ایدیر1پارس آباداردبیلقالیبافی1245
منظر آرزومند 

خیاولو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاوننیر جاده قره شیران1نیراردبیلمعرق کاری1246
منیره جنانی 

نیری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی350350منیره علیزادهبانک کشاورزیخلخال روستای اناویز1خلخالاردبیلپرورش دام سبک اصالح نژاد1247

100100منیژه ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدنمین روستای میناآباد1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو1248
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100منیژه آفتابیبانک توسعه تعاونخلخال روستای خوجین1خلخالاردبیلقالیبافی1249

وزارت جهاد کشاورزی300300منیژه بهمنیبانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلپرورش واصالح نژاد دام سنگین1250

1نمیناردبیلگلیم بافی1251
- خیابان امام - عنبران - نمین - اردبیل 

خیابان دانش
بانک توسعه تعاون

منیژه حکمی 

زاده
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدنیر گوگرچین1نیراردبیلگلیم بافی1252
منیژه محمدی 

گوگرچین
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونخلخال روستای علی آباد10خلخالاردبیلتولید گلیم1253
مهتاب قلی پور 

اوجقاز
700700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مشگین شهراردبیلتولید محصوالت صنایع دستی در رشته احجام چوبی1254
استان اردبیل، شهرستان مشگین شهر ، 

روستای انار
464464مهدی عمانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای خوجین- خلخال- استان اردبیل 1خلخالاردبیلپرورش زنبور عسل1255
مهدی اسکندر 

اغلی
وزارت جهاد کشاورزی536536

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل- مشگین شهر 1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار1256
مهدی اکبری 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید300300

1257
شیر فرآروده های - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

سایر تولیدات عشایری. . . . .لبنی و 
1مشگین شهراردبیل

مشکین شهربخش مرادلو دهستان ارشق غربی 

روستای یوسف خانکندی
صندوق کارآفرینی امید

مهدی پهلوان 

مفانلو
سازمان امور عشایر ایران300300
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بانک توسعه تعاونشهرستان اردبیل بخش هیر1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور عسل و گرده گل1258
مهدی 

پورحسینقلی هیر
وزارت جهاد کشاورزی450450

بانک کشاورزیروستای سقزچی- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش زنبور عسل1259
مهدی حاجی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی530530

بانک کشاورزیاردبیل نمین روستای آرخازلو1نمیناردبیل راس10پرورش گاو شیری 1260
مهدی دانش 

ارخازلو
وزارت جهاد کشاورزی13401340

وزارت جهاد کشاورزی700700مهدی سیفیبانک کشاورزیشهر هیر1اردبیلاردبیلتولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده گل1261

وزارت جهاد کشاورزی600600مهدی عبدالهیبانک کشاورزیروستای گلوجه1خلخالاردبیلگیاهان دارویی1262

2بیله سواراردبیل کابین1055طرح کمباین 1263
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

زرگر
وزارت جهاد کشاورزی19651965مهدی عسگریپست بانک

3کوثراردبیلپرواربندی بره1264

 جاده اردبیل به سرچم روستای 45کیلومتر 

 متر باال تر از 500آقباش ضلغ غربی روستای 

امام زاده

بانک کشاورزی
مهدی قاسمی 

آقباش
وزارت جهاد کشاورزی36993699

وزارت جهاد کشاورزی450450مهدی قبه امیرنیبانک توسعه تعاونمیرنی1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر زنبور عسل و گرده گل1265

2گرمیاردبیلپرورش زنبور عسل1266
شهرستان گرمی بخش موران روستای وان 

سفلی
بانک کشاورزی

مهدی قربانی 

تازه کند
وزارت جهاد کشاورزی10001000

پست بانکروستای اراللوی بزرگ4اردبیلاردبیلسرد خانه باالی صفر درجه1267
مهدی محبی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی90003000

بانک کشاورزیروستای ورنیاب-سرعین3سرعیناردبیلزنبورداری-تولید عسل1268
مهدی محبی 

علیداش
وزارت جهاد کشاورزی520520

بانک توسعه تعاونمشکنی شهر روستای قادرلو1مشگین شهراردبیل راس99گوسفند داشتی 1269
مهدی مهدی 

زاده اول
وزارت جهاد کشاورزی10501050

1نیراردبیلپرورش زنبور عسل1270
روستای مستان - شهرستان نیر-استان اردبیل

آباد
بانک کشاورزی

مهدی مهدیزاده 

مستن آباد
وزارت جهاد کشاورزی520520

وزارت جهاد کشاورزی15501454مهدی نوظهوربانک کشاورزیمالنقی1بیله سواراردبیل1گوسفند 1271

2کوثراردبیلپرورش گاو شیری1272
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

لکنداشت
وزارت جهاد کشاورزی990990مهر انگیز رسولیبانک کشاورزی

100100مهرانگیز شایانصندوق کارآفرینی امیدروستای خوجین1خلخالاردبیلگلیم بافی1273
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای آغدام کوچه شهید گلزار1پارس آباداردبیلورنی بافی1274
مهربان 

احمدزاده خاالن
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

700700مهرداد میناییصندوق کارآفرینی امیدگرمی،بخش موران،روستای زنگبار5گرمیاردبیلکارگاه گلیم بافی1275
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدنمین عنبران امینجان1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو1276
مهرناز محبی 

امین جان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل- مشکین شهر 1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار1277
مهری اکبری 

مویلی
صندوق کارآفرینی امید200200

1بیله سواراردبیلقالیبافی1278
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

زرگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهری زرگرپست بانک

1کوثراردبیلگلیم بافی1279
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

علی آباد
100100مهری ولی پورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1280
مهریار حسینی 

نصرآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیاصالندوز روستای تربت کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1281
مهسا طوری 

گیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100مهناز آتشگاهیبانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1282

1پارس آباداردبیلقالیبافی1283
استان اردبیل شهرستان پارس آباد مغان بخش 

مرکزی روستای مالکندی
صندوق کارآفرینی امید

مهناز بدخشان 

آیالر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیخلیفه لو1بیله سواراردبیلگوسفندداشتی1284
مهناز 

بهبودپوراصل
وزارت جهاد کشاورزی700700

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای ایدیر1پارس آباداردبیلقالیبافی1285
مهناز پیرایش 

گیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای آغدام1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی 1286
مهناز دانش 

شاهعلی بگلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی536536مهناز شاهعلیزادهبانک کشاورزیمشگین شهر روستای جهادآباد1مشگین شهراردبیل کلنی150 کلنی به 50توسعه پرورش زنبور عسل از 1287

بانک توسعه تعاونخلخال روستای بیرق1خلخالاردبیلقالیبافی1288
مهناز عباسی 

بیرق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای عیوض لو1پارس آباداردبیلقالیبافی1289
مهناز عبداللهی 

زیوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

بانک کشاورزیمشکین شهر روستای کوربالغ2مشگین شهراردبیل راس200پرواربندی بره 1290
مهناز عطایی 

ساربانالر
وزارت جهاد کشاورزی27002700

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز غفاریانبانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای اروج کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1291

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای پته خور1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو1292
مهناز محمدی 

پته خور
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیاصالندوز روستای تربت کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1293
مهناز ملکی 

حاجی خواجه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

پست بانکروستای مالکندی پارس آباد5پارس آباداردبیلایجاد کارگاه تولیدی پوشاک1294
مهناز مهدیقلی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000
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1بیله سواراردبیلقالیبافی1295
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

قره قاسملو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهین فرزانهپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد شهرک غفاری روستای محمدکندی1پارس آباداردبیلگلیم بافی1296
مهین محمودی 

گیگلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد شهرک غفاری روستای محمدکندی1پارس آباداردبیلگلیم بافی1297
مهین نظرزاده 

گیگلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیگرمی انگوت روستای چای گرمی1گرمیاردبیلپروررش گاو شیری1298
موسی حکیمی 

زیوه
وزارت جهاد کشاورزی640640

وزارت جهاد کشاورزی810810موسی مردواربانک کشاورزیبیله سوار قشالق حاج اللهویردی1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند داشتی1299

بانک توسعه تعاونمشگین شهر روستای عور1مشگین شهراردبیلپرورش گوساله1300
موسی همت 

اوغلی عور
وزارت جهاد کشاورزی10081008

1بیله سواراردبیلخرید کمباین1301
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

زرگر
پست بانک

موسی همتی 

باباشکند
وزارت جهاد کشاورزی12801280

صندوق کارآفرینی امیدنیر روستای خانشیر34نیراردبیلصندوق خرد محلی روستایی خانشیر1302
مونس شکریان 

خانه شیر
صندوق کارآفرینی امید200200

صندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار1303
میر احمد سید 

نصیری عوری
صندوق کارآفرینی امید350350

بانک توسعه تعاونروستای کوهساره1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر زنبور و گرده گل1304
میر احمد 

موسویان
وزارت جهاد کشاورزی710710

صندوق کارآفرینی امیدروستای جمال آباد1مشگین شهراردبیلفرش دستباف1305
میر حسین سید 

ابراهیمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1306
پرورش زنبورعسل و تولید ژله رویال و زهر زنبور و گرده 

گل
بانک توسعه تعاونروستای کوهساره1اردبیلاردبیل

میر عباس 

موسویان
وزارت جهاد کشاورزی620620

صندوق کارآفرینی امیدروستای دمیرچی درسی سفلی1گرمیاردبیلمعرق چوب1307

میر لطیف 

حسینی 

دمیرچی درسی 

سفلی

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیگرمی روستای شیخلر1گرمیاردبیلپرورش زنبورعسل1308

میر منصور 

قاسمی اوماسالن 

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی520520

بانک کشاورزیاردبیل گرمی روستای شاه تپه سی سیداباد2گرمیاردبیلخرید کمباین جاندیر1309
میر نجات 

جهانگیری
وزارت جهاد کشاورزی21401304

صندوق کارآفرینی امیداستان اردبیل شهرستان گرمی روستای صمدلو2گرمیاردبیلبسته بندی و فرآوری گیاهان دارویی1310
میرفاضل فاتحی 

سینه سر
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

بانک توسعه تعاوننیر خانه شیر2نیراردبیلپرورش گاو شیری1311
میرمصطفی 

میرحیدری
وزارت جهاد کشاورزی20702070
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بانک کشاورزیاراضی روستای سوها- شهرستان نمین 1نمیناردبیلپرورش زنبور عسل1312
میرنظام موسوی 

نژاد سوها
وزارت جهاد کشاورزی620620

بانک کشاورزیمایه درسی1بیله سواراردبیلگوسفند اصالح نژاد1313
میکاییل 

جعفرخانی
وزارت جهاد کشاورزی546546

1خلخالاردبیلساخت و توسعه گلخانه1314
خیابان امام رضا - روستای علی آباد - خلخال 

گلخانه هیروساکولنت- کوچه ی کریم پور- ع 
بانک توسعه تعاون

میالد شیرعلی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی950950

100100مینا اذری فردپست بانکروستای ایلخچی سفلی1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف1315
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی1316
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روح کندی
پست بانک

مینا بهادر بیله 

سوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مینا بیابانیبانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای محبوب کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1317

بانک کشاورزیپارس آباداصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی1318
مینا موسوی 

قهرمانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

پست بانکزنده آباد- بیله سوار1بیله سواراردبیلقالیبافی1319
مینا نصیری آذر 

طالشمکاییل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیمشگین شهر روستای احمد بیگلو4مشگین شهراردبیل راس300پرواربندی بره به ظرفیت 1320
مینایه سلطانژاد 

احمدبیگلو
وزارت جهاد کشاورزی37483748

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مینایه همتیبانک کشاورزیاصالندوز روستای سرخای کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1321

1322
شیر - بره پرواری - گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

و فرآورده های لبنی
سازمان امور عشایر ایران300300نادر واحدالهرودصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای قره قیه1مشگین شهراردبیل

1بیله سواراردبیلقالیبافی1323
بخش  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای خانباباکندی –جعفرآباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نادیا نادریپست بانک

1بیله سواراردبیلقالیبافی1324
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

خانباباکندی
صندوق کارآفرینی امید

نارینگل سروی 

طالشمیکاییل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نازلوبیگم کوهیصندوق کارآفرینی امیدروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1325

بانک توسعه تعاوننمین روستای میناآباد1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو1326
نازنین رسولی 

میناآباد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بیله سواراردبیلقالیبافی1327
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

اودولو
بانک کشاورزی

نازنین زهرا 

جاویدان علی 

کهریزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدخیابان دانش- عنبران - نمین - اردبیل 1نمیناردبیلگلیم بافی1328
نازی عزیزیان 

کالندرق
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای نور محمدکندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1329
نازیله احمدی 

اصل فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100نازیه پیشارهصندوق کارآفرینی امیدنمین روستای میرانق1نمیناردبیلگلیم بافی1330
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیبخش جعفراباد خیابان شهید بهشتی1بیله سواراردبیلطرح تولید عسل و گرده1331
ناصر آقایی 

کهلیک بالغی
وزارت جهاد کشاورزی710710

وزارت جهاد کشاورزی35003500ناصر بزرگیبانک کشاورزیروستای کلستان علیا- خلخال5خلخالاردبیلپرورش ماهیان سردآبی1332

بانک کشاورزیشهرستان نیر روستای قره شیران1نیراردبیلپرورش زنبور عسل1333
ناصر جاهد قره 

شیران
وزارت جهاد کشاورزی660660

صندوق کارآفرینی امیدسرعین روستای گنزق4سرعیناردبیلتولید محصوالت خارج از فصل در گلخانه1334
ناصر قدیری 

رازلیقی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

بانک کشاورزیمشگین شهر روستای وله زیر1مشگین شهراردبیلکلنی100ایجاد زنبورستان به تعداد1335
ناهید مشگینی 

خیاوی
وزارت جهاد کشاورزی536536

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ناهید ممی زادهبانک کشاورزیروستای پریخان1مشگین شهراردبیلفرش دستباف1336

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ناهید نجفیانبانک کشاورزیاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی1337

1کوثراردبیلفرش دستباف1338
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

قره قشالق
بانک کشاورزی

ناهیده بختیاری 

کیوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1339
ناهیده جسور 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیپارس آباد روستای حالج آباد1پارس آباداردبیلقالی بافی1340
ناهیده دشتی 

عربلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد بخش اصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیلگلیم بافی1341
ناهیده سجودی 

کورعباسلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ناهیده سعادتیصندوق کارآفرینی امیدروستای ساوجبالغ1مشگین شهراردبیلقالی بافی1342

1نمیناردبیلگلیم بافی1343
خیابان امام خیابان - عنبران - نمین - اردبیل 

روستای امین جان- بهمن 22
بانک کشاورزی

ناهیده گل 

دوست عنبران
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاوننمین روستای پیله رود فتح مقصود4نمیناردبیلپرواربندی گوساله دورگه1344
نایب آقاغفاری 

پیله رود
وزارت جهاد کشاورزی25002500

بانک کشاورزیمشکین شهر روستای مزرعه جهان2مشگین شهراردبیلزنبورداری ، تولید عسل بره موم و ژل رویال1345
نایله جوادی 

آلوچی
وزارت جهاد کشاورزی450450
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وزارت جهاد کشاورزی700700نائب پاینده مقدمبانک کشاورزیجعفرآباد1بیله سواراردبیلزنبور داری اشتغال روستایی1346

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نبات مرادصندوق کارآفرینی امیدروستای کنگرلو1مشگین شهراردبیلفرش دستباف1347

بانک کشاورزیخلخال شاهرود شهر کلور خ خیام2خلخالاردبیلصنایع فلزی و آهنگری و تولید ادوات کشاورزی1348
نبی کاظمی 

خانقاهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

وزارت جهاد کشاورزی10901090نجف حسن پورپست بانکگرمی روستای ارانچی1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری1349

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ندا احمدی گیگلوصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای اوزن تپه علیا1پارس آباداردبیلقالیبافی1350

1پارس آباداردبیلقالیبافی1351
تازه )پارس آباد روستای محمود آباد طالقانی 

(آباد
بانک کشاورزی

ندا ارجمند 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ندا بیونبانک توسعه تعاوناصالندوز روستای مقصودلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1352

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ندا جباریبانک کشاورزیاصالندوز روستای بوزچه وسطی1پارس آباداردبیلقالیبافی1353

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ندا محمدزادهپست بانکاصالندوز روستای قره قباق1پارس آباداردبیلقالیبافی1354

صندوق کارآفرینی امیدروستای قنبرلو- شهرستان گرمی-اردبیل1گرمیاردبیلکارگاه گلیم دستبافت1355
ندا منصوری 

القناب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نرگس عابدیبانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1356

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نرگس قربانیپست بانکسرعین روستای ورنیاب1سرعیناردبیلفرش و قالیبافی1357

وزارت جهاد کشاورزی790790نریمان مجدپست بانکاردبیل گرمی روستای شکرلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داشتی1358

1بیله سواراردبیلقالیبافی1359
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

اودولو
صندوق کارآفرینی امید

نسترن جاویدان 

علی کهریز
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نسترن سپهریبانک کشاورزیپارس آباد روستای اولتان1پارس آباداردبیلقالی بافی1360

صندوق کارآفرینی امیدروستای جهادآباد1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1361
نسرین اختری 

خلیفه لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونروستای انار1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت1362
نسرین امانی 

اناری
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070

100100نسرین باباییصندوق کارآفرینی امیدروستای اندبیل1خلخالاردبیلگلیم بافی1363
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نسرین تلطفیصندوق کارآفرینی امیدمرادلو1مشگین شهراردبیلفرش قالی بافی1364

بانک کشاورزیپارس آباد بخش تازه کند1پارس آباداردبیلقالیبافی1365
نسرین خاقانی 

اصل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی1366
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

زرگر
صندوق کارآفرینی امید

نسرین ذکایی 

بیله سوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی1367
نسرین مروتعلی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای دوست کندی1پارس آباداردبیلقالیبافی1368
نسیم اصالنی 

اصل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی1369
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

خروسلو حاج آقا کندی
صندوق کارآفرینی امید

نسیم سعادت 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی800800نظامعلی نصرتیبانک توسعه تعاوناردبیل روستای حمل آباد2اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری1370

بانک کشاورزیروستای فاراب1کوثراردبیلپرورش گاو شیری1371
نظر علی عیوضی 

فاراب
وزارت جهاد کشاورزی680120

بانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1372
نظمیه پناهی 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امید240240نعمت فتح اللهیصندوق کارآفرینی امیدروستای موییل2مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار1373

وزارت جهاد کشاورزی480480نعمت قاسمیبانک توسعه تعاونروستای اندبیل1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1374

100100نعیمه معصومیصندوق کارآفرینی امیدروستای اندبیل1خلخالاردبیلگلیم بافی1375
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی1376
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل 

بابک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نعیمه نورانیپست بانک

بانک توسعه تعاونخلخال روستای آلهاشم علیا1خلخالاردبیلقالیبافی1377
نعیمه هاشمی 

آلهاشم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی1378
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

خانباباکندی
پست بانک

نگار سلیم زاده 

اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نگار شهبازیصندوق کارآفرینی امیدروستای قره قیه1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1379

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نگین اشرفیبانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1380

پست بانکروستای قورت تپه1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1381
ننه بگیم باقرزاده 

قورت تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای پارقشالق1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی1382
ننه خانم ایزدی 

شوردرق سفلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت110100نوبار ایرانیبانک کشاورزیاصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیلقالی بافی1383

سازمان امور عشایر ایران300300نوبهار قهرمانیصندوق کارآفرینی امیدمشکنی شهر قشالق نوری کندی یافت1مشگین شهراردبیلعشایری- دامداری 1384

1بیله سواراردبیلقالیبافی1385
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

گوگ تپه
صندوق کارآفرینی امید

نور احمد خیردار 

مغانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای گوردگل-بیله سوار1بیله سواراردبیلاصالح نژاد گاو شیری1386
نور محمد مهر 

آور طالشمکاییل
وزارت جهاد کشاورزی718718

بانک کشاورزیاردبیل نمین عنبران خ دانش1نمیناردبیلگلیم و مسند1387
نورخانم 

عزیززاده عنبران
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای کرکرق1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت1388
نورسته غریب 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070
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صندوق کارآفرینی امیدنیر روستای دیم سقرلو- شهرستان 1نیراردبیلپرورش گاو شیری1389
نوروزعلی 

احمدپور
وزارت جهاد کشاورزی18301830

بانک کشاورزیپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلقالیبافی1390
نوش آفرین 

جسور اجیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکنمین میناآباد1نمیناردبیلگلیم بافی ساده و دورو1391
نوشین آقاجانی 

میناآباد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5مشگین شهراردبیل راسی500پرواربندی بره1392

بعد از - جاده روستای بیجق - مشگین شهر 

اولین خیابان خاکی - کارخانه کبریت سازی 

سمت راست

وزارت جهاد کشاورزی43204320نیوشا امینیبانک کشاورزی

1بیله سواراردبیلقالیبافی1393
بخش  –شهرستان بیله سوار  –استان اردبیل 

روستای گوردیگل –جعفرآباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نیکروز پرورشبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اجیرلو خیابان آراز1پارس آباداردبیلقالیبافی1394
نیلوفر حسن 

زاده اصل عالیجاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

110100نیلوفر مهریبانک کشاورزیپارس آباد روستای آغدام1پارس آباداردبیل(ورنی)گلیم بافی 1395
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای کله سر1نمیناردبیلگلیم بافی1396
نیمتاج شاه 

محمدی کله سر
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیله سواراردبیلقالیبافی1397
روستای - استان اردبیل شهرستان بیله سوار 

روحکندی
پست بانک

هاجر الهامی 

طالشمکاییل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1398
انواع ملحفه و روبالشی به جز ملحفه بی بافت و لوازم 

پارچه ای مورد نیاز آشپزخانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000هاجر پروینصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای تکچی3پارس آباداردبیل

1بیله سواراردبیلقالیبافی1399
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

بابک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هاجر محمدیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیپارس آباد اصالندوز روستای عیوض لو1پارس آباداردبیلقالیبافی1400
هادی پورمردان 

گبلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت110100

وزارت جهاد کشاورزی550550هادی علی پوربانک کشاورزیروستای ترزنق1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1401

1402
بره - دامداری عشایری گوسفند داشتی - عشایری 

. . . . .شیر و فرآورده های لبنی - پرواری 
سازمان امور عشایر ایران300300هاشم حاجبانیصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای چخماق چخور1مشگین شهراردبیل

بانک توسعه تعاونخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلقالیبافی1403
هاشمه مرادی 

گورانسراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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1بیله سواراردبیلقالیبافی1404
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

بابک روستای زنده آباد
بانک توسعه تعاون

هایده سرافراز 

جانیار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100هل پری محرمیصندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای طولش1خلخالاردبیلگلیم بافی1405
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروح کندی1بیله سواراردبیل1گوسفند 1406
همت قلیزاده 

دره بیگ
وزارت جهاد کشاورزی484484

وزارت جهاد کشاورزی12001هوشمند رضازادهبانک کشاورزیروستای هیر1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال و زهر زنبور عسل و گرده گل1407

پست بانکاردبیل گرمی انگوت روستای چنار1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داشتی1408
هوشنگ امین 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی778778

بانک کشاورزیروستای ایوریق-اردبیل 7اردبیلاردبیلپروار بندی دام گوساله1409
هوشنگ بابایی 

ثانی ایوریق
وزارت جهاد کشاورزی44004400

5بیله سواراردبیلپروش گاو شیری1410
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

زرگر
وزارت جهاد کشاورزی49604960هوشنگ عبادیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی800800هوشنگ کسراییبانک کشاورزیشهریور1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری به روش اصالح نژاد1411

1کوثراردبیلگلیم بافی1412
روستای  –بخش مرکزی  –شهرستان کوثر 

چالگرود
100100وجیهه محرمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100وحید رضانژادپست بانکپارس آباد روستای آغدام1پارس آباداردبیلقالیبافی1413

بانک کشاورزیشهرستان نمین شهر آبی بیگلو روستای مرنی2نمیناردبیلانبار نگهداری محصوالت کشاورزی1414
وحید مجری 

مرنی
وزارت جهاد کشاورزی13501350

صندوق کارآفرینی امید400400وحیده محرمیصندوق کارآفرینی امیدروستای قصابه- مشگین شهر 24مشگین شهراردبیلصندوق خرد محلی روستای نصیرآباد1415

3نمیناردبیلپرواربندی گوساله1416
اراضی شهر - بخش ویلکیج - شهرستان نمین 

آبی بیگلو
وزارت جهاد کشاورزی20002000ودود عادلصندوق کارآفرینی امید

پست بانکخلج4اردبیلاردبیلپرواری بندی گوساله دامداری صنعتی1417
ودود گوهر 

فروش
وزارت جهاد کشاورزی30001400

صندوق کارآفرینی امیدروستای بنه-گرمی1گرمیاردبیلقالی بافی1418
ولی جودی 

چوندرق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امید300300ولی قراریصندوق کارآفرینی امیدروستای موییل1مشگین شهراردبیلروستای بدون بیکار توسعه لوازم خانگی1419

وزارت جهاد کشاورزی900750یادگار ثاقبیبانک کشاورزیروستای دیمان- شهرستان نیر1نیراردبیلگوسفند داشتی1420

1421
کاشت اصولی و مهندسی گیاهان دارویی به مساحت 

 هکتار3حدود 
1گرمیاردبیل

روستای آلیله - شهرستان گرمی- استان اردبیل

و زنگبار
وزارت جهاد کشاورزی800800یاسر طالبی کالنبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای انار1مشگین شهراردبیلتولید فرش دستبافت1422
یاسر علی پور 

اناری
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070
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وزارت صنعت، معدن و تجارت7070یاسر محمدیبانک توسعه تعاونروستای اونار1اردبیلاردبیلتولید فرش دستبافت1423

وزارت جهاد کشاورزی580580یاسر هوشیاربانک کشاورزیمشکین شهر1مشگین شهراردبیل کلنی350 به 250زنبور داری افزایش از 1424

بانک کشاورزیگرمی روستای ابراهیم کندی2گرمیاردبیلخرید کمباین جاندیر1425
یاور بایندور 

نوراله بیگلو
وزارت جهاد کشاورزی18501850

وزارت جهاد کشاورزی744744یاور تختیبانک کشاورزیروستای آقاکندی1بیله سواراردبیل(اصالح نژاد)گاوشیری1426

وزارت جهاد کشاورزی500500یاور حبیبیبانک کشاورزیخلخال خوجین1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1427

1بیله سواراردبیلقالیبافی1428
استان اردبیل شهرستان بیله سوار روستای 

روحکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100یاور سربازپست بانک

بانک کشاورزیصومعه1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری به روش اصالح نژاد1429

یاور 

فرهمندجهان 

خانملو

وزارت جهاد کشاورزی950950

بانک کشاورزیاردبیل عنبران روستای کلش1نمیناردبیلگلیم و مسند1430
یتر محمودزاده 

کلش
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیپارس آباد روستای حاج حاتم1پارس آباداردبیل(اصالح نژاد)پرورش گوسفند شیری1431
یداهلل صادق 

گیگلو
وزارت جهاد کشاورزی20861390

1432
بره پرواری شیر و -گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

تولیدات عشایری. . . . .تولیدات لبنی و 
سازمان امور عشایر ایران300300یداله قربانیصندوق کارآفرینی امیدمشکین شهر روستای کوربالغ1مشگین شهراردبیل

1433
بره پرواری شیر و -گوسفند داشتی - دامداری عشایری 

تولیدات عشایری. . . . .لبنی و 
1مشگین شهراردبیل

مشکین شهر بخش مرادلو روستای یوسف 

خانکندی
سازمان امور عشایر ایران300300یعقوب پورهدایتصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی54050یعقوب سلیمیبانک کشاورزیفاراب1کوثراردبیلگاو شیری1434

15بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1435
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

اودولو
وزارت جهاد کشاورزی1158011580یعقوب عطاییبانک کشاورزی

1بیله سواراردبیلقالیبافی1436
شهرستان بیله سوار دهستان - استان اردبیل

روستای سموکلوسفلی-انجیرلو
بانک توسعه تعاون

یکتاج حسین 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بیله سواراردبیلقالیبافی1437
شهرستان بیله سوارشهر - استان اردبیل

جعفرآباد روستای چالما کندی
بانک کشاورزی

یگانه آذر 

ساربانالر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی500500ینسر همتیپست بانکروستای فیروزآباد1کوثراردبیلپرواربندی بره1438

بانک کشاورزیروستای شیرین بالغ- شهرستان نیر1نیراردبیلگاو شیری1439
یوسف حشمتی 

شاهبالغی
وزارت جهاد کشاورزی851850
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وزارت جهاد کشاورزی13501350یوسف خانپورصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیر روستای قره شیران1نیراردبیلپرورش گاو شیری1440

بانک کشاورزیروستای قلعه جوق1اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری اصالح شده1441
یوسف قهرمانی 

قلعه جوق
وزارت جهاد کشاورزی10701070

سازمان امور عشایر ایران300300یوسف محمدیصندوق کارآفرینی امید(تنگ)قشالق مرکوت 1مشگین شهراردبیلدامداری عشایری گوسفند داشتی1442

وزارت جهاد کشاورزی14401440یوسف معززصندوق کارآفرینی امیدروستای قره تپه- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش گاو شیری1443

1بیله سواراردبیل کابین1055طرح کمباین 1444
بخش - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

روستای روحکندی- جعفراباد 
بانک کشاورزی

یوسف نوع خواه 

طالشمکاییل
وزارت جهاد کشاورزی12841284

بانک کشاورزیجعفراباد روستای هاوارکندی2بیله سواراردبیل1055خرید کمباین1445
یوسفعلی گل 

دوست جلودارلو
وزارت جهاد کشاورزی12841284

1بیله سواراردبیلقالیبافی1446
شهرستان بیله سوار روستای - استان اردبیل

بابک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100یونس بهروزیصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاوناردبیل نمین روستای گرمه چشمه3نمیناردبیلپرورش دام سبک1447
یونس نصیری 

گرمه چشمه
وزارت جهاد کشاورزی22672267

صندوق کارآفرینی امیدروستای آلهاشم علیا1خلخالاردبیل(گوسفندداری)پرورش دام سبک 1448
ابرار اصغری 

آلهاشم
سایر250250

سایر300300ابراهیم بدریبانک کشاورزیشاهرود روستای دشت اندر1خلخالاردبیلگوسفند داری1449

بانک کشاورزیمشکین شهر روستای پریخان1مشگین شهراردبیلگوسفند داری1450
ابراهیم برجعلی 

زاده
سایر250250

سایر500500ابراهیم پاداشصندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای قره قاسملو2بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1451

سایر250250ابراهیم جوابخشبانک کشاورزیروستای بابک- بیله سوار 1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1452

سایر500500ابراهیم سعادتیبانک توسعه تعاوناردبیل گرمی انگوت روستای آدم دره سی1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1453

سایر500500ابراهیم سیفیبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای قلی اوغلی1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1454

پست بانکثمرین- اردبیل 1اردبیلاردبیل(گوسفنداری  )دامداری 1455
ابراهیم صفرنژاد 

ثمرین
سایر500500

سایر250250ابراهیم محمدزادهبانک کشاورزیروستای خانه شیر- شهرستان نیر 2نیراردبیلگوسفنداری1456

بانک کشاورزیروستای درین کبود1گرمیاردبیلدامداری پرورش گوسفند1457
ابوالحسن پناهی 

درین کبود
سایر250250

سایر300300ابوطالب آقاییصندوق کارآفرینی امیدروستای خانقاه بفراجرد-حلحال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1458
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سایر500500احد بابایی ماراللوبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای قره آغاج علیا1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1459

بانک توسعه تعاونخلخال روستای گرمخانه1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1460
احمد بابایی 

گرمخانه
سایر300300

سایر500500احمد خاکزادبانک توسعه تعاونروستای چلک- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلگاوداری1461

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای قلعه جوق1اردبیلاردبیلگاوداری1462
احمد دادخواه 

قلعه جوق
سایر500500

سایر300300احمد فرصتیبانک کشاورزیروستای لرد-بخش شاهرود -خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1463

سایر300300احمد محمدیبانک توسعه تعاونبیله سوار روستای مرادلو1بیله سواراردبیلگوسفنداری1464

بانک کشاورزیخلخال هشجین روستای ونن1خلخالاردبیلگوسفنداری1465
اردشیر درخشان 

سقزچی
سایر20022

1کوثراردبیلگاوداری1466
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

آفتابه
سایر250250اردشیر یزدانیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیاصالندوز روستای بران1پارس آباداردبیلدامداری1467
ارسالن بخشی 

زاده گبلو
سایر300300

بانک کشاورزیروستای زنگیر- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1468
اروجعلی بهجت 

زنگیر
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای تازه آباد1پارس آباداردبیلگوسفندداری1469
اژدر دولت خواه 

اجیرلو
سایر500500

سایر400400اژدر کیانی اجیرلوصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای ایازکندی1پارس آباداردبیلپرورش قوی بومی1470

سایر200200اسد شیرزادبانک توسعه تعاوننمین روستای خوش آباد1نمیناردبیلپرورش گوسفند1471

سایر500500اسرافیل فاضلیانبانک کشاورزیروستای خوجین- خلخال 2خلخالاردبیلپرورش دام سنگین1472

سایر300300اسکناس شاهیبانک کشاورزیبیله سوار روستای مرادلو1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1473

صندوق کارآفرینی امیدروستای ایده لو2بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1474
اسالم آزادپور 

دمیرچی خرابسی
سایر500500

بانک توسعه تعاون-شهر جعفراباد 2بیله سواراردبیلپرورش گاوشیری1475
اسالم خاکی 

جلودارلو
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدخلیفه لو-جعفرآباد-بیله سوار-اردبیل2بیله سواراردبیلپرورش گاوشیری1476
اسالم شاه 

دوست کوربالغ
سایر500500

بانک توسعه تعاونشهرستان نیر روستای ییرسق2نیراردبیلگوسفنداری1477
اسالم عجول 

ویرثق
سایر250250

سایر500500اسالم مرادیپست بانک(عبدالرضا آباد)پارس آباد روستای قره قباق 1پارس آباداردبیلکشت محصوالت کشاورزی بذری1478

سایر400400اسماعیل رهبربانک توسعه تعاونروستای دیزج- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1479
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سایر400400اسماعیل صفریپست بانکروستای بیرق-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1480

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای قطارآباد1پارس آباداردبیلگوسفنداری1481
اسماعیل 

قنبرزاده بیگدیلو
سایر500500

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت هدیلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1482
اسمعیل ایمانی 

هدلو
سایر400400

بانک توسعه تعاونروستای الی- شهرستان نیر 2نیراردبیلگوسفند داری1483
اسمعیل شاهی 

مغانلو
سایر250250

سایر300300اشرف آزادیبانک کشاورزیبیله سوار روستای مرادلو1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1484

بانک کشاورزیشاهرود روستای تیل- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1485
اصحاب صمدی 

تیل
سایر250250

بانک توسعه تعاون-شهر جعفراباد 1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند شیری1486
اصغر پورتقی 

مغانلو
سایر400400

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای قلنج خانلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1487
اصغر فرجیان 

قلنج خانلو
سایر400400

بانک کشاورزیاصالندوز روستای پلنگلو1پارس آباداردبیلدامداری1488
اطلس اسداهلل 

نزاد
سایر400400

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای ننه کران3نمیناردبیلنانوایی1489
افسانه مرادی 

ننه کران
سایر350350

سایر500500افشین امیریپست بانکشریف بیگلو2اردبیلاردبیلپرورش گوسفند1490

سایر500500افشین آگاه تکلهپست بانک2پارس آباد روستای تکله کندی بخش 1پارس آباداردبیلگاوداری1491

سایر500500افشین شکاریصندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای اجیرلو1پارس آباداردبیلپرورش بوقلمون1492

سایر300300اکبر اصولی اودلوبانک کشاورزیبیله سوار روستای حاج الهوردی1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1493

سایر480480اکبر پاشاپوربانک توسعه تعاونخورش رستم هشجین2خلخالاردبیلمصنوعات چرمی1494

پست بانکپارس آباد روستای تازه آباد1پارس آباداردبیلگاوداری1495
اکبر حسین زاده 

اجیرلو
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدبیله سوار دهستان بابک2بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1496
اکبر رشیدی 

جانیار
سایر500500

سایر350350اکبر عظیم پورپست بانکروستای خوجین- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1497

بانک کشاورزیخلخال هشجین سقزچی1خلخالاردبیلگوسفنداری1498
اکبر وثوقی 

کرکزلو
سایر200200

بانک توسعه تعاونروستای تولیر- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلگاوداری1499
اللهویردی پناهی 

تولیر
سایر300300

بانک توسعه تعاوناردبیل گرمی روستای قشالق تنگ1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری1500
الهویردی جاوید 

مغوان
سایر400400

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1501
روستای - بخش فیروز - شهرستان کوثر 

سلوکلو گل
بانک کشاورزی

الهویردی 

جعفری سلوکلو
سایر250100
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سایر300300الهویردی شاهینصندوق کارآفرینی امیدروستای ایلخچی علیا- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو1502

پست بانکاردبیل روستای وکیل آباد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1503
الهویردی ولی 

محمدی
سایر500500

بانک توسعه تعاونروستای ایلوانق- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1504
الیاس احمد پور 

سنجبدله
سایر250250

سایر300300امدادعلی پرستوبانک توسعه تعاونروستای مورستان- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1505

صندوق کارآفرینی امیدهیر2اردبیلاردبیلزنبورعسل1506
امید خالقی 

نوشهر
سایر500500

سایر200200امید رحیمیبانک کشاورزیروستای کلستان علیا-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1507

بانک کشاورزیروستای یلوجه- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1508
امین رضایی 

یلوجه
سایر250250

بانک توسعه تعاونبخش ارشق روستای کلی علیا1مشگین شهراردبیلدامداری1509
امین سلیمی 

کلوعلیا
سایر250250

بانک کشاورزیروستای گورانسراب- خلخال1خلخالاردبیل(گوسفندداری)پرورش دام سبک 1510
امین نباتی 

گورانسرابی
سایر400400

پست بانکگل تپه2اردبیلاردبیلپرورش گوسفند1511
انور اسکندرزاده 

گل تپه
سایر500500

بانک کشاورزیروستای قشالق دیز- کلور - خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1512
انوش محبوبی 

دیز
سایر300300

بانک کشاورزیروستای چالماکندی1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1513
ایرج سلیمانی 

گبلو
سایر400400

سایر500500ایمان ماهربانک توسعه تعاونپارس آباد روستای فیروزآباد1پارس آباداردبیلگوسفنداری1514

بانک توسعه تعاونروستای بیرق-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1515
آدشیرین صفری 

بیرق
سایر300300

بانک کشاورزیبخش ارشق روستای خرابه رضی1مشگین شهراردبیلدامداری1516
آراسته جهانی 

عیسی لو
سایر250250

سایر300300آرام آقازادهصندوق کارآفرینی امیدروستای تولون- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلگوسفندداری1517

سایر250250آزاد رنجی کلوربانک کشاورزیشهر کلور-شاهرود -خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک و سنگین1518

بانک کشاورزیروستای کلی- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1519
آقاکشی نیک 

زاده
سایر300300

سایر250250آقامعلی عبدیبانک کشاورزینیر روستای سرخاب2نیراردبیلگوسفنداری1520

بانک کشاورزیدهستان انجیرلو- بیله سوار 1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1521
آواد جاهد 

بیلداشی
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2نمیناردبیلپرواربندی بره1522
روستای - بخش ویلکیج - شهرستان نمین 

نیارق
سایر14001400آیت احمدیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250بابک باهوشصندوق کارآفرینی امیدروستای حور1نمیناردبیلپرورش زنبورعسل1523

سایر250250بابک شهامتبانک کشاورزیبخش ارشق شهر رضی1مشگین شهراردبیلدامداری1524

سایر500500بابک فرهادپورپست بانکپارس آباد روستای اولتان1پارس آباداردبیلگوسفنداری1525

سایر500500باغداگل خداپناهپست بانک2پارس آباد روستای تکله بخش 1پارس آباداردبیلگاوداری1526

بانک کشاورزیپارس آباد روستای حاج عوض قشالقی1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی1527
باالاحمد سمین 

تکله
سایر500250

سایر300300باالاوغالن آقازادهصندوق کارآفرینی امیدروستای تولیر- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو1528

سایر250250باهیر خواجویبانک کشاورزیبخش ارشق روستای شیخ عظیم لو1مشگین شهراردبیلدامداری1529

سایر250250بایرام صادقیبانک کشاورزیمشکین شهر روستای حرم سفلی1مشگین شهراردبیلگوسفند داری1530

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای پاراقشالق1پارس آباداردبیلگوسفندداری1531
بایرام عظیمی 

شاهعلی بیگلو
سایر500500

سایر500500بایرام فیروزیپست بانک1پارس آباد روستای تکله بخش 1پارس آباداردبیلپرورش گاو شیری1532

بانک کشاورزیاصالندوز روستای آق قباق2پارس آباداردبیلدامداری1533
برات سرخانی 

حاجی خواجه لو
سایر1000500

صندوق کارآفرینی امید2پارس آباد روستای تکله کندی بخش 1پارس آباداردبیلگاوداری1534
بستی شمشیری 

تکله
سایر500500

بانک کشاورزیروستای اندبیل- خلخال1خلخالاردبیلخرید ادوات کشاورزی1535
بشیر شهبازی 

اندبیل
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای جناقرد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1536
بشیر عبدالهی 

جناقرد
سایر500500

بانک توسعه تعاونروستای اندبیل- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1537
بهبود طالبی 

چلنبر
سایر300300

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای باغشلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1538
بهرام جلیلی 

جوملو
سایر300300

1خلخالاردبیلزنبورداری1539
بخش - شهرستان خلخال-استان اردبیل

روستای لرد- شاهرود
سایر300300بهرام شیریبانک کشاورزی

سایر500500بهرام نظر گیگلوبانک توسعه تعاونپارس آباد اسالم آباد روستای اروج کندی1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی1540

1پارس آباداردبیلدامداری1541
استان اردبیل شهرستان پارس آباد 

شهراصالندوز روستای پلنگلو
بانک کشاورزی

بهزاد امانی 

حاجی خواجه لو
سایر500500
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بانک توسعه تعاونروستای مجره- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1542
بهزاد بنیادی 

مجره
سایر300300

پست بانکروستای اراللوی بزرگ2اردبیلاردبیلپرورش دام سنگین1543
بهزاد بیرامی 

آراللوی بزرگ
سایر500500

سایر500500بهزاد شیرزادصندوق کارآفرینی امیدبخش ثمرین1اردبیلاردبیل(گوسفنداری  )دامداری 1544

سایر300300بهزاد کریمیبانک توسعه تعاونروستای مزجین- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1545

بانک توسعه تعاونروستای کوزه تپراقلو3اردبیلاردبیلادوات کشاورزی1546
بهزاد نجف پور 

پیراقوم
سایر480480

سایر500500بهزاد نجفیبانک کشاورزیگرمی بخش انگوت روستای شهبازلو1گرمیاردبیلپرورش زنبورعسل1547

سایر300300بهزاد نعمتیبانک توسعه تعاونخلخال روستای مورستان1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1548

سایر500500بهمن اورنگپست بانک2پارس آباد روستای تکله بخش 1پارس آباداردبیلگاوداری1549

بانک توسعه تعاونبیله سوار روستای عالیشان کندی2بیله سواراردبیلگوسفنداری1550
بهمن جدی 

ساریخانبگلو
سایر500500

1کوثراردبیلزنبورداری1551
روستای زرج - بخش فیروز - شهرستان کوثر

آباد
بانک توسعه تعاون

بهمن رستمی 

زرج آباد
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای کوزه تپراقی1اردبیلاردبیلتولید ژل رویال گرده گل و زهر زنبور عسل1552
بهمن نجف پور 

پیراقوم
سایر450450

صندوق کارآفرینی امیدروستای یلوجه- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1553
بهمن نوری 

یلوجه
سایر300300

بانک توسعه تعاونروستای گرمخانه- خلخال 1خلخالاردبیلزنبورداری1554
بهنام اصالنی 

گرمخانه
سایر300300

بانک کشاورزیروستای خلیفه لو1بیله سواراردبیلپرورش گاوشیری1555
بهنام ایرانی 

خلیفه لو
سایر350350

سایر300300بهنام بهروبانک کشاورزیبیله سوار روستای مرادلو1بیله سواراردبیلگوسفنداری1556

سایر300300بهنام پاسبانیبانک کشاورزیبیله سوار روستای مرادلو1بیله سواراردبیلگوسفنداری1557

سایر500500بهنام پاکدلصندوق کارآفرینی امیداصالندوز روستای اوزون تیپه علیا1پارس آباداردبیلزنبور داری1558

سایر250250بهنام پناهیبانک کشاورزیروستای درین کیود- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گاو1559

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای فیروزآباد1پارس آباداردبیلگاوداری1560
بهنام سلیمان 

زاده
سایر500500

بانک کشاورزیبیله سوار روستای بیگ باغلو1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1561
بهنام سمندری 

بیگباغلو
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای بابک1بیله سواراردبیلگوسفنداری1562
بهنام شیرافکن 

طالش میکاییل
سایر300300

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستایسرو آغاجی1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1563
بهنام صابر سرو 

آغاجی
سایر300300

سایر144144بهنام عینیبانک کشاورزینمین روستای نوشنق1نمیناردبیلزنبورداری1564



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر300300بهنام فرجی کلیبانک کشاورزیروستای کلی1خلخالاردبیل(گوسفندداری  )پرورش دام سبک 1565

سایر400400بهنام مردانهبانک کشاورزیروستای بگ الی- شهر جعفراباد 10بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1566

صندوق کارآفرینی امیدروستای بفراجرد- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1567
بیان عباسی 

بفراجرد
سایر300300

سایر500500بیت اله شهبازیبانک کشاورزیآهو قلعه2اردبیلاردبیلپرورش گوسفند1568

سایر200200پرویز نجفی کزجبانک کشاورزیخلخال خورش رستم روستای کبودچی1خلخالاردبیلگوسفنداری1569

بانک کشاورزیاصالندوز روستای بران علیا1پارس آباداردبیلبافندگی پوشاک با دستگاه خانگی1570
پروین بخشی 

زاده گبلو
سایر100100

سایر300300پناهعلی فرجیبانک کشاورزیروستای کلی1خلخالاردبیل(گوسفندداری)پرورش دام سبک1571

بانک کشاورزیاصالندوز1پارس آباداردبیلدامداری1572
پوالد عامری 

حاجی خواجه لو
سایر300300

سایر300300پوالد نورانی گبلوبانک کشاورزیاصالندوز روستای طاهر اباد1پارس آباداردبیلدامداری1573

سایر500500پویا شکریپست بانک2پارس آباد روستای تکله کندی بخش 1پارس آباداردبیلگاوداری1574

بانک کشاورزیاردبیل گرمی بخش موران روستای اوچ آغاج1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1575
تاپدوق بخشی 

اوچ آغاج
سایر300300

سایر250250تارویردی شیریبانک کشاورزیروستای تکانلو- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گاو1576

بانک توسعه تعاونروستای مورستان1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1577

تراشعلی 

غضنفری 

مورستان

سایر300300

سایر400400ترحم خاکپورصندوق کارآفرینی امیدجاده حاج امن- جعفراباد 1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1578

سایر500400تقی جوالییپست بانکروستای علی آباد-خلخال2خلخالاردبیلپرورش دام سبک1579

صندوق کارآفرینی امیدروستای زرج آباد-بخش فیروز-شهرستان کوثر 1کوثراردبیلزنبورداری1580
تقی سیفی زرج 

آباد
سایر250250

سایر500500تقی کامل نیاپست بانکخلیل آباد2اردبیلاردبیلپرورش گاوشیری1581

سایر250250تقی نواییبانک کشاورزیبخش ارشق روستای جبارلو1مشگین شهراردبیلدامداری1582

1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی1583
پارس آباد شهرک آیت اله غفاری روستای 

طومار کندی
بانک کشاورزی

توکل سعادتی 

گیگلو
سایر500500

سایر250250توگل وجدیبانک توسعه تعاونروستای نظرعلی بالغی1بیله سواراردبیلپرورش گوسفندشیری1584

سایر300300ثریا صالیتبانک کشاورزیاصالندوز روستای ایدر1پارس آباداردبیلدامداری1585

سایر300300جابر آزادبانک توسعه تعاونروستای گلمعالی1بیله سواراردبیلپرورش زنبور عسل1586
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سایر500500جابر نادری تکلهبانک توسعه تعاونپارس آباد روستای تکله عباس آباد علیا1پارس آباداردبیلگوسفنداری1587

بانک توسعه تعاونروستای ام آباد- بخش فیروز - شهرستان کوثر 1کوثراردبیلپرورش گوسفند1588
جبراییل خیری 

ام آباد
سایر250250

سایر400400جبراییل نوریبانک توسعه تعاونخلخال روستای بیرق1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1589

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای کنسول کندی1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1590
جعفر پاشاپور 

قونسولکندی
سایر500500

سایر300300جعفر خلیفیپست بانکخلخال روستای مصطفالو1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1591

سایر400400جعفر سفی زادهبانک توسعه تعاونروستای اونبیربیگلو- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داری1592

سایر400400جعفر گرانمایهبانک کشاورزیروستای گردگل1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1593

سایر500500جالل ابراهیمیبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای لکر آباد علیا1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1594

سایر300300جالل روستاییبانک کشاورزیخلخال کلور1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1595

بانک کشاورزیاصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیلدامداری1596
جلیل سجودی 

کور عباسلو
سایر300200

سایر400400جلیل عظیمیبانک توسعه تعاونروستای ارسون- خلخال1خلخالاردبیلزنبورداری1597

سایر500500جلیل محیرگیگلوبانک توسعه تعاونپارس آباد روستای فیروزآباد1پارس آباداردبیلگاوداری1598

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای گوده کهریز1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1599
جمیله عباسیان 

مردان
سایر500500

بانک کشاورزیروستای مورستان1خلخالاردبیل(گوسفنداری)پرورش دام سبک 1600
جهان تیغ 

غالمی کلستان
سایر300300

بانک توسعه تعاونولی مملو1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1601
جهانبخش 

خاکی جلودارلو
سایر300300

سایر400400جواد ابریشمیپست بانکروستای گرمخانه-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1602

صندوق کارآفرینی امید2پارس آباد روستای تکله کندی بخش 1پارس آباداردبیلگاوداری1603
جواد شکری 

الطران
سایر500500

سایر300300جواد صحبتیصندوق کارآفرینی امیدروستای داودخانی- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1604

سایر300300جواد فتح اله زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای ایلوانق- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1605

سایر400400جواد میرزازادهبانک توسعه تعاونآبی بیگلو روستای نیارق1نمیناردبیلپرورش گوسفند1606

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای ثمرین1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامپروری1607
جیران رستم 

پورثمرین
سایر500500

سایر250250حاتم نجفیبانک توسعه تعاونشهرستان نیر روستای خانشیر2نیراردبیلگوسفند داری1608

بانک توسعه تعاونروستای اسکستان-شاهرود - خلخال1خلخالاردبیلتولیدی پوشاک1609
حاج بانو بدلی 

اسکستان
سایر300300

سایر300300حافظ نیک نژادبانک توسعه تعاونپارس آباد روستای ایران آباد1پارس آباداردبیلکشت محصوالت کشاورزی بذری1610
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سایر300300حامد بایرام زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای جوراب- شهرستان نیر 1نیراردبیلپرورش زنبور عسل1611

سایر500500حامد رهبریپست بانکآراللوی بزرگ2اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری1612

سایر500500حامد سیفیپست بانکهیر2اردبیلاردبیلپرورش زنبورعسل1613

بانک کشاورزینمین روستای نوشنق1نمیناردبیلزنبورداری1614
حامد شعاع 

نوشنق
سایر150150

2بیله سواراردبیلگاوشیری1615
بخش - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

روستای گوردیگل- جعفرآباد 
سایر500500حامد مهرآورپست بانک

سایر250250حامد نجاتی فربانک توسعه تعاونروستای نیلق- بخش مرکزی - شهرستان کوثر 1کوثراردبیلپرورش گوسفند1616

بانک توسعه تعاونروستای گرمخانه- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1617
حامد نصرتی 

گرمخانه
سایر300300

بانک توسعه تعاوناردبیل گرمی موران پرچین علیا1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری1618
حجت حسین 

زاده
سایر500500

بانک کشاورزیکرم کندی1بیله سواراردبیلپرورش گاوشیری1619
حجت فرجام 

علی بابالو
سایر400400

بانک کشاورزیروستای ایمیر2اردبیلاردبیلدامداری1620
حسام اصالنزاده 

قلی بیگلو
سایر500500

بانک کشاورزیاصالندوز روستای بودجه علیا1پارس آباداردبیلدامداری1621
حسن ابراهمی 

کبلو
سایر500491

بانک کشاورزیروستای کلی1خلخالاردبیل(گاوداری  )پرورش دام سنگین 1622
حسن اصغری 

کلی
سایر300300

سایر300300حسن بهرو مرادلوبانک توسعه تعاونبیله سوار روستای مرادلو2بیله سواراردبیلدامداری1623

بانک توسعه تعاوناردبیل روستای قره تپه سبالن1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامپروری1624
حسن تیزچنگ 

جمادی
سایر500500

بانک توسعه تعاونبیله سوار روستای زرگر1بیله سواراردبیلدامداری1625
حسن حیدری 

زرگر
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان گرمی بخش موران روستای سیاوش1گرمیاردبیلپرورش گاو1626
حسن شرفی 

سیاوش
سایر400400

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1627
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

بنماران
بانک توسعه تعاون

حسن طالبی 

بنماران
سایر250250

سایر250250حسن علی زادهبانک کشاورزیبخش ارشق روستای لنگه بیز1مشگین شهراردبیلزنبورداری1628

سایر500375حسن کریم زادهبانک کشاورزی2پارس آباد روستای تکله کندی بخش 1پارس آباداردبیلگاوداری1629
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1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1630
روستای - شهرستان خلخال- استان اردبیل 

گورانسراب
بانک کشاورزی

حسن مرادزاده 

گورانسراب
سایر300300

پست بانکروستای سرخاب- شهرستان نیر 2نیراردبیلگوسفند داری1631
حسن نعمتی 

سرخاب
سایر250250

سایر300300حسنعلی اقتداربانک توسعه تعاوناردبیل گرمی انگوت روستای قلی اوغلو1گرمیاردبیلپرورش گاو1632

سایر300300حسین اجدادیبانک کشاورزیبخش شاهرود روستای لرد- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1633

سایر300300حسین احسانیبانک توسعه تعاونخلخال روستای یلوجه1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1634

سایر500500حسین پارساپست بانکپارس آباد روستای قطارآباد1پارس آباداردبیلگوسفنداری1635

1گرمیاردبیلپرورش گاو1636
بخش موران روستای - شهرستان گرمی 

کریملو هامارکند
سایر500500حسین جاللیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای خمس- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1637
حسین حق 

پرست
سایر200200

سایر250250حسین حیدریبانک کشاورزیروستای بوسجین- شهرستان نیر 2نیراردبیلگوسفند داری1638

1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1639
روستای بلوکانلو معروف به اوجقاز - خلخال 

علیا
سایر250250حسین رضاییبانک کشاورزی

سایر250250حسین صفویبانک کشاورزینیر روستای ایرنجی2نیراردبیلگوسفند داری1640

صندوق کارآفرینی امیدروستای طولش- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1641
حسین صیادی 

طولش
سایر300300

بانک کشاورزیروستای گزاز- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1642
حسین قدیری 

گزاز
سایر450450

پست بانکروستای مزجین- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1643
حسین کاظمی 

مزجین
سایر250250

سایر300300حسین محمدیبانک کشاورزیبیله سوار روستای مرادلو1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1644

پست بانکروستای بیرق-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1645
حسین محمدی 

بیرق
سایر350350

بانک توسعه تعاونبیله سوار روستای مرادلو2بیله سواراردبیلدامداری1646
حسین محمدی 

مرادلو
سایر480480

سایر300300حسین ملکیبانک کشاورزیروستای لمعه دشت- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1647

پست بانکاردبیل روستای وکیل آباد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1648
حسین نوبخت 

وکیل آباد
سایر500500

بانک کشاورزیروستای کهران- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1649
حقیقت محمدی 

کهران
سایر300300
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بانک کشاورزیروستای اجقاز- شهرستان نیر 2نیراردبیلگوسفند داری1650
حکمعلی الهامی 

اوجقاز
سایر295295

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای پیرایواتلو1پارس آباداردبیلگلخانه1651

حمداله 

جهانگیری 

قورتالر

سایر500500

پست بانکپارس آباد روستای تازه آباد1پارس آباداردبیلگاوداری1652
حمداله حسین 

زاده
سایر300300

بانک کشاورزیبخش ارشق روستای جبارلو1مشگین شهراردبیلدامداری1653
حمداله لوایی 

عیسی لو
سایر250250

سایر500500حمزه ایمانیپست بانکپارس آباد قشالق حاج ایمان کندی علیا1پارس آباداردبیلگوسفنداری1654

پست بانکبخش هیر2اردبیلاردبیلزنبورداری1655
حمید بشارت 

هیر
سایر500500

سایر250250حمید عابدی تیلبانک کشاورزیشاهرود روستای تیل1خلخالاردبیلگوسفند داری1656

سایر200200حمید قربانیبانک کشاورزیروستای کلی1خلخالاردبیل(گوسفنداری  )پرورش دام سبک 1657

بانک کشاورزیروستای گلوجه-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1658
حمیدرضا 

سعیدی
سایر250250

سایر500500حمیده بیداربانک کشاورزیروستای سالله- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1659

سایر300300حمیرا هادییبانک توسعه تعاونشاهرود روستای اسکستان- خلخال3خلخالاردبیلخیاطی و تولیدی پوشاک1660

سایر400400حیدرقلی فرجیبانک توسعه تعاونروستای کلی- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1661

سایر250250خاصه پورپناهیبانک کشاورزیبخش ارشق روستای خلیفه لو1مشگین شهراردبیلدامداری1662

بانک توسعه تعاونشهرستان روستای دیمان2نیراردبیلگوسفنداری1663
خان اوغالن علی 

پور
سایر250250

بانک کشاورزیاصالندوز روستای قهرمانلو1پارس آباداردبیلدامداری1664
خان اوغالن 

مالکی نیا
سایر300300

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای پاراقشالق1پارس آباداردبیلگاوداری1665
خدابخش 

محمودی
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدروستای چالماکندی- شهر جعفراباد 1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1666
خداشکر 

سلیمانی گبلو
سایر300300

بانک کشاورزیبخش ارشق روستای زکی لو1مشگین شهراردبیلدامداری1667
خداویردی 

حاتمی زکی لو
سایر250250

بانک کشاورزیروستای کرکرق2اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری1668
خدیجه صفرزاده 

کرکرق
سایر501501

بانک کشاورزیخلخال روستای گورانسراب1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1669
خیراله عسگری 

گورانسراب
سایر350350
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بانک کشاورزیروستای روح کندی1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند شیری1670
خیراله نصیری 

آذر طالشمکاییل
سایر400400

بانک کشاورزیروستای خان باباکندی- شهر جعفراباد 1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1671
داریوش اژدری 

زاده
سایر350350

بانک توسعه تعاونروستای زنگیر- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری1672
داریوش دولتی 

زنگیر
سایر500500

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1673
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

گنجگاه
بانک توسعه تعاون

داریوش محرمی 

گنجگاه
سایر250250

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1674
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

علی آباد
سایر200200داود الواری کیویبانک توسعه تعاون

سایر500500داود صبحی هیرصندوق کارآفرینی امیدهیر2اردبیلاردبیلزنبورداری1675

سایر300300داود فرزینبانک کشاورزیبیله سوار روستای مرادلو1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1676

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای روج کندی1پارس آباداردبیلگاوداری1677
داور اسمعیل 

زاده گیگلو
سایر500500

سایر250250داور جانفشارصندوق کارآفرینی امیدنمین روستای آالدیزگه1نمیناردبیلپرورش بلدرچین1678

سایر500500داور رنجبرپست بانکبیله سوار روستای بابک2بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1679

سایر300300داور عباسی بیرقپست بانکروستای بلیل- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش بوقلمون1680

بانک کشاورزیپارس آباد روستای فیروزآباد1پارس آباداردبیلگوسفنداری1681

دریانور 

کوهستانی قوجه 

بیگلر

سایر500500

بانک توسعه تعاونروستای گورانسراب- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1682
دیانت صمدزاده 

گورانسرابی
سایر350350

بانک کشاورزیپارس آباد روستای صفرلو1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی1683
ذاکر نظرزاده 

گیگلو
سایر500500

سایر6060راحله یزدانیبانک کشاورزینمین روستای جید1نمیناردبیلتولیدی پوشاک1684

بانک توسعه تعاونروستای اینی سفلی1گرمیاردبیلتولید گلیم دستباف1685
راضیه فالحی 

اینی علیا
سایر100100

سایر500500رامین عزیززادهپست بانکپارس آباد روستای فیروزآباد1پارس آباداردبیلگوسفندداری1686

سایر240240رامین عزیزیانبانک کشاورزیعنبران سفلی1نمیناردبیلزنبورداری1687

سایر400400رامین نادری تکلهبانک توسعه تعاونپارس آباد روستای تکله عباس آباد علیا1پارس آباداردبیلزنبورداری1688

سایر300300رامین نعمتیصندوق کارآفرینی امیدخلخال روستای ترزنق1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1689

سایر300300راهب عشقیبانک توسعه تعاونشهر جعفراباد1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند شیری1690

بانک کشاورزیروستای بوسجین- شهرستان نیر 1نیراردبیلگوسفنداری1691
ربعلی جعفری 

مهماندوست علیا
سایر300300
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بانک کشاورزیروستای خوجین- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1692
رجبعلی عظیم 

پور خوجین
سایر400400

سایر300100رحمن علی پوربانک کشاورزیروستای ترزنق1خلخالاردبیل(گوسفندداری)پرورش دام سبک 1693

سایر500500رحیم اسگندرزادهپست بانکآراللوی بزرگ2اردبیلاردبیلپرورش گوسفند1694

صندوق کارآفرینی امیدروستای پرچین سفلی- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو1695
رحیم بدر 

پرچین سفلی
سایر400400

پست بانکپارس آباد روستای اسماعیل کندی1پارس آباداردبیلکشت محصوالت کشاورزی بذری1696
رحیم چراغی 

اجیرلو
سایر500500

سایر250250رحیم مرشدیبانک کشاورزیمشکین شهرروستای آقبالغ1مشگین شهراردبیلگوسفند داری1697

1خلخالاردبیلزنبورداری1698
- کوی الله - نرسیده به خوجین - خلخال 

629پالک  - 2الله 
بانک توسعه تعاون

رسول احدی 

نساز
سایر300300

بانک کشاورزیمشکین شهر روستای کویج2مشگین شهراردبیلگوسفند داری1699
رسول صدری 

کویجی
سایر250250

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1700
روستای - بخش مرکزیر - شهرستان کوثر 

چالگرود
بانک توسعه تعاون

رسول فرزانه 

چالگرود
سایر250250

سایر500500رضا اژدری جانیاربانک کشاورزیروستای خان باباکندی1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1701

سایر300300رضا پرتوی شالبانک کشاورزیشاهرود روستای شال1خلخالاردبیلدامداری1702

بانک کشاورزیشهر جعفراباد1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1703
رضا چرخ زن 

اردبیل
سایر250250

پست بانکاردبیل روستای وکیل آباد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1704
رضا خانزاده 

وکیل آباد
سایر500500

سایر250250رضا ستودهپست بانکروستای گوگ تپه- بیله سوار 1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1705

صندوق کارآفرینی امیدروستای وکیل اباد1اردبیلاردبیل(گوسفنداری  )دامداری 1706
رضا عابدی 

وکیل اباد
سایر500500

بانک کشاورزیشاهرود روستای کرین1خلخالاردبیلدامداری1707
رضا عباس پور 

تمرین
سایر300300

سایر300300رضا نجمیبانک توسعه تعاونروستای یلوجه- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1708

سایر300300رضا ولی زادهبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای قلی اوغلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1709

سایر100100رقیه معصومیبانک توسعه تعاونروستای اندبیل- خلخال1خلخالاردبیلخیاطی1710

بانک کشاورزیخلخال روستای یلوجه1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1711

رمضان علی 

مشکی شیخ 

جانلو

سایر325325
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سایر300300رمضان مرادییانبانک کشاورزیاصالندوز روستای بران علیا1پارس آباداردبیلدامداری1712

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1713
روستای -بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

گنجگاه
بانک توسعه تعاون

روح اله ایرانی 

گنجگاه
سایر250250

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای چای گرمی1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1714
روح اله تقوی 

جدا
سایر500500

بانک کشاورزینیر بخش کوراییم روستای امین لو2نیراردبیلگوسفنداری1715
روح اله لطفی 

امین لو
سایر250250

پست بانکبخش هیر2اردبیلاردبیلپرورش و نگهداری زنبور عسل1716
روشن 

پورحسینقلی
سایر500500

سایر500500ریحانه خاکپوربانک کشاورزیاراللوی بزرگ2اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری1717

بانک کشاورزیبخش ارشق روستای دوه چی علیا1مشگین شهراردبیلدامداری1718
زاهد خوران دوه 

چی
سایر250250

بانک کشاورزیاصالندوز روستای بودجه سفلی1پارس آباداردبیلدامداری1719
زرتاب آرزومند 

خیاولو
سایر500500

سایر200200زهرا بدلیبانک توسعه تعاونروستای علی آباد-خلخال1خلخالاردبیلخیاطی1720

سایر300300زهرا حسنیصندوق کارآفرینی امیدروستای درمانلو- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو1721

سایر100100زینب اسالمیپست بانکنمین عنبران سفلی1نمیناردبیلتولید کیف سنتی1722

سایر250250ساالر احدی زناببانک کشاورزیروستای زناب- بخش فیروز - شهرستان کوثر 1کوثراردبیلپرورش گوسفند1723

سایر250250ساالر یزدانیبانک توسعه تعاوننیر روستای توتوسیز2نیراردبیلگوسفند داری1724

سایر400400سپیده خداییبانک کشاورزیاصالندوز روستای پلنگلو1پارس آباداردبیلدامداری1725

پست بانکاردبیل روستای شیخ احمد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1726
سجاد اشرفی 

شیخ احمد
سایر500500

سایر250250سجاد آذرنیابانک توسعه تعاونروستای شویر-بخش مرکزی - شهرستان کوثر 1کوثراردبیلپرورش گوسفند1727

1گرمیاردبیلپرورش گاو1728
استان اردبیل شهرستان گرمی روستای اینی 

وسطی
سایر300300سجاد دولتخواهصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای اورنج1نمیناردبیلزنبورداری1729
سجاد روح اله 

زاده
سایر300300

بانک کشاورزیروستای الکش-شاهرود - خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1730
سجاد طوسی 

کهل
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای روستای قطارآباد1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی1731
سجاد قاسمی 

فرد بیگدیلو
سایر500500

سایر300300سجاد محمدپورصندوق کارآفرینی امیدروستای اناویز- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1732

سایر400400سجاد منصوریبانک توسعه تعاوننمین آبیبیگلو روستای آرخازلو1نمیناردبیلپرورش گوسفند1733

سایر500300سجاد میرزاییبانک کشاورزیاصالندوز روستای عیوضلو1پارس آباداردبیلگاو شیری و گوشتی1734

سایر500500سجاد یعقوبیپست بانکزردآلو2اردبیلاردبیلپرورش گوسفند1735



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داشتی1736
اردبیل شهرستان گرمی بخش انگوت روستای 

اصغرخانلو
سایر500500سخاوت رحیمیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای پروچ- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1737
سرخوش جلیل 

زاده
سایر250250

1بیله سواراردبیلکشت نهال1738
روستای اوجاق - دهستان انجیر لو - بیله سوار 

قشالق
بانک کشاورزی

سردار دشتی 

ارزنه
سایر150150

بانک کشاورزیروستای داشبالغ2بیله سواراردبیلپرورش گاوشیری1739
سردار صمدی 

پتولقا
سایر500500

سایر400400سعادت دولتیبانک کشاورزیروستای بیرق-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1740

سایر500500سعید اشرفیصندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی بخش موران روستای وانسفلی1گرمیاردبیلگاوداری1741

سایر300300سعید تیموریصندوق کارآفرینی امیدحاج سیمان کندی1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند1742

پست بانکروستای خوجین- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1743
سعید حسین 

دخت خوجین
سایر400400

بانک توسعه تعاوناردبیل روستای جناقرد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامپروری1744
سعید رستمی 

جناقرد
سایر480480

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1745
روستای زرج - بخش فیروز - شهرستان کوثر 

آباد
بانک کشاورزی

سعید رستمی 

زرج آباد
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای سنجبدله- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1746
سعید عزتی 

سوران
سایر480480

سایر400400سالمت پاکزادبانک کشاورزیروستای قبادکندی- شهر جعفرآباد 1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1747

سایر250250سالمت فرجامبانک کشاورزیمشکین شهر روستای دستگیر2مشگین شهراردبیلگوسفند داری1748

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای قره تپه1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1749
سالمت فرزانه 

قره تپه
سایر500500

پست بانکقیه چمن2اردبیلاردبیلگاو شیری1750
سلیم شوری قیه 

چمن
سایر500500

بانک کشاورزیاصالندوز روستای عیوضلو1پارس آباداردبیلپرورش گاو شیری و گوشتی1751
سلیم اسگندری 

انگوت
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای گللو1نمیناردبیلخیاطی1752
سمیه بخشی 

گللو
سایر100100

سایر200200سمیه فرهادیصندوق کارآفرینی امیدروستای گورانسراب- خلخال 1خلخالاردبیلخیاطی1753

بانک کشاورزیروستای گورانسراب- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1754
سهراب حافظ 

شیرازی
سایر300300

بانک کشاورزیهشجین شهرک گهراز1خلخالاردبیلگوسفنداری1755
سهراب شیری 

گهراز
سایر200200
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سایر150150سونیا پورمیرزاییصندوق کارآفرینی امیدخورش رستم هشجین1خلخالاردبیل(قالی بافی   )فرش بافی ابریشم 1756

سایر500500سیدعلی صفویپست بانکروستای کوهساره2اردبیلاردبیلپرورش زنبور به روش نوین1757

سایر400400سیاره اسدیبانک کشاورزیروستای گورانسراب1خلخالاردبیل(گاو شیری)پرورش دام سنگین 1758

بانک توسعه تعاونروستای شلوه علیا- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو1759
سیامک کرامت 

سیاوش
سایر400400

بانک توسعه تعاونپارس اباد روستای تپراق کندی1پارس آباداردبیلگاوداری1760
سیامک 

گیگلودوشانلو
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی انگوت روستای چات قشالق1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1761
سیامک میرزاپور 

قوجه بیگلو
سایر500500

بانک کشاورزیآقامعلی کندی- شهر جعفراباد 2بیله سواراردبیلپرورش گوسفند شیری1762
سیامک نیرومند 

بابالو
سایر500500

بانک کشاورزیروستای آلهاشم علیا1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1763
سید ابوطالب 

عزیزی الهاشم
سایر300300

بانک کشاورزیبخش ارشق روستای سیدبیگلو1مشگین شهراردبیلدامداری1764
سید اسالم میر 

تیموری
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای یوزناب- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1765
سید بهاءالدین 

شکوهی یوزناب
سایر400400

بانک توسعه تعاوناردبلی گرمی موران روستای هادی بیگلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1766
سید بهزاد لطفی 

هادی بیگلو
سایر400400

بانک توسعه تعاونشاهرود روستای شال- خلخال1خلخالاردبیلپرورش شتر مرغ1767

سید تقی خالص 

زاده قلعه 

رودخانی

سایر480480

سایر500500سید حاتم اکبریبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای لکر آباد1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1768

بانک کشاورزیروستای آلهاشم علیا- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1769
سید حسین 

موسوی
سایر300300

1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1770
اردبیل شهرستان گرمی بخش انگوت روستای 

شاه تپه سی
بانک توسعه تعاون

سید رحیم 

سیدی
سایر400400

بانک توسعه تعاوناستان اردبیل شهرستان گرمی روستای تولون1گرمیاردبیلپرورش گوسفند-دامداری1771
سید سیروس 

دشتی تولون
سایر500500

بانک کشاورزیروستای آلهاشم علیا1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1772
سید عمران 

کبیری الهاشم
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدروستای الهاشم- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1773
سید محسن 

شکری آلهاشم
سایر300300

پست بانکشاهرود روستای شال- خلخال1خلخالاردبیلزنبورداری1774
سید محمدباقر 

خاتمی
سایر300250
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بانک کشاورزیروستای الهاشم سفلی- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1775
سید مرتضی 

کالمی آلهاشم
سایر400400

بانک توسعه تعاونروستای خان شیر- نیر 2نیراردبیلگوسفند داری1776
سید نادر 

قاسمیان
سایر250250

بانک کشاورزیشهر کلور-شاهرود -خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1777
سید نصراله 

جمالی کلوری
سایر400400

پست بانکروستای خوجین- خلخل 1خلخالاردبیلخردکن ضایعات1778
سید هادی 

محمودی
سایر300300

1خلخالاردبیل راسی5پرورش گاوشیری 1779
روستای - شهرستان خلخال- استان اردبیل

گورانسراب
بانک کشاورزی

سیدحسن 

میررحمتی
سایر265265

بانک توسعه تعاونروستای تولون- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلدامداری گوسفندداری1780
سیدعلی حسین 

زاده تولون
سایر500500

1کوثراردبیلپروش گوسفند1781
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

هریس
سایر250250سیدعلی عظماییصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای اینی سفلی- گرمی1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1782
سیدقاسم 

رشتبرزاده
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدروستای خانقاه سادات- خلخال3خلخالاردبیلخیاطی1783
سیدمحسن 

ابرارزاده خانقاه
سایر200200

بانک کشاورزیشاهرود روستای طهارمدشت- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1784
سیده حمیده 

خالصی
سایر300300

1کوثراردبیلگوسفندداری1785
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

چالگر
بانک توسعه تعاون

سیدوجه اله 

امجدی کیوی
سایر250250

سایر250250سیف اله فرجیبانک کشاورزیبخش ارشق روستای رحیم بیگلو سفلی1مشگین شهراردبیلدامداری1786

بانک توسعه تعاونروستای کله سر- شهرستان نمین - اردبیل 1نمیناردبیلگوسفنداری1787
سیفعلی نجف 

زاده کریم کندی
سایر400400

سایر300300سیم زر اسبقیبانک کشاورزیاصالندوز روستای بران علیا1پارس آباداردبیلدامداری1788

صندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای زرگر1بیله سواراردبیلگوسفنداری1789
شاپور صوری 

زرگر
سایر300300

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1790
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

پیرزمان
سایر250250شاپور قاسمیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500شاپور لشگریبانک توسعه تعاونپارس آباد روستای آغدام1پارس آباداردبیلکارگاه شیرینی پزی1791

بانک کشاورزیروستای لمعه دشت- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1792
شاهرخ بنیادی 

لمعه دشت
سایر500500

سایر500500شجاعت افروزبانک توسعه تعاونپارس آباد روستای ملت آباد1پارس آباداردبیلگوسفندداری1793
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سایر250250شکر محمودیبانک کشاورزیمشکین شهر شهر قصابه1مشگین شهراردبیلگوسفند داری1794

سایر500500شکور آدیگوزلیصندوق کارآفرینی امیدروستای اجیرلو- پارس اباد1پارس آباداردبیلپرورش قارچ1795

سایر500500شمسعلی اصالنیبانک کشاورزیشهرستان گرمی روستایی وان علیا1گرمیاردبیلپرورش گاو1796

بانک توسعه تعاوناردبیل گرمی بخش موران روستای اکبر آباد1گرمیاردبیلدامداری1797
شمسعلی 

صمدی شلوه علیا
سایر400400

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای جناقرد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامپروری1798
شمسعلی 

محمدی جناقرد
سایر500500

1پارس آباداردبیلگاوداری1799
پارس آباد جنب شهرک غفاری روستای 

طومارکندی
بانک توسعه تعاون

شهرام طوماری 

گیگلو
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای ایمچه1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1800
شهرام مالک 

ایمچه
سایر500500

1کوثراردبیلگوسفندداری1801
 –بخش مرکزی - اردبیل شهرستان کوثر

روستای شویر
بانک کشاورزی

شهرام نوروزی 

شویر
سایر250250

سایر300300شهروز جوادیصندوق کارآفرینی امیدروستای اجاق االزار- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلگوسفندداری1802

پست بانکپارس آباد روستای محمود آباد طالقانی1پارس آباداردبیلگاوداری1803
شهروز سرمدی 

آذرمغانلو
سایر500500

بانک توسعه تعاونخورش رستم هشجین روستای آهو1خلخالاردبیلصنایع دستی1804
شهریار چهره 

سای جنگی
سایر150150

سایر500500شهریار حبیبیبانک توسعه تعاونپارس آباد روستای گوشلو1پارس آباداردبیلگاوداری1805

بانک توسعه تعاونپارس آباد اسماعیل کندی1پارس آباداردبیلگوسفندداری1806
شهریار فرج زاده 

اجیرلو
سایر500500

پست بانکجعفراباد- حاج سواد 1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند شیری1807
شهزاد سرافراز 

جانیار
سایر300300

سایر300300شهناز اصالنیبانک کشاورزیروستای مزجین- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1808

بانک کشاورزیشهر جعفراباد2بیله سواراردبیلکشاورزی زراعت1809
شهناز دشتی 

سادات
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدهیر2اردبیلاردبیلزنبورداری1810
شهنام خالقی 

نوشهر
سایر500500

بانک کشاورزیروستای لنبر- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1811
شیرمحمد 

جعفری لنبر
سایر500500

سایر250250صابر بهمنیبانک توسعه تعاونمشکین شهر روستای آغبالق1مشگین شهراردبیلگوسفند داری1812

بانک توسعه تعاوناردبیل گرمی مرکزی روستای حسی کندی1گرمیاردبیلزنبورداری1813
صابر عالیی 

حسی کندی
سایر500500

سایر500200صابر وکیلیبانک کشاورزیروستای خوجین1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1814
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سایر500500صادق احدیبانک توسعه تعاوناردبیل روستای عموقین1اردبیلاردبیلپرورش بوقلمون1815

سایر500500صالح شهریارصندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی انگوت روستای زیوه1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1816

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای عباسعلیلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1817
صدیقه یوسفی 

عباسعلی لو
سایر500500

بانک کشاورزینمین روستای فتح مقصود1نمیناردبیلپرورش گوسفند1818
صفر علی آقا 

غفاری پیله رود
سایر400400

سایر250250صفر قدیمیبانک کشاورزیبخش ارشق روستای شیخ عظیم لو1مشگین شهراردبیلدامداری1819

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای کوالنکوه1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1820
صفر منافی 

کوالنکوه
سایر500500

1پارس آباداردبیلدامداری1821
استان اردبیل شهرستان پارس اباد مغان بخش 

اصالندوز روستای بران سفلی
بانک کشاورزی

صمد سجودی 

کورعباسلو
سایر500500

بانک کشاورزیروستای پیره خلیل- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1822
صونا سیفی پره 

خلیل
سایر500500

سایر500500صیاد عزیزیبانک کشاورزیبخش موران روستای باقرلو- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گاو1823

بانک کشاورزیاصالندوز روستای طاهر اباد1پارس آباداردبیلدامداری1824
صیاد قلی یان 

گبلو
سایر300300

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1825
روستای -بخش مرکزی - شهرستان کور 

گنجگاه
بانک توسعه تعاون

صیاد ولیزاده 

گنجگاه
سایر250250

سایر300300ضربعلی نوروزیبانک کشاورزیروستای یلوجه- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1826

بانک توسعه تعاونقشالق حاج محمد1بیله سواراردبیلپرورش گاوشیری1827
ضیاء دانش 

مقدم قوجه بیگلو
سایر350350

بانک کشاورزیشهر جعفراباد1بیله سواراردبیلزراعت و کشاورزی1828
طالب امامقلی 

زاده تکله
سایر250250

سایر300300طاهر فرجی ترکبانک کشاورزیروستای ترک- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1829

سایر400400طریقت جاهدیبانک توسعه تعاوننمین دهستان حور1نمیناردبیلپرورش گوسفند1830

سایر250250ظهیر محمدیبانک کشاورزیروستای لمعه دشت-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک وسنگین1831

سایر400400عادل امامیبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای جهانگیرلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1832

پست بانکروستای گندیشمین. اردبیل 1اردبیلاردبیل(پرورش گوسفنداری  )دامداری 1833
عارف افضلی 

گندیشمین
سایر500500

بانک توسعه تعاونجعفراباد1بیله سواراردبیلپرورش گوسفندشیری1834
عارف باالزاده 

کهلک بالغی
سایر400400

سایر510500عالم شکریانبانک کشاورزیاصالندوز روستای پلنگلو2پارس آباداردبیلدامداری1835
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پست بانکروستای خلیفه لو2بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1836
عالمه فرزانه 

خلیفه لو
سایر500500

بانک کشاورزیبخش ارشق روستای رحیم بیگلو سفلی1مشگین شهراردبیلدامداری1837
عباس اسم زاده 

رحیم بیگلو
سایر250250

بانک کشاورزیروستای گلوجه1خلخالاردبیلپرورش زنبورداری عسل1838
عباس پورمحمد 

گلوجه
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای نوده- بخش مرکزی - شهرستان کوثر 1کوثراردبیلپرورش گوسفند1839
عباس حسینی 

نوده
سایر250250

بانک کشاورزیخورش رستم روستای نمهیل1خلخالاردبیلزنبورداری1840
عباس حیدری 

نمهیل
سایر200200

سایر500500عباس خوشکامبانک کشاورزیاصالندوز روستای تقی کندی- پارس آباد 1پارس آباداردبیلدامداری1841

بانک کشاورزیبخش ارشق روستای دوه چی علیا1مشگین شهراردبیلدامداری1842
عباسقلی کامران 

شیخ محمدلو
سایر250250

بانک کشاورزیاردبیل روستای باروق1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1843
عبدالرحمان 

آقاپور باروق
سایر500150

بانک توسعه تعاونروستای قهرمانلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1844
عبدالعلی زاهدی 

تپه
سایر500500

بانک توسعه تعاونروستای یلوجه-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1845
عبدالمناف 

غفاری یلوجه
سایر300300

بانک کشاورزیمشکین شهرروستای آلنی1مشگین شهراردبیلگوسفند دای1846
عبداله آقایی 

آلنی
سایر250250

سایر300300عبداله برقیبانک کشاورزیروستای کالنسرا- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو1847

سایر200200عدالت زندگانیبانک کشاورزیخورش رستم هشجین روستای برندق1خلخالاردبیلگوسفنداری1848

سایر400400عزیز اله دهقانبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای کناب1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1849

سایر250250عزیز رهنمابانک کشاورزیبخش ارشق روستای خلیفه لو1مشگین شهراردبیلدامداری1850

سایر5050عزیزه برزگرصندوق کارآفرینی امیدنمین روستای سربند1نمیناردبیلگلیم بافی1851

پست بانکروستای پریخان1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت1852
عزیزه عبداللهی 

پریخانی
سایر100100

بانک توسعه تعاونروستای شورقویی2بیله سواراردبیلپرورش گوسفندشیری1853
عسگر اسمخانی 

قره چی علیا
سایر500500

بانک کشاورزیبیله سوار روستای بابک1بیله سواراردبیلگوسفنداری1854
عسگر دلیر 

طالشمکائیل
سایر300300

سایر250250عسگر شاهیبانک توسعه تعاونبخش ارشق روستای کلی سفلی1مشگین شهراردبیلدامداری1855
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سایر500500عسگر منافی هیربانک کشاورزیاردبیل شهرستان هیر2اردبیلاردبیلپرورش زنبور عسل1856

سایر250250عسگر نصیرپوربانک توسعه تعاونشهرستان نیر روستای مجمیر2نیراردبیلگوسفنداری1857

سایر300300عطا مردوار اودلوصندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای حاج الهوردی قشالقی1بیله سواراردبیلگوسفنداری1858

بانک توسعه تعاونروستای آغجران1بیله سواراردبیلپرورش گوسفندشیری1859
عطاخان 

نورخواجوی
سایر350350

پست بانکآراللوی بزرگ2اردبیلاردبیلپرورش گاوشیری1860
عقیل رحیمی 

آراللوی بزرگ
سایر500500

بانک کشاورزیروستای تیل-شاهرود -خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1861
علی ابراهیمی 

تیل
سایر300300

سایر500500علی احدیبانک توسعه تعاونروستای القناب- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1862

پست بانکپارس آباد روستای تپراق کندی1پارس آباداردبیلگاوداری1863
علی ادهمی 

گیگلو
سایر500500

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای تپراق کندی1پارس آباداردبیلگوسفنداری1864
علی ادهمی 

گیگلو
سایر500500

سایر500500علی اژدری زادهبانک کشاورزیروستای خان باباکندی1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1865

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای خیارک1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1866
علی اسمعیل 

زاده خیارک
سایر500500

سایر500500علی اصغر روحیبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای شیخ رضی1گرمیاردبیلپرورش زنبور عسل1867

1کوثراردبیلزنبورداری1868
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

فاراب
سایر250250علی افضل فارابصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای مجره- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1869
علی الماسی 

مجره
سایر200200

صندوق کارآفرینی امیداردبیل بخش ثمرین1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1870
علی آقاحسنی 

ثمرین
سایر500500

سایر500500علی بابازاده تکلهبانک کشاورزی2پارس آباد روستای تکله کندی بخش 1پارس آباداردبیلگاوداری1871

سایر400400علی بهرو مرادلوپست بانکبیله سوار روستای مرادلو1بیله سواراردبیلگوسفنداری1872

بانک توسعه تعاونبیله سوار روستای بابک1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1873
علی پاسدار 

جلودار
سایر300300

بانک توسعه تعاونروستای درین کبود- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلدامپروری گوسفندداری1874
علی پناهی 

درین کبود
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدروستای درمانلو- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو1875
علی پورزارعی 

درمانلو
سایر300300

بانک توسعه تعاونبیله سوار روستای حاج امن2بیله سواراردبیلگوسفنداری1876
علی توگلی 

طالشمکائیل
سایر500500
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سایر400400علی جدیبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای داشقاپو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1877

صندوق کارآفرینی امیدروستای اکبرآباد- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلزنبورداری1878
علی حسین زاده 

بیوگ آقالو
سایر400400

سایر250250علی حقی ناوندبانک توسعه تعاونروستای ناوند- بخش فیروز - شهرستان کوثر 1کوثراردبیلپرورش گوسفند1879

بانک توسعه تعاونروستای اناویز- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1880
علی خالق پور 

اناویز
سایر300300

سایر250250علی خالقیبانک توسعه تعاونخورش رستم هشجین1خلخالاردبیلکشت زعفران1881

سایر400400علی دنیادیدهبانک کشاورزینمین روستای دگرماندرق1نمیناردبیلپرورش گوسفند1882

1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی1883
پارس آباد شهرک آیت اله غفاری روستای 

1ابراهیم کندی شماره 
سایر300300علی راستیانبانک کشاورزی

بانک کشاورزیخلیفه لو1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند شیری1884
علی رضا ایرانی 

خلیفه لو
سایر300300

سایر300300علی زمردیصندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای بابک1بیله سواراردبیلدامداری1885

سایر400400علی شاکریصندوق کارآفرینی امیدروستای سیدکندی- گرمی1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1886

بانک کشاورزی2پارس آباد روستای تکله کندی بخش 1پارس آباداردبیلگاوداری1887
علی شکور 

عنایتی تکله
سایر500500

سایر300300علی صادقی کلیبانک کشاورزیروستای کلی1خلخالاردبیل(گوسفنداری  )پرروش دام سبک 1888

بانک توسعه تعاونبیله سوار روستای زرگر1بیله سواراردبیلگوسفنداری1889
علی صباحی 

زرگر
سایر200200

سایر400400علی صمدزادهپست بانکاورتاداغ عین آلی صمد1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1890

سایر500500علی صوریبانک توسعه تعاونروستای دمیرچی علیا- بخش موران - گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1891

بانک توسعه تعاونروستای کله سر- شهرستان نمین 1نمیناردبیلپرورش بلدرچین1892
علی طهماسب 

کله سر
سایر500500

سایر300300علی عزیزنژادبانک توسعه تعاونبیله سوار روستای بابک1بیله سواراردبیلدامداری1893

بانک کشاورزیروستای یلوجه- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1894
علی علیزاده 

یلوجه
سایر300300

سایر300300علی کسراییبانک توسعه تعاونروستای لرد-شاهرود -خلخال1خلخالاردبیلزنبورداری1895

بانک کشاورزیاستان اردبیل شهرستان گرمی روستای بنه1گرمیاردبیلگوسفندداری1896
علی محمدزاده 

بنه
سایر300300

پست بانکاردبیل بخش ثمرین1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1897
علی محمدی 

ثمرین
سایر500500

پست بانکروستای علی آباد-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1898
علی محمودپور 

علی آباد
سایر300300
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صندوق کارآفرینی امیداردبیل نمین روستای پته خور1نمیناردبیلپرورش بوقلمون1899
علی مقصودی 

پته خور
سایر200200

بانک کشاورزیروستای شال- شاهرود - خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1900
علی میرزا 

جمشیدی شال
سایر150150

سایر250250علی میکاییلیبانک توسعه تعاونروستای آلهاشم علیا- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1901

سایر500500علی نامورصندوق کارآفرینی امیدکریق2اردبیلاردبیلپرورش گاوشیری1902

1کوثراردبیلگوسفند داری1903
روستای زرج - بخش فیروز - شهرستان کوثر 

آباد
سایر250250علی نعمتیبانک کشاورزی

1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1904
روستای - شهرستان خلخال- استان اردبیل

یلوجه
سایر300300علی نوری یلوجهصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونبخش ارشق روستای قوشه سفلی1مشگین شهراردبیلدامداری1905
علی همرنگ 

قوشه سفلی
سایر250250

سایر480480علیجان علی زادهبانک توسعه تعاونروستای ترک- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1906

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1907
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

سوره برق
سایر200200علیرضا قلی پورصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای انجیرلو1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1908
علیرضا لطفی 

اجیرلو
سایر300300

بانک کشاورزیاصالندوز خیابان ولیصر1پارس آباداردبیلدامداری1909
عمران باوفا کور 

عباسلو
سایر500500

پست بانکپارس آباد روستای فیروزآباد1پارس آباداردبیلگاوداری1910
عمران پاسبان 

بگدیلو
سایر500500

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای گوده کهریز1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1911
عنبر علیزاده 

گوده کهریز
سایر500500

بانک کشاورزیروستای بیرق1خلخالاردبیل(گوسفندداری)پورش دام سبک 1912
عنبرتاج نصیری 

ترزنق
سایر200200

پست بانکخورش رستم هشجین روستای مزرعه1خلخالاردبیلپرورش ماهی1913
عوض محمدی 

کزج
سایر500500

سایر300300عوض مصدقبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای کوراماللو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1914

سایر300300عیسی عسگریبانک توسعه تعاونبیله سوار روستای زرگر1بیله سواراردبیلگوسفنداری1915

بانک توسعه تعاونروستای آتشگاه. سرعین . اردبیل 1سرعیناردبیلپرورش گوسفند1916
عیسی مزین 

آتشگاهی
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای دگرماندرق1نمیناردبیلپرورش زنبورعسل1917
غضنفر اکبری 

دگرماندرق
سایر300300

سایر300300غفار کسرایی لردبانک توسعه تعاونروستای لرد-شاهرود -خلخال1خلخالاردبیلزنبورداری1918

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای حالج آباد1پارس آباداردبیلگاوداری1919
غفور نوراله زاده 

اجرلو
سایر500500
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سایر500500غالمرضا پاسبانیصندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای مرادلو2بیله سواراردبیلگوسفنداری1920

1کوثراردبیلزنبورداری1921
روستای - بخش مرکزی -شهرستان کوثر 

فاراب
صندوق کارآفرینی امید

غالمرضا رضایی 

فر
سایر250250

1گرمیاردبیلدامداری پرورش گوسفند1922
اردبیل گرمی بخش موران روستای پرچین 

سفلی
سایر400400غالمرضا میرزائیبانک کشاورزی

1کوثراردبیلگوسفند داری1923
 –بخش فیروز - اردبیل شهرستان کوثر

روستای صوفلو
بانک کشاورزی

غالمرضا هدایتی 

صوفلو
سایر250126

بانک توسعه تعاون2پارس آباد روستای تکله بخش 1پارس آباداردبیلگاوداری1924
غالمعلی پیری 

تکله
سایر300300

بانک توسعه تعاونشهر کلور-شاهرود -خلخال1خلخالاردبیلخیاطی و تولیدی پوشاک1925
فاطمه شفقتی 

دیز
سایر300300

بانک توسعه تعاونروستای خوجین- خلخال1خلخالاردبیلخیاطی زنانه1926
فاطمه صادقی 

طوالرود
سایر200200

سایر300300فاطمه عبادیصندوق کارآفرینی امیدروستای وانستانق- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلگوسفندداری1927

سایر150150فاطمه ملکیصندوق کارآفرینی امیدروستای لمعه دشت- خلخال1خلخالاردبیلخیاطی1928

صندوق کارآفرینی امیدروستای علی آباد خوجین- خلخال1خلخالاردبیلخیاطی1929
فاطمه ناصری 

لرد
سایر120120

بانک کشاورزیشاهرود شهر کلور1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1930
فخرالدین 

روستایی
سایر300300

بانک توسعه تعاوناردبیل روستای گندیشمین1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1931
فراهم پرور 

گندیشمین
سایر500500

سایر250250فراهم مظفریبانک کشاورزیروستای شیخ محمد لو1مشگین شهراردبیلگوسفند داری1932

پست بانکپارس آباد روستای فیروزآباد1پارس آباداردبیلگوسفندداری1933
فراهیم سلیمان 

زاده
سایر500500

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1934
روستای زرج - بخش فیروز - شهرستان کوثر 

آباد
بانک توسعه تعاون

فرزاد صادقی 

زرج آباد
سایر200200

سایر500500فرشاد نظر گیگلوبانک توسعه تعاونپارس آباد اسالم آباد روستای اروج کندی1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی1935

سایر250250فرمان احمدیبانک توسعه تعاونروستای شویر-بخش مرکزی - شهرستان کوثر 1کوثراردبیلپرورش گوسفند1936

بانک کشاورزیروستای ولی مملو1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند1937
فرهاد اختری 

جلودارلو
سایر350350

بانک توسعه تعاونحاج امن- جعفراباد 2بیله سواراردبیلپرورش گاوشیری1938
فرهاد آهنی 

طالشمکاییل
سایر500500

بانک توسعه تعاونشهرستان گرمی روستای مشهدلو1گرمیاردبیلدامپروی و دامداری1939
فرهاد بابازاده 

مشهدلو
سایر500500
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بانک توسعه تعاونقشالق سهراب اباد1بیله سواراردبیلپرورش گوسفندشیری1940
فرهاد بایرامی 

باالبگلو
سایر300300

بانک توسعه تعاونروستای گورانسراب- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1941
فرهاد بدری 

لکوان
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای بابک1بیله سواراردبیلدامداری1942
فرهاد جعفری 

طالشمکاییل
سایر250250

بانک کشاورزیروستای طولش- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1943
فرهاد حاتمی 

طوالش
سایر500500

بانک کشاورزینیر روستای تجرق2نیراردبیلگوسفند داری1944
فرهاد روحی 

تجرق
سایر280280

پست بانکهیر2اردبیلاردبیلزنبورداری1945
فرهاد شریف نیا 

هیر
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدنوشهر2اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری1946
فرهاد محمدخان 

نژادنوشهر
سایر500500

بانک کشاورزیاصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیلگاو شیری و گوشتی1947
فریبا ببری کور 

عباسلو
سایر500500

سایر100100فریبا عینیصندوق کارآفرینی امیدنمین روستای کله سر1نمیناردبیلتولیدی پوشاک1948

1کوثراردبیلزنبوداری1949
روستای علی -بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

آباد
بانک کشاورزی

فرید احمدی 

سورباقی
سایر25060

2اردبیلاردبیلپرورش و نگهداری زنبور عسل1950
انتهای کوچه -خیابان امام-بخش هیر-اردبیل

157پالک-اندیشه
بانک کشاورزی

فرید پور بیرامی 

هیر
سایر500500

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1951
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

سوره برق
صندوق کارآفرینی امید

فرید نصیری 

سوره برق
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدروستای آزادلو- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری1952
فریده پلنگی 

درویش کورنمز
سایر300300

بانک توسعه تعاونروستای انگوتالر-شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گاو1953

فریده حسن 

زاده ساری 

نصیرلو

سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدروستای وانستانق- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو1954
فریده رحیمی 

ایلخانالر
سایر300300

سایر300300فریدون آبیبانک کشاورزیروستای میانرودان- بخش شاهرود - خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1955

پست بانکاردبیل روستای جمادی1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1956
فریدون ولی 

محمدی
سایر500500

بانک توسعه تعاوننمین روستای قشالقچای1نمیناردبیلپرورش زنبورعسل1957

فهیمه 

ارجمندقشالقچا

یی

سایر240240



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر300300فیاض حقیبانک کشاورزیاصالندوز روستای هزار کندی1پارس آباداردبیلدامداری1958

بانک کشاورزیبیله سوار روستای قره قاسملو1بیله سواراردبیلگوسفنداری1959
فیروز پیران 

قوجه بگلو
سایر300300

پست بانکبیله سوار روستای انجیرلو1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1960
فیروز علیزاده 

کالسر
سایر300300

سایر200200فیروز فرحودیبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای جدا1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1961

بانک توسعه تعاونروستای چونه خان- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1962
فیروزه اخوی 

چونه خان
سایر250250

سایر500500فینا باباییصندوق کارآفرینی امیدروستای پرمهر- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گوسفندداری1963

1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی1964
پارس آباد روستای ابراهیم کندی پشت 

کارخانه قند مغان
سایر500500قادر آزادبانک کشاورزی

سایر200200قادر بهرو مرادلوصندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای مرادلو1بیله سواراردبیلگوسفنداری1965

سایر250250قادر فرجی کلیبانک توسعه تعاونروستای کلی- خلخال1خلخالاردبیلزنبورداری1966

بانک کشاورزیروستای خلیفه لو1بیله سواراردبیلپرورش گاوشیری1967
قادر قویدل 

خلیفه لو
سایر400400

سایر500500قادر موالپناهپست بانکپارس آباد روستای تازه کند قدیم1پارس آباداردبیلگوسفندداری1968

سایر500500قاسم خداپرستبانک توسعه تعاونپارس آباد روستای فیروزآباد1پارس آباداردبیلگاوداری1969

صندوق کارآفرینی امیداردبیل بخش ثمرین1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری1970
قاسم شیردل 

ثمرین
سایر500500

سایر300300قاسم محمودیپست بانکروستای خانقاه سادات- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1971

بانک کشاورزیروستای ترزنق- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1972
قاسم نصیری 

ترزنق
سایر250250

بانک کشاورزی روستای صفرلو3پارس آباد اسالم آباد شماره 1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی1973
قاسم نظرزاده 

گیگلو
سایر500500

1مشگین شهراردبیلگاوداری1974
شهرستان مشگین شهر شهر رضی روستای 

عباس کندی
بانک کشاورزی

قاسم هوشیار 

قوجه بیگلو
سایر250250

بانک کشاورزیروستای دیلمده- شاهرود- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1975
قدرت قنبری 

دیلمده
سایر300300

بانک کشاورزیروستای حاج امن2بیله سواراردبیلپرورش گوسفند1976
قربان خداپناه 

طالشمکاییل
سایر500500

سایر200200قربان رجبیبانک کشاورزیروستای کلی1خلخالاردبیل(گوسفنداری  )پرورش دام سبک 1977
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بانک توسعه تعاونروستای گوگ تپه1بیله سواراردبیلدامداری1978
قربانعلی الهامی 

طالشمکاییل
سایر300300

بانک توسعه تعاونروستای مجره- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1979
قربانعلی باقرزاده 

مجره
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای اودلو1بیله سواراردبیلگوسفنداری1980
قرداشعلی ایرانی 

اودولو
سایر300300

سایر500500قلج صفریبانک کشاورزیاردبیل روستای ایمیر2اردبیلاردبیلگوسفندداری1981

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای هدلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند1982
قهرمان مهدوی 

هدلو
سایر500500

سایر300300کاظم کریمیبانک کشاورزیروستای یلوجه- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1983

سایر300300کامل نام آورپست بانکپارس آباد روستای قطارآباد1پارس آباداردبیلگوسفنداری1984

سایر280280کاووس رزانیبانک توسعه تعاونروستای اسکستان- شاهرود- خلخال1خلخالاردبیلتولیدپوشاک1985

بانک کشاورزیروستای قزلدرق- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک1986
کبری قربانی 

گزاز
سایر300300

بانک کشاورزیروستای حاج امن2بیله سواراردبیلپرورش گوسفند1987
کرامت خداپناه 

طالشمکاییل
سایر500500

پست بانکاراللوی بزرگ2اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری1988
کریم رحیمی 

آراللو
سایر500500

سایر200200کریم موالقلیزادهبانک کشاورزیمشکین شهر روستای مجنده2مشگین شهراردبیلگاوداری1989

بانک کشاورزیاصالندوز روستای بودجه وسطی1پارس آباداردبیلدامداری1990
کفایت نورالههی 

گبلو
سایر300300

بانک توسعه تعاونشهرستان نیر روستای میمند2نیراردبیلگوسفنداری1991
کالم اله عادل 

میمند
سایر250250

سایر500500کمال کیانیبانک کشاورزیاصالندوز روستای بودجه وسطی1پارس آباداردبیلدامداری1992

بانک توسعه تعاونگردگل- شهر جعفراباد 1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1993
کیانوش سلیمی 

طالشمکاییل
سایر400400

سایر250250کیوان نجاری لردبانک کشاورزیشاهرود روستای لرد- خلخال 1خلخالاردبیلگوسفند داری1994

سایر500500کیومرز پاسبانبانک کشاورزیبیله سوار دهستان بابک2بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1995

بانک کشاورزیروستای تکانلو- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گاو1996
گل اوغالن 

محمدی
سایر300300

1کوثراردبیلپرورش گوسفند1997
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

پیربداغ
بانک توسعه تعاون

گل مراد قبادی 

پیربداغ
سایر250250

سایر400400گلناز شیرافکنبانک کشاورزیروستای خانگلدی1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری1998
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1مشگین شهراردبیلگوسفند داری1999
مشگین شهر ، بخش مرادلو ،روستای نصیر 

کندی
بانک کشاورزی

لطف اله لطفی 

نصیرکندی
سایر250250

بانک کشاورزیاصالندوزروستای حاجی لو1پارس آباداردبیلدامداری2000
لیال سیفی قلنج 

خانلو
سایر100100

سایر100100لیال مروتی گللوصندوق کارآفرینی امیدنمین روستای گللو1نمیناردبیلخیاطی2001

1بیله سواراردبیلپوشاک و خیاطی2002
روستای - شهرستان بیله سوار - استان اردبیل

فوالدلو
سایر100100لیلی اصولیصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای حاج ایمان کندی1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی2003
مالک ایمانی 

گیگلو
سایر500500

بانک کشاورزیهشجین سه راه مزرعه1خلخالاردبیلگوسفنداری2004
مجاهد صبوری 

کزج
سایر200200

بانک توسعه تعاونشهرستان نیر روستای جوراب2نیراردبیلگوسفنداری2005
مجتبی رسبمی 

جوراب
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای میروردی کندی1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند شیری2006
مجتبی فتحی 

سادات
سایر400400

سایر500500مجید گنجهصندوق کارآفرینی امیدک امام علی-خ امام حسین -روستای علی آباد1خلخالاردبیلخیاطی2007

بانک کشاورزیشاهرود روستای علی اباد- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک و سنگین2008
محب اله آذرشب 

علی آباد
سایر300250

سایر400400محرم رحیمیبانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای ولی بیگلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2009

سایر500500محرم قربانی تکلهپست بانک2پارس آباد روستای تکله کندی بخش 1پارس آباداردبیلگوسفندداری2010

1کوثراردبیلپرورش گوسفند2011
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

اواشانق
بانک توسعه تعاون

محرم ملکی 

اواشانق
سایر250250

سایر200200محرم نوروزیبانک کشاورزیروستای روح کندی1بیله سواراردبیلزراعت کشاورزی2012

صندوق کارآفرینی امیدروستای ترزنق- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2013
محسن 

امامیارزاده ترزنق
سایر300300

پست بانکاردبیل روستای وکیل آباد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری2014
محسن آقایاری 

اروانق
سایر500500

بانک کشاورزیبخش ارشق روستای خرابه رضی1مشگین شهراردبیلدامداری2015
محسن جهانی 

عیسی لو
سایر250250

سایر300300محسن رمضانیبانک کشاورزیروستای آغجران1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند2016

بانک توسعه تعاونقبادکندی- شهر جعفراباد 1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری2017
محسن شاه 

بندی دمیرچی
سایر400400

سایر500500محسن علیزادهبانک کشاورزیروستای ترک- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2018
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بانک کشاورزیروستای تازه کند قره بالغ- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گاو2019
محسن علیزاده 

تازه کند
سایر500500

بانک کشاورزی روستای موسی لو2پارس آباد اسالم آباد 1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی2020
محسن فرهادپور 

گیگلو
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای جناقرد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری2021
محمد ابراهیم 

وند
سایر500500

بانک توسعه تعاونبیله سوار روستای قیز قلعه سی2بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری2022
محمد احسانی 

طایفه اجیرلو
سایر400400

بانک کشاورزیاصالندوز روستای بودجه سفلی1پارس آباداردبیلدامداری2023
محمد اقبالی 

حاجی خواجه لو
سایر300300

بانک کشاورزیمشکین شهر روستای ساربانالر1مشگین شهراردبیلگوسفند داری2024
محمد آقامعلی 

زاده
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی بخش موران روستای شیلوه علیا1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری2025
محمد آقایی 

شیلوه علیا
سایر400400

سایر400400محمد باقری کلیبانک کشاورزیروستای کلی- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2026

سایر250250محمد بایرامیبانک توسعه تعاونروستای خانه شیر- شهرستان نیر1نیراردبیلگوسفنداری2027

1کوثراردبیلپرورش گوسفند2028
روستای - بخش فیروز - شهرستان کوثر 

لیکوان
سایر250250محمد بیرامیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاوننمین روستای کلش1نمیناردبیلپرورش بلدرچین2029
محمد جبرائیل 

زاده فرد
سایر120120

بانک کشاورزیروستای مجنده- مشگین شهر1مشگین شهراردبیلگوسفند داری2030

محمد 

جهانگیری 

مجندهی

سایر250250

پست بانکروستای مصطفالو- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2031
محمد جهانی 

مصطفالو
سایر300300

سایر400400محمد خاک نژادبانک توسعه تعاونروستای چلک- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2032

سایر250250محمد خانیبانک کشاورزیبخش ارشق روستای قوشا سفلی1مشگین شهراردبیلدامداری2033

سایر500500محمد خرمیبانک توسعه تعاونروستای آزادلو- گرمی1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2034

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای قره آغاج علیا1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2035
محمد خیر 

اندیش
سایر400400

صندوق کارآفرینی امیداردبیل روستای کنسول کندی1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری2036
محمد رستگار 

قونسولکندی
سایر500500

بانک کشاورزیمشکین شهر روستای عو ر1مشگین شهراردبیلگوسفند داری2037
محمد 

سلیمانزاده عوری
سایر250250
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بانک کشاورزیروستای ماجوالن-شاهرود - خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2038
محمد ظهیری 

ماجوالن
سایر250250

1کوثراردبیلپرورش گاو شیری2039
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

سوره برق
بانک کشاورزی

محمد عبدی 

سوره برق
سایر250250

سایر250250محمد عزیزیبانک کشاورزیبخش ارشق روستای رحیم بیگلو سفلی1مشگین شهراردبیلدامداری2040

پست بانکروستای علی آباد- نیر 2نیراردبیلگوسفنداری2041
محمد علی 

روحی مزرعه
سایر250250

بانک توسعه تعاونخلخال روستای مورستان1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2042
محمد غضنفری 

مورستان
سایر300300

سایر400400محمد غفاریبانک توسعه تعاونروستای خوجین- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2043

سایر300300محمد فاضلیانبانک توسعه تعاونروستای خوجین- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2044

پست بانکنمین روستای لورون2نمیناردبیلپرورش بوقلمون2045
محمد قدری 

لورون
سایر500500

سایر200200محمد قلیزادهبانک توسعه تعاونخورش رستم هشجین1خلخالاردبیلزنبورداری2046

سایر300300محمد محمد زادهبانک توسعه تعاوناردبیل گرمی انگوت روستای پیرلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2047

سایر400400محمد مردانهبانک کشاورزیبگ آلو-شهر جعفراباد 1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند شیری2048

سایر400400محمد مصطفاییصندوق کارآفرینی امیدروستای قوری درق- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری2049

سایر300300محمد معصومیبانک کشاورزیروستای میانرودان- شاهرود - خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2050

سایر350350محمد نیک صفتصندوق کارآفرینی امیدروستای گورانسراب- خلخال1خلخالاردبیلزنبورداری2051

صندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی انگوت روستای باغشلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2052
محمد هوشیار 

زیوه
سایر500500

سایر400400محمد وجدیبانک کشاورزیروستای نظرعلی بالغی1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند2053

سایر300300محمد یگانه دیزبانک کشاورزیروستای دیز-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2054

بانک توسعه تعاونروستای اضماره- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داری2055
محمدباقر 

طاهرزاده اضماره
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدروستای ایلوانق- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2056
محمدحسن 

علیزاده ایلوانق
سایر300300

بانک توسعه تعاونروستای گاودول-خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2057
محمدحسین 

قلی پور
سایر400400

بانک کشاورزیهشجین1خلخالاردبیلگوسفنداری2058
محمدرضا 

ستارزاده هشجین
سایر200200
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بانک کشاورزیروستای حمزه خانلو- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری2059

محمدرضا 

مددنیا حمزه 

خانلو

سایر500500

بانک توسعه تعاونخورش رستم هشجین1خلخالاردبیلزنبورداری2060
محمدرضا وثوقی 

کرکزلو
سایر200200

بانک کشاورزیروستای مزجین1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2061
محمدصالح 

غالمی
سایر400400

بانک کشاورزیروستای طولش- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2062
محمدعلی 

جعفری طولش
سایر300300

بانک کشاورزیاردبیل گرمی روستای زنگیر1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری2063
محمدعلی خلفی 

زاده
سایر500500

بانک کشاورزیبخش هیر2اردبیلاردبیلپرورش و نگهداری زنبور عسل2064
محمدعلی 

رضایی شریف
سایر500500

1کوثراردبیلپرورش گوسفند2065
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

زاویه کرد
بانک کشاورزی

محمود ایمان 

زاده اردبیل
سایر250250

بانک توسعه تعاوناردبیل گرمی بخش موران روستای اکبر آباد1گرمیاردبیلدامداری2066
محمود حسین 

زاده بیوک آقالو
سایر300300

سایر500500محمود حمزهپست بانکساوجبالغ2اردبیلاردبیلپرورش گوسفند2067

بانک کشاورزیپارس آباد روستای عباس آباد1پارس آباداردبیلگاوداری2068
محمود نادری 

تکله
سایر500250

سایر200200محمود ورودیبانک توسعه تعاونبیله سوار روستای قره قاسملو1بیله سواراردبیلپرورش طیور2069

بانک کشاورزیاصالندوز روستای بران سفلی1پارس آباداردبیلپرورش گاو و گوسفند2070
مختار دالور کور 

عباسلو
سایر500500

بانک کشاورزیروستای ناوند- بخش فیروز - شهرستان کوثر 1کوثراردبیلگوسفندداری2071
مدد بکیاسای 

ناوند
سایر250176

پست بانکروستای آراللوی بزرگ2اردبیلاردبیلپرورش گاوشیری2072
مرتضی رحمانی 

آراللوی بزرگ
سایر500500

بانک کشاورزیپارس آباد روستای حاج ایمان کندی علیا1پارس آباداردبیلپرورش گاو شیری2073
مرتضی ایمانی 

گیگلو
سایر500500

سایر300300مرتضی دولتخواهصندوق کارآفرینی امیدنمین روستای مسجد محله1نمیناردبیلپرورش زنبورعسل2074

پست بانکروستای کلی- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2075
مرتضی لطفی 

کلی
سایر300300

بانک کشاورزیروستای لمعه دشت- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2076
مرتضی محمدی 

لمعه دشت
سایر350350

1کوثراردبیلپرورش گوسفند2077
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

سقاواز
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی نصرتی 

سقاواز
سایر250250
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بانک توسعه تعاونخلخال هشجین1خلخالاردبیلزنبورداری2078
مرتضی نوروزی 

هشی
سایر200200

بانک کشاورزیروستای پریخان1مشگین شهراردبیلگوسفند داری2079
مرحمت 

میرزازاده پریخان
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدروستای مزرعه خلف1مشگین شهراردبیلفرش دستبافت2080

مرضیه 

صفراوغلی مزرعه 

خلف

سایر100100

سایر250250مریم رجب زادهبانک کشاورزیمشکین شهر روستای پریخان1مشگین شهراردبیلگوسفند داری2081

بانک کشاورزیروستای کلستان علیا1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2082
مریم رجبی 

کلستان
سایر500500

سایر150150مریم کاظم زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای علی اباد- خلخال1خلخالاردبیلخیاطی2083

بانک کشاورزیشهرستان گرمی روستای قنبرلو1گرمیاردبیلپرورش گاو2084
مستوره نادری 

اضماره
سایر400400

سایر500500مسعود داستانصندوق کارآفرینی امیدگاورقلعه2اردبیلاردبیلگوسفند2085

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای تکچی1پارس آباداردبیلتولید گیاهان دارویی2086
مسعود وظیفه 

مراللو
سایر350350

سایر500500مسلم اسمی زادهبانک توسعه تعاونروستای مشهدلو- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری2087

بانک توسعه تعاونروستای ام آباد- بخش فیروز - شهرستان کوثر1کوثراردبیلپرورش گوسفند2088
مسلم رضایی 

امیرآباد
سایر250250

بانک توسعه تعاونبیله سوار دهستان بابک2بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری2089
مسلم قلی زاده 

طالشمکائیل
سایر500500

سایر100100مسلم موسی زادهبانک کشاورزیروستای قزلدرق- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2090

بانک کشاورزیروستای ترزنق1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2091
مشکعلی 

هوشمند
سایر250250

بانک کشاورزیپارس آباد روستای محمدکندی1پارس آباداردبیلگاوداری2092
معرفت نظری 

گیگلو
سایر500500

بانک کشاورزیاصالندوز کمپ قره قباق1پارس آباداردبیلزنبور داری2093
معصومه اروج 

زاده
سایر300300

1کوثراردبیلپرورش زنبور عسل2094
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

فاراب
سایر200200مقدم حبیبیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250مقصود فکریبانک کشاورزیبخش ارشق روستای کرملو1مشگین شهراردبیلدامداری2095

صندوق کارآفرینی امیدروستای درین کبود- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گوسفندداری2096
مقصود محرمی 

شلوه علیا
سایر400400

بانک کشاورزیروستای کاالر1خلخالاردبیلپرورش زنبور عسل2097
مقصود نصیری 

کاالر
سایر300300
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سایر400400منصور امانیبانک توسعه تعاوناردبیل گرمی انگوت روستای عباسعلیلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2098

1پارس آباداردبیلگاوداری2099
پارس آباد شهرک آیت اله غفاری روستای 

طومارکندی
بانک کشاورزی

منصور طوماری 

گیگلو
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای فیروزآباد1پارس آباداردبیلگاوداری2100
منصور ماهر 

بیگدیلو
سایر500500

سایر500500منصوره اصغرزادهبانک توسعه تعاونبیله سوار روستای مرادلو2بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری2101

پست بانکروستای آزادلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2102
منصوره عاصمی 

زاده اضماره
سایر500500

بانک توسعه تعاونروستای خوجین- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2103
مهدی اسدزاده 

خوجین
سایر500500

سایر300300مهدی پناهیبانک توسعه تعاونروستای اکبر آباد- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2104

1کوثراردبیلپرورش گوسفند2105
روستای - بخش فیروز - شهرستان کوثر 

بورستان
بانک توسعه تعاون

مهدی حقی 

بورستان
سایر250250

بانک کشاورزیکلور- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2106
مهدی خانعلی 

زاده
سایر300300

سایر300144مهدی رستمزادهبانک کشاورزیشاهرود روستای لرد- خلخال1خلخالاردبیلزنبور داری2107

1خلخالاردبیلزنبور داری و فراوری عسل2108
خلخال،بخش شاهرود،کلورمیدان -اردبیل

محمدی
سایر500500مهدی رضاپوربانک کشاورزی

سایر300300مهدی شاکریصندوق کارآفرینی امیدروستای سید کندی- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2109

بانک کشاورزیخلیفه لو1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری2110

مهدی 

شاهدوست 

کوربالغ

سایر300300

بانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای ماللر1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2111
مهدی صدروند 

قوجه بیگلو
سایر500500

1کوثراردبیلپرورش گوسفند2112
روستای رستم - بخش فیروز - شهرستان کوثر 

آباد
سایر250250مهدی ضجاجیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدروستای قره ککیل2بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری2113
مهدی عالی مرد 

مغانلو
سایر500500

1کوثراردبیلپرورش گوسفند2114
روستای زرج - بخش فیروز - شهرستان کوثر 

آباد
بانک توسعه تعاون

مهدی قهرمانی 

زرج آباد
سایر250250

سایر300300مهدی کیکانیبانک توسعه تعاونروستای اسبو-شاهرود - خلخال 1خلخالاردبیلزنبورداری2115
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صندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی انگوت روستای زیوه1گرمیاردبیلخیاطی2116

مهدی محمدی 

قوجه بیگلو آقا 

محمدبیگلو

سایر500500

سایر300300مهدی مدنیبانک توسعه تعاونروستای مغوان1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2117

سایر330330مهدی مرادیپست بانکنمین روستای نوده1نمیناردبیلپرورش ماهیان سردابی2118

سایر400400مهدی مردانهبانک توسعه تعاونجعفراباد1بیله سواراردبیلپرورش گاوشیری2119

سایر15095مهدیه کاظمیپست بانکروستای علی آباد- خلخال1خلخالاردبیلخیاطی2120

سایر250100مهران نامیبانک کشاورزیروستای خمس1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2121

سایر350350مهرداد عرفانی فربانک توسعه تعاوننمین روستای خوش آباداورنج1نمیناردبیلپرورش ماهیان سردابی2122

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای تکله کندی1پارس آباداردبیل(اصالح ن ژاد)پرورش گاو شیری2123
مهرداد فرضی 

تکله
سایر200200

1کوثراردبیلزنبورداری2124
روستای - بخش فیروز- شهرستان کوثر 

فیروزآباد
صندوق کارآفرینی امید

مهرداد نوری 

فیروزآباد
سایر200200

سایر300300مهناز امیریبانک توسعه تعاوناردبیل گرمی انگوت روستای نولو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2125

بانک کشاورزیاصالندوز روستای بران2پارس آباداردبیلدامداری2126
موسی ادهمی 

گبلو
سایر510500

1کوثراردبیلپرورش گوسفند2127
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

هریس
بانک توسعه تعاون

موسی ایمانی 

قالین قیه
سایر250250

1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2128
بخش _شهرستان خلخال _استان اردبیل

روستای لرد_شاهرود
سایر300300موسی بزرگی لردبانک کشاورزی

سایر250250موسی عشایریبانک کشاورزیبخش ارشق روستای کلی سفلی1مشگین شهراردبیلدامداری2129

سایر250250موسی ناظمیبانک کشاورزیبخش ارشق روستای زکیلو1مشگین شهراردبیلدامداری2130

سایر400400میثم اسکندرزادهصندوق کارآفرینی امیدگرمی روستای دیزج1گرمیاردبیلپرورش گاو شیری2131

بانک کشاورزیاراللوی بزرگ2اردبیلاردبیلپرورش گاو شیری2132
میثم بیرامی 

آراللوی بزرگ
سایر500500

سایر500500میثم محمدزادهبانک کشاورزیپارس آباد روستای اسالم آباد جدید1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی2133

صندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی بخش موران روستای شیخالر1گرمیاردبیلگاو شیری2134
میر مرتضی 

عاصمی
سایر500500

بانک کشاورزیروستای خان شیر- شهرستان نیر 2نیراردبیلگوسفنداری2135
میر نورالدین میر 

حیدری خانشیر
سایر250250

1کوثراردبیلپرورش گوسفند2136
روستای - بخش مرکزی - شهرستان کوثر 

پردستلو
سایر250250میکاییل محمدیبانک توسعه تعاون
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سایر500500میالد پورقاسمیصندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی روستای صمدلو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2137

سایر200200میالد محمدیبانک توسعه تعاونخورش رستم هشجین سجهرود1خلخالاردبیلگوسفنداری2138

بانک کشاورزیاصالندوز خیابان انقالب1پارس آباداردبیلدامداری2139
میالد نوری زاده 

حاجی خواجه لو
سایر200200

سایر150150مینا فضلیصندوق کارآفرینی امیدروستای علی اباد- خلخال1خلخالاردبیلخیاطی2140

سایر500500نادر مرادزادهبانک توسعه تعاونپارس آباد روستای دوست کندی1پارس آباداردبیلگاوداری2141

بانک توسعه تعاوناردبیل روستای شیخ احمد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامپروری2142
نادر همرنگ 

شیخ احمد
سایر400400

بانک کشاورزیجعفرآباد مغان روستای آلی کندی1بیله سواراردبیلپرورش گوسفند شیری2143
نازیله کریمی 

گیگلو
سایر250250

پست بانکاردبیل روستای شیخ احمد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری2144
ناصر همرنگ 

شیخ احمد
سایر500500

بانک توسعه تعاوننمین دودران1نمیناردبیلقالیبافی2145
نسیم جوادی 

دودران
سایر100100

بانک توسعه تعاونروستای کمرقیه- گرمی1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2146
نعمت ابراهیم 

زاده بورک آباد
سایر300300

سایر250250نقشعلی باصفابانک کشاورزیروستای قزلدرق1خلخالاردبیل(گوسفندداری)پرورش دام سبک 2147

بانک کشاورزیروستای یلوجه- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2148
نقی غفاری 

یلوجه
سایر300300

بانک توسعه تعاوننمین خیابان مدرس1نمیناردبیلقالیبافی2149
نگین احدنژاد 

ننه کرانی
سایر100100

بانک توسعه تعاونروستای نواشنق-خلخال1خلخالاردبیلزنبورداری2150
نیاز طالبی 

نواشنق
سایر300300

سایر500500نیما زردی گیگلوپست بانکپارس آباد روستای محمدکندی1پارس آباداردبیلپرورش گوسفند داشتی2151

سایر300300هاجر نامدارصندوق کارآفرینی امیداردبیل گرمی انگوت روستای گوده کهریز1گرمیاردبیلخیاطی2152

1کوثراردبیلپرورش گوسفند2153
- خ باکری - گیوی علیا - شهرستان کوثر 

جنب باشگاه
بانک کشاورزی

هادی احدزاده 

کرندق
سایر250250

سایر300300هادی حبیبیصندوق کارآفرینی امیدبیله سوار روستای گون پاپاق1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری2154

پست بانکاردبیل روستای شیخ احمد1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری2155
هادی صارمی 

شیخ احمد
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدنمین روستای نوشنق1نمیناردبیلپرورش زنبورعسل2156
هادی کبیر 

نوشنق
سایر150150
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بانک توسعه تعاونروستای تپه باشی- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلپرورش گاو2157
هادی محمدپور 

تپه باشی
سایر500500

بانک توسعه تعاوناردبیل روستای شیخ احمد1اردبیلاردبیلپرورش زنبور عسل2158
هاشم اقبالی 

شیخ احمد
سایر500500

بانک توسعه تعاوننمین روستای عنبران علیا1نمیناردبیلپرورش گوسفند2159
هاشم پرنیا 

عنبران
سایر400400

بانک توسعه تعاونروستای یلوجه- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2160
هاشم صفری 

یلوجه
سایر300300

سایر250250هدایت ایمانیبانک کشاورزیبخش ارشق روستای سهرابلو1مشگین شهراردبیلدامداری2161

سایر300300هدایت غالم پورصندوق کارآفرینی امیدروستای خوجین- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2162

بانک توسعه تعاونبیله سوار دهستان بابک1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری2163
همت لطفی 

جانیار
سایر300300

بانک کشاورزیخلخال هشجین روستای برندق1خلخالاردبیلگوسفنداری2164
هیبت اله 

منصوری
سایر20022

سایر300300واحد عزیزی گبلوبانک کشاورزیاصالندوز روستای طاهر اباد1پارس آباداردبیلدامداری2165

سایر500500وحید ایمانزادهپست بانکپارس آباد روستای بهرام آباد1پارس آباداردبیلگوسفنداری2166

سایر500500وحید بدریپست بانکاردبیل روستای ایمچه1اردبیلاردبیل(گوسفند داری)دامداری2167

سایر250250وحید بقاییبانک کشاورزیبخش ارشق روستای آقدولو1مشگین شهراردبیلدامداری2168

سایر300300وحید جاویدانبانک کشاورزیروستای ادولو- بیله سوار 1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری2169

پست بانکاصالندوز روستای بران سفلیقره تکانلو1پارس آباداردبیلدامداری2170
ولی اژدری کور 

عباسلو
سایر300300

بانک توسعه تعاونروستای مجره- خلخال1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2171
ولی اله سهراب 

نژاد مجره
سایر300300

پست بانکپارس آباد روستای تازه کند قدیم1پارس آباداردبیلگاوداری2172
ولی پژوهی 

حسنخانلو
سایر500500

بانک توسعه تعاونبیله سوار روستای بابک1بیله سواراردبیلگوسفنداری2173
ولی جوان بخت 

قوجه بیگلو
سایر300300

سایر500500ولی فرجی آیالربانک کشاورزیاردبیل گرمی انگوت روستای دانیال1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2174

بانک توسعه تعاوناردبیل گرمی انگوت روستای کوراماللو1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2175
ولی قویدل 

شاهعلی بیگلو
سایر400400

بانک کشاورزیبیله سوار روستای قره قاسملو1بیله سواراردبیلدامداری2176
ولی کرامت 

گرمی
سایر250250

سایر510500ولی کرکانیبانک کشاورزیاصالندوز روستای عیوضلو2پارس آباداردبیلدامداری2177

پست بانکروستای جبدرق1مشگین شهراردبیلگوسفند داری2178
ولی محمد زاده 

جبدرقی
سایر250150
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1کوثراردبیلگوسفنداری2179
 –بخش مرکزی - اردبیل شهرستان کوثر

روستای آقچه قشالقی سفلی
سایر25060ولی نصیریبانک کشاورزی

سایر500500یاسر فریادبانک کشاورزیبیله سوار روستای زرگر1بیله سواراردبیلپرورش گاو شیری2180

صندوق کارآفرینی امیدپارس آباد روستای قره قباق1پارس آباداردبیلگاوداری2181
یاسر محمدخانی 

خواجه لو
سایر500500

بانک توسعه تعاونپارس آباد روستای اروج کندی1پارس آباداردبیلگاوداری2182
یاور اسماعیل 

زاده
سایر500500

سایر160160یداله رزمی سوهاصندوق کارآفرینی امیدنمین روستای سوها1نمیناردبیلگیاهان دارویی2183

پست بانکشاهرود شهر کلور- خلخال1خلخالاردبیلشیرینی پزی2184
یداله لطفعلی 

زاده کلوری
سایر500200

صندوق کارآفرینی امیدروستای قشالق ایلخچی- شهرستان گرمی1گرمیاردبیلگاوداری2185
یعثوب زارعی 

ایلخچی سفلی
سایر500500

بانک کشاورزیروستای عالیشان کندی- بیله سوار4بیله سواراردبیلپرورش دام سبک2186

یعثوب گل 

محمدی 

اجیرلواوتپاشا

سایر500500

بانک توسعه تعاوناردبیل گرمی انگوت روستای شمیل آباد1گرمیاردبیلپرورش گوسفند2187
یعقوب اخگر 

گوگر چین
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدروستای ایلخانالر- گرمی1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داری2188
یعقوب ملکی 

ایلخانالر
سایر500500

بانک کشاورزیروستای شیخ محمد لو- بخش مرادلو 1مشگین شهراردبیلگوسفند داری2189
یعقوب نیرومند 

قره تپه
سایر250250

بانک کشاورزیاصالندوز روستای مقصودلوی وسطی1پارس آباداردبیلدامداری2190
یکتاره جهدی 

کور عباسلو
سایر300300

بانک توسعه تعاونروستای افسوران- شهرستان گرمی 1گرمیاردبیلپرورش گوسفند داری2191
یکه خانم 

میرزایی افسوران
سایر300300

سایر500500یوسف دردهنبانک توسعه تعاونپارس آباد روستای ایران آباد1پارس آباداردبیلگوسفندداری2192

سایر500500یوسف قربانیبانک توسعه تعاون2پارس آباد روستای تکله بخش 1پارس آباداردبیلگاوداری2193

پست بانکروستای خوجین- خلخال 1خلخالاردبیلپرورش دام سبک2194
یوسف ملکی 

خوجین
سایر500460

بانک توسعه تعاونروستای نیلق- بخش مرکزی - شهرستان کوثر 1کوثراردبیلپرورش گوسفند2195
یوسف نوروزی 

نیلق
سایر250250
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مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

وزارت جهاد کشاورزی750750ابراهیم حیدریانبانک کشاورزییزدل- آران و بیدگل 2آران وبیدگلاصفهان(نعنا )کشت گیاهان دارویی 1

2
 راسی 150پروش گوسفند -دامداری

در یک دوره شش ماهه
سازمان امور عشایر ایران250250ابراهیم خردمندپست بانکقبرکیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی400400ابراهیم خوبروبانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای کهرت2خوانساراصفهانکاشت زعفران در یک هکتار3

4

 راسی 20پرورش گوساله پرواری 

بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی850850ابراهیم رئیسیانپست بانکروستای علی اباد سیور- پادنا - سمیرم 1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی10001000ابراهیم شریفیپست بانکبخش بن رود روستای جندان بلوار شهدا1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری5

پست بانکروستای مشهد کاوه خ شهید حاجیلو2چادگاناصفهانفناوری اطالعات6
ابراهیم صمدی 

مشهدی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکروستای ریاخون خیابان آزادی1فالورجاناصفهاندفتر روستایی7
ابراهیم کاظمی 

خیر
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک توسعه تعاوناصفهان فالورجان روستای اسفهران خ امام1فالورجاناصفهان(چیزل)تولید گاواهن قلمی 8
ابراهیم محمدی 

اسفهرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت750750

9
 5)احداث باغ مکانیزه گل محمدی 

( هکتار10)و زیره سبز (هکتار
بانک کشاورزیمزرعه هست. شهرستان سمیرم 2سمیرماصفهان

ابراهیم 

منصورزاده
وزارت جهاد کشاورزی16001600

وزارت صنعت، معدن و تجارت10081008ابوالحسن عزیزیپست بانکشهرستان سمیرم روستای ماندگان3سمیرماصفهانتولید مصنوعات چوبی10

پست بانکشهرستان سمیرم روستای قره قاچ1سمیرماصفهان( هکتار2 )کشت گل محمدی 11
ابوالفضل 

پیرمرادیان
وزارت جهاد کشاورزی480250

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 



12
تکمیل و تجهیز -بهسازی جایگاه دام 

ساختمان دامداری
بانک توسعه تعاونمنطقه مهدی آباد- اریسمان خیابان کشاورزی1نطنزاصفهان

ابوالفضل دهقانی 

قربی
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیآران وبیدگل روستای یزدل1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی13
ابوالفضل دهقانی 

یزدلی
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک کشاورزیبخش بن رود شهر ورزنه مزرعه هرزآب5اصفهاناصفهانگلخانه سبزی و صیفی14
ابوالفضل شهباز 

ورزنه
وزارت جهاد کشاورزی25502550

15
دفترخدمات ارتباطی وفناوری 

اطالعات
1آران وبیدگلاصفهان

آران وبیدگل علی آبادبخش مرکزی جنب دهیاری 

دفترخدمات ارتباطی
پست بانک

ابوالفضل شیخی 

بیدگلی
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

سازمان امور عشایر ایران500500ابوالفضل عاشوریصندوق کارآفرینی امیددهاقان منطقه عشایری هرندی4دهاقاناصفهانپرورش گوسفند داشتی16

1آران وبیدگلاصفهانخرید تراکتور و ادوات کشاورزی17
روستای - سفیددشت - آران و بیدگل - اصفهان 

مزرعه امام خمینی-محمدآباد
بانک کشاورزی

ابوالفضل 

کوهستانی نوش 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی612612

وزارت جهاد کشاورزی250250ابوالفضل محبیپست بانکروستای اشن-اصفهان2اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل18

وزارت جهاد کشاورزی320320ابوالفضل محمدیبانک کشاورزیروستای محمداباد دشت رضویه1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران19

بانک کشاورزیشهرستان اصفهان شهر کوهپایه جاده قهی4اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری20
ابوالفضل 

مومنیان کوپایی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

بانک کشاورزیاصفهان بخش بن رود روستای بالن2اصفهاناصفهانپرورش بره پرواری21
ابوالقاسم 

حکیمی ورزنه
وزارت جهاد کشاورزی800800

22
 راسی در یک 100پرورش گوسفند 

دوره شش ماهه
پست بانکقبر کیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

ابوالقاسم رضایی 

رحیمی
سازمان امور عشایر ایران100100

پست بانک3اصفهان داران خیابان بهار کوچه بهار2فریدناصفهانپرورش زنبور عسل23
ابوذر ناظمی 

اشنی
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک توسعه تعاونسمیرم منطقه پادنا روستای بیده3سمیرماصفهانتوسعه و تجهیز نانوایی24
ابوطالب میرزائی 

بیده
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000



وزارت جهاد کشاورزی13001300احترام طالببانک کشاورزیهمت اباد بعد از گلزار شهدا چاه مورچی1نجف آباداصفهانپرورش گاو شیری25

وزارت جهاد کشاورزی320320احسان رشیدیبانک کشاورزیابوزیداباد دشت بلند اب1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران26

پست بانکپست بانک.کرچگان خ امام حسین2لنجاناصفهانتوسعه و فناوری اطالعات27
احسان سنایی 

سامانی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکاصفهان روستای اشن2اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل28
احسان ناظمی 

اشنی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

29
روستای )یک روستا یک محصول 

(اسفنداران
صندوق کارآفرینی امید200200احمد افرازصندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

3نجف آباداصفهانپروانه تاسیس تولید گلخانه ای30
حاجی اباد جاده تیران نجف اباد قبل از پل روبروی 

ایستگاه نیروی هوایی انتهای کوچه شرکت بوبک
وزارت جهاد کشاورزی37503750احمد آخوندیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای قلعه عبداله1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی31
احمد باقری قلعه 

عبدالهی
وزارت جهاد کشاورزی400400

32

بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی پرورش گوسفند پرواری 

 راسی120

وزارت جهاد کشاورزی500500احمد جهانبینبانک توسعه تعاونسمیرم بخش وردشت روستای موروک1سمیرماصفهان

33
تولید قطعات و ادوات مکانیزه 

کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت980980احمد جوپاییپست بانکمحله سوک پله- روستای قهرود 4کاشاناصفهان

450450احمد حیدریصندوق کارآفرینی امیدروستای مصر- خوروبیابانک 2خور و بیابانکاصفهانبهره برداری اقامتگاه بوم گردی34
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی50005000احمد رحمانیصندوق کارآفرینی امیدروستای چاهملک- خور 25خور و بیابانکاصفهانصنایع تبدیلی کشاورزی35

بانک کشاورزیبادجان1فریدناصفهاندامداری36
احمد رضا 

افشاری
وزارت جهاد کشاورزی15001500



37
مدرن سازی ماشین االت کشاورزی و 

تعمیر ماشن های کشاورزی
صندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای کرسگان کوچه ارشاد2فالورجاناصفهان

احمد رضا 

حاجی رسولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت27002700

صندوق کارآفرینی امیداصفهان آران وبیدگل بخش مرکزی روستای علی آباد1آران وبیدگلاصفهانتولید شیرینی38
احمد رعایایی 

علی آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

اصفهانپرورش شترمرغ39
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی30003000احمد زمانیبانک کشاورزیجاده جوشقان قالی-میمه3

بانک کشاورزیدهنو-جی و قهاب1اصفهاناصفهانگاو دورگ مولد40

احمد زین 

العابدینی 

محمدابادی

وزارت جهاد کشاورزی600600

41
 راس بهسازی 60پرواربندی گوسفند 

اماکن دامی کوچک و روستایی
پست بانکسمیرم روستای روداباد1سمیرماصفهان

احمد شریفی 

ریگی
وزارت جهاد کشاورزی500300

پست بانککاشان روستای قهرود6کاشاناصفهانشرکت تولیدی پوشاک قهرود42
احمد صادقی 

قهرودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت98009800

وزارت جهاد کشاورزی700700احمد عبیریبانک کشاورزیگلپایگان اراضی روستای سراور2گلپایگاناصفهانگاوداری پرواری43

وزارت جهاد کشاورزی600600احمد عزیزیبانک توسعه تعاونروستای ماندگان- پادنا - سمیرم 1سمیرماصفهانبهره برداری گوساله پرواری44

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500احمد علیشاهیصندوق کارآفرینی امیدروستای تیکن، محله سرآسیاب، کارگاه فلز علیشاهی3گلپایگاناصفهانطرح پرداختکاری شیرآالت با دستگاه45

وزارت جهاد کشاورزی90009000احمد فرهمندبانک کشاورزیزرین شهر روستای صادق اباد کاهریز7لنجاناصفهانپرورش گاو شیری46

بانک کشاورزیسفیدشهر- آران و بیدگل 1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی47
احمد قاسمی 

نصرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی250250

وزارت جهاد کشاورزی600600احمد قانونیبانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای ارجنک مزرعه قلعه ابراهیم1خوانساراصفهانکاشت زعفران در یک هکتار48



49

 راسی گوساله دو رگ 25پرورش 

پرواری بهسازی و نوسازی اماکن 

دامی کوچک روستایی

وزارت جهاد کشاورزی600600احمد قرقانیپست بانکسمیرم روستای گرموک1سمیرماصفهان

2اصفهاناصفهانپرورش شترمرغ مولد50
شهرستان اصفهان بخش کوهپایه شهر کوهپایه پشت 

شهرک صنعتی مزرعه شیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی35303530احمد مقدس فرپست بانک

بانک کشاورزیاصفهان فریدن روستای چهلخانه4فریدناصفهانپرورش بوقلمون گوشتی51
احمد میرزایی 

چهل خانه
وزارت جهاد کشاورزی54005400

پست بانکروستای اشن-اصفهان2اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل52
احمد ناظمی 

اشنی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه شهر اژیه1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی53
احمد نظام زاده 

اژیه
وزارت جهاد کشاورزی400400

صندوق کارآفرینی امیدسمیرم پادنای وسطی روستای مورک1سمیرماصفهان رأسی40پرورش گوسفند پرواری54
احمدرضا 

آذرخموش
وزارت جهاد کشاورزی150150

بانک توسعه تعاونروستای نوبهار- نایین 2ناییناصفهانپرواربندی بره55
احمدرضا صفائی 

نائینی
وزارت جهاد کشاورزی950950

صندوق کارآفرینی امیدجاده کمربندی- شهرضا - اصفهان 1شهرضااصفهانگاوداری56
احمدرضا 

مجاهدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی800800احیا قاسمیپست بانکروستای انالوجه-چادگان 1چادگاناصفهانکشت زعفران57

اصفهان(پرواربندی بره)پرورش دام سبک 58
بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیبویین میاندشت بخش سردسیری روستای قره بلطاق1

اروجعلی تقی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی400400ازاده فخریبانک کشاورزیاصفهان دینان1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری59



60
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران200200اسد مرادیپست بانکسمیرم ، عشایر خرقه بید قطار1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی440440اسداهلل هاشم پوربانک کشاورزیشهرستان سمیرم روستای هست1سمیرماصفهان هکتار2کاشت گل محمدی سطح 61

1گلپایگاناصفهانهکتار1.2کشت زعفران 62
دره )زمین کشاورزی مزرا- محله کنجدجان -گلشهر

(سوزنه 
وزارت جهاد کشاورزی500500اسداهلل یاوریبانک کشاورزی

63

 راس گوسفند دورگ 160پرورش 

مجوز نوسازی اماکن دامی .پرواری 

کوچک و روستایی

بانک توسعه تعاونسمیرم روستای قلعه قدم1سمیرماصفهان
اسداله باقری 

عمله
وزارت جهاد کشاورزی600600

پست بانکروستای دره بید3تیران وکروناصفهانتولید موسیر64
اسداله رضایی 

دره بیدی
وزارت جهاد کشاورزی450450

65
پرورش گاو دو رگ شیری به ظرفیت 

 رأس7 رأس و مولد 14کل گله 
1سمیرماصفهان

- بخش دناکوه - شهرستان سمیرم - استان اصفهان 

روستای امیرآباد- برآفتاب
بانک توسعه تعاون

اسفندیار شیبانی 

امیرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی330330

25002500اسالم گل نظریصندوق کارآفرینی امیدک دوم-بنیاد -روستای سعید اباد 5گلپایگاناصفهانگلیم و گبه بافی66
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700اسما ترابیانبانک توسعه تعاونروستای کامو1کاشاناصفهانصنایع دستی67

وزارت جهاد کشاورزی300300اسماء جعفرپوربانک توسعه تعاونمجتمع دامگاه- روستای اریسمان3نطنزاصفهانپرورش دام سنگین68

69
کلنی زنبورعسل 300تولید عسل از 

مدرن
بانک کشاورزیمنطقه چالقفا- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان

اسماعیل 

بهرامیان
وزارت جهاد کشاورزی10001000

بانک کشاورزیتیران وکرون روستای مهدی آباد3تیران وکروناصفهانکشت گیاهان دارویی70
اسماعیل 

جهانبخش
وزارت جهاد کشاورزی300300

2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی71
حد فاصل –استان اصفهان شهرستان آران و بیدگل 

چاه همت آباد-روستای ریجن و ابوزیداباد
وزارت جهاد کشاورزی750750اسماعیل دهقانیبانک کشاورزی



72
- گلیم بافی - تولید صنایع دستی 

پالس بافی
500500اسماعیل سمیعیبانک توسعه تعاونمنزل شخصی- کوچه بالل - خیابان تختی - جندق 10خور و بیابانکاصفهان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیورزنه مزرعه رجان2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری کوچک روستایی73
اسماعیل کریمی 

ورزنه
وزارت جهاد کشاورزی680680

74
روستای )یک روستا یک محصول 

(اسفنداران
صندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

اسماعیل 

محمودی
صندوق کارآفرینی امید200200

75
راس 8پرورش گاو شیری به ظرفیت 

مولد
بانک توسعه تعاونقمبوان خ ولی عصر کوچه بهاران1دهاقاناصفهان

اسماعیل نادری 

قمبوانی
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی400400اسمعیل اکبریبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند76

1برخواراصفهانکشت زعفران و گیاهان دارویی77
اصفهان شهرستان برخوار حبیب آباد جاده اردستان 

روستای دنبی
وزارت جهاد کشاورزی6060اشرف آقاباباییبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی700700اشرف پوربافرانیبانک توسعه تعاونجاده یکه درخت-بافران-نایین1ناییناصفهانپرواربندی بره78

پست بانکمجتمع پرورش گوسفند-یکه درخت-بافران-نایین1ناییناصفهانپرواربندی بره79
اشرف عرب 

بافرانی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت جهاد کشاورزی300300اصغر پور صفاریبانک کشاورزیابوزیداباد دشت شهید صبوحی2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی80

بانک کشاورزیپیربکران روستای قلعه سرخ3فالورجاناصفهانگلخانه81
اصغر جعفری 

یزد ابادی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

وزارت جهاد کشاورزی10951095اصغر دری کفرانیبانک کشاورزیبخش بن رود روستای کفران2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری کوچک روستایی82

3تیران وکروناصفهانساخت گاوداری و تولید دام شیری83
 ثبتی شهرستان تیران و 12روستای حسین آباد بخش 

کرون
وزارت جهاد کشاورزی35003500اصغر عباسیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی20002000اصغر عنایتیبانک کشاورزیاشن1نجف آباداصفهانپرواربندی گوساله84



وزارت جهاد کشاورزی400400اصغر قاسمی پوربانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند85

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای سیان1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی86
اصغر قاسمی 

سیانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

87
راه اندازی واحد صنعتی تولید گالب 

و عرقیات گیاهی
پست بانکبخش قمصر روستای جوینان کوچه شهید قیومی1کاشاناصفهان

اصغر قیومی 

جوینانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت جهاد کشاورزی16001600اصغر محمدیبانک کشاورزیاصفهان تیران روستای مبارکه5تیران وکروناصفهانگلخانه88

وزارت جهاد کشاورزی390390اصغر موسویپست بانکروستای بازارگه- پادا ناعلیا - سمیرم 1سمیرماصفهانراسی30یک واحد گوسفند پرواری89

90
آجیل پزی و آجیل فروشی شهر 

آجیلی
1آران وبیدگلاصفهان

ابتدای کمربندی /ورودی شهر/سفید شهر/اران وبیدگل

روبروی جهاد کشاورزی امیر کبیر/پیامبر اعظم
بانک توسعه تعاون

اعظم بنیادی 

نصر آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت جهاد کشاورزی15001500اعظم پیرمرادیانبانک کشاورزیسمیرم روستای گرموک مزرعه بچه گان2سمیرماصفهان(هکتار6)کاشت گل محمدی 91

وزارت جهاد کشاورزی46504650اعظم تنهاییبانک کشاورزیاراضی جویرجان-رزوه-چادگان 4چادگاناصفهانگلخانه سبزی و صیفی92

پست بانکشهرستان اردستان روستای علی آباد قهساره1اردستاناصفهانکاشت زعفران93
اعظم حبیبی 

توتکانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

اصفهانتولیدی اذین ماهوت94
شاهین 

شهرومیمه
1

مدرسه سابق .جنب اتوبان اصفهان تهران.روستای ونداده

هجرت
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000اعظم خادمصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیداصفهان فالورجان بوستان خیابان اصلی4فالورجاناصفهانتولید پوشاک95
اعظم رحمانی 

الرگیچی
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

پست بانکنطنز روستای هنجن1نطنزاصفهاندفتر خدمات ارتباطات روستایی96
اعظم عدالت 

دوست
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



97
کاشت گیاهان دارویی درسطح 

(زیره سبز)هکتار20
وزارت جهاد کشاورزی14001400اعظم کاوهبانک کشاورزیروستای چشمه خونی- حنا-سمیرم 1سمیرماصفهان

بانک توسعه تعاونسمیرم ، منطقه پادنا ، روستای ماندگان1سمیرماصفهانچهل تکه دوزی98
اعظم کریمی 

چشمه علی
600600

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای الرگان کوی اسیا1فالورجاناصفهانپوشاک99
اعظم متولی 

الرگیچی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکنطنز برزرود روستاییارند دفتر خدماتی1نطنزاصفهانتوسعه دفتر خدمات روستایی100
اعظم مقیم 

هنجنی
400400

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

101
روستای )یک روستا یک محصول

(اسفنداران
صندوق کارآفرینی امید5050افسانه امینیصندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

300300افسانه کباریهصندوق کارآفرینی امیداردستان روستای مهدی آباد8اردستاناصفهانمینای نقاشی102
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

103
سالن ورزشی زرمی و بدنسازی چند 

منظوره
4اصفهاناصفهان

اصفهان روستای ازیران روبروی پارک کودک باشگاه 

ورزشی ازیران
وزارت ورزش و جوانان45004500افسانه منتظریبانک توسعه تعاون

104
 راس دام سبک در یک دوره 50

شش ماهه
پست بانکقبر کیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

افشین ایمانی 

شورباخلو
سازمان امور عشایر ایران100100

وزارت جهاد کشاورزی800800اقدس فودازیپست بانکروستای کدنوییه-نایین1ناییناصفهانپرواربندی بره105

وزارت جهاد کشاورزی10001000اکبر اتحادی ابریپست بانکاراضی هفتشویه-اصفهان2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری106

بانک کشاورزیروستای جوینان- بخش قمصر- کاشان1کاشاناصفهانپرورش زنبورعسل107
اکبر اکبری 

قمصری
وزارت جهاد کشاورزی990990

2فالورجاناصفهاندفتر آی سی تی روستایی108
فالورجان روستای کافشان خیابان امام خمینی جنب 

دهیاری
پست بانک

اکبر امینی 

الرگانی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی20002000اکبر جعفریپست بانکبرخوار حبیب آباد روستای علی آباد چی دامداری جعفری2برخواراصفهانپرورش گاو شیری109

وزارت جهاد کشاورزی150150اکبر عصمتیبانک کشاورزیروستای کاغذی دشت سیف آباد1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی110



پست بانکاصفهان فالورجان بجگرد خیابان امام کوی آرمان2فالورجاناصفهاندامداری111
اکبر کرمی 

بجگردی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت جهاد کشاورزی400400اکبر محمدیبانک توسعه تعاونروستای برسیان-اصفهان2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری112

113
روستای )یک روستا یک محصول 

اسفنداران
صندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

اکبر محمودی 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید200200

400400اکبر مشتاقیصندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای الرگان خ اصلی جنب باشگاه1فالورجاناصفهان(خراطی)صنایع دستی 114
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیگلپایگان روستای سراور1گلپایگاناصفهانتولید و بسته بندی نانهای رژیمی115
اکرم السادات 

مدنی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1گلپایگاناصفهانتولید و مونتاژ شیراالت ساختمانی116
گلپایگان روستای دستجرده بلوار امام حسین پشت 

مسجد جامع
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800اکرم بزرگیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی24002400اکرم صادق زادهپست بانکجعفرآباد- دهستان خرمدشت- بخش مرکزی- کاشان1کاشاناصفهانتولید گل محمدی117

118
طرح ایجاد کارگاه بازیافت پالستیک 

و تزریقات آن
3لنجاناصفهان

ناحیه صنعتی کچوییه،سوله مربوط به شرکت تعاونی 

صاحب . ۲۳پالک . صنعتی پرلیت سیمین لنجان سابق

ملک اقای احمد عطایی

پست بانک
اکرم صادقی 

ریزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

وزارت جهاد کشاورزی950140اکرم طالبیانبانک کشاورزیکاشان روستای سادیان1کاشاناصفهانتولید و پرورش گل محمدی119

وزارت جهاد کشاورزی300300اکرم عشوریپست بانکمهرنجان1فالورجاناصفهانپرواربندی گوساله120

121
کارگاه تولید صنایع دستی و ظروف 

چینی
700700اکرم غفوریبانک توسعه تعاوناصفهان فالورجان جالل اباد1فالورجاناصفهان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکخیابان شهید منتظری-روستای قلعه میر 1فالورجاناصفهانخیاطی122
اکرم قربانی قلعه 

میری
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

پست بانکروستای ابیانه-اصفهان1اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل123
اکرم ناظمی 

اشنی
وزارت جهاد کشاورزی150150

وزارت جهاد کشاورزی450450اهلل رضا عظیمیبانک توسعه تعاونسمیرم پادنای وسطی روستای چشمه خونی1سمیرماصفهانپرواربندی گوسفند124



125
 کلنی زنبورعسل 200تولید عسل از 

مدرن
وزارت جهاد کشاورزی420420اله داد صاعدیبانک کشاورزیسمیرم منطقه پشمکان1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی640640الهام صدریبانک کشاورزیابوزیداباد دشت عدالت2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران126

2لنجاناصفهانسنگ کوبی127
اشیان و فرق اقا خ حافظ بلوار جانبازان خ بنفشه .اشیان 

دوم
پست بانک

الهام ضیایی 

ریزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

بانک توسعه تعاونسمیرم ، منطقه پادنا ، روستای ماندگان1سمیرماصفهانچهل تکه دوزی128
الهام کریمی 

چشمه علی
600600

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی500500الهام ناظمیپست بانکنجف آباد بخش مهردشت روستای اشن1اصفهاناصفهانپرورش زنبورعسل129

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500الهه ایمانیپست بانکباغبهادران روستای چمطاغ1لنجاناصفهاننانوایی130

131
توسعه دفتر خدمات فناوری اطالعات 

(آی سی تی)و ارتباطات روستایی 
1لنجاناصفهان

استان اصفهان شهرستان لنجان روستای چم یوسفعلی خ 

امام رضا دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات روستایی
پست بانک

الهه باقری چم 

یوسفعلی
10001000

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2خوانساراصفهانتولیدی پوشاک کوک132
اصفهان خوانسار قودجان کوچه رودخانه خیابان قدس پ 

245
صندوق کارآفرینی امید

الهه سادات بنی 

هاشمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

اصفهان(اصالح نژاد)پرورش دام سبک 133
بو یین و 

میاندشت
1

بویین میاندشت بخش کرچمبو جنوبی روستای قلعه 

اخالص
بانک کشاورزی

الیاس رفیعی 

قلعه اخالصی
وزارت جهاد کشاورزی350350

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 134
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امید1014پالک-معصوم14خیابان-بلوارامام رضا-روستای ازان1

ام البنین 

خدادوست
وزارت جهاد کشاورزی7070

وزارت صنعت، معدن و تجارت280280ام البنین دهقانیصندوق کارآفرینی امیدمیان ده- روستای میالجرد - نطنز 3نطنزاصفهانپخت نان و بسته بندی نان135

وزارت جهاد کشاورزی200200ام البنین کامرانیبانک کشاورزیمحله سرگودال- روستای طره- نطنز 1نطنزاصفهانکاشت زیره سبز136

پست بانکمزرعه له جارو-سمیرم روستای هست 1سمیرماصفهان( راس150)بهسازی و نوسازی 137
ام کلثوم قایم 

مقامی
وزارت جهاد کشاورزی19001900

سازمان امور عشایر ایران360360امان اله عربلو نرهصندوق کارآفرینی امیدمنطقه ی عشایری سلطان خلیل.هونجان.شهرضا 1شهرضااصفهانپروار بندی دام سبک138



وزارت جهاد کشاورزی35003500امان اله یبلوییبانک کشاورزیشهر برف انبار خمسلو ابتدای ورودی از اصفهان5فریدونشهراصفهانگوشت-گاوداری شیری 139

140
بهسازی یک واحد پرواربندی بره به 

 رأس80ظرفیت 
1سمیرماصفهان

-بخش پادنا وسطی - شهرستان سمیرم - استان اصفهان 

 روستای عربشاه
وزارت جهاد کشاورزی500500امراله حیدریپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی70007000امراله زارعیپست بانکروستای خورچان-جلگه4اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری141

بانک کشاورزیروستای الیجند_شهرستان خوانسار_استان اصفهان2خوانساراصفهانپرورش بره پرواری142
امراله علی 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

143
راه اندازی و توسعه دفتر فناوری 

ictاطالعات روستایی کبوتراباد 
3اصفهاناصفهان

اصفهان خ ابشار سوم روستای کبوتراباد دفتر فناوری 

اطالعات پست بانک
500500امراله علیانپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 144
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080امه فروه ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدنبش بن بست مولوی-خ امام خمینی-روستای ازان1

بانک توسعه تعاون معصوم14خ -روستای نیه- نطنز1نطنزاصفهانآموزشگاه کامپیوتر و موسیقی145
امید شمسی 

نطنزی
آموزش فنی حرفه ای800800

وزارت جهاد کشاورزی550550امید قدیریپست بانککوچه ایثار غربی- روستای قاسم آباد- تیران و کرون 1تیران وکروناصفهانکشت زعفران146

147
 50یک واحد پرورش گوسفندپرواری 

راسی بهسازی اماکن دامی
وزارت جهاد کشاورزی500500امید موسوی بیدهپست بانکروستای بیده- پادنا- سمیرم 1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی500500امیر غالمیپست بانکروستای اسماعیالن- انارک - نایین 2ناییناصفهان راس100پرواربندی بره 148

15برخواراصفهانداشتی-پرورش گاو شیری 149
اصفهان شهرستان برخوار بخش حبیب آباد جاده 

روستای پروانه
بانک کشاورزی

امیرحسین 

شمعاییان 

اصفهانی

وزارت جهاد کشاورزی2400024000



150
تولیدانواع سرکه تخمیری سیب انگور 

خرما وسس خرما
7مبارکهاصفهان

اصفهان مبارکه روستای دهسرخ ناحیه صنعتی دهسرخ 

خیابان سوم سمت چپ پالک قبل ازآخر
بانک توسعه تعاون

امیرحسین 

صادقی زفره
وزارت جهاد کشاورزی30003000

4کاشاناصفهانتولید گیاهان دارویی151
جنب - بلوار شهید معمار- حسن آباد- حومه یزد آباد

حمام
صندوق کارآفرینی امید

امیرحسین 

عباسی
وزارت جهاد کشاورزی14301430

وزارت جهاد کشاورزی400400امیرحسین کوهیبانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای حسن اباد دره مندلی کش2خوانساراصفهان هکتار1کاشت زعفران در 152

153
 –تولید گالب و انواع عرقیات گیاهی 

اسانس و بسته بندی گیاهان دارویی
صندوق کارآفرینی امیدکاشان بخش نیاسر روستای نشلج ده باال روبروی مدرسه10کاشاناصفهان

امیرعباس 

آقاشاهی
وزارت جهاد کشاورزی1000010000

1فالورجاناصفهانتولیدی پوشاک والبسه ورزشی154
فالورجان روستای کرسکان خ مطهری کوی جانباز منزل 

جعفری
صندوق کارآفرینی امید

امیرعلی جعفری 

ندوشن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

155
احداث یک واحد شترمرغ مولد به 

 قطعه37ظرفیت 
اصفهان

شاهین 

شهرومیمه
3

-دهستان مورچه خورت - شهرستان شاهین شهر ومیمه 

 منطقه شرق دهچی
بانک کشاورزی

امیرهوشنگ 

سلیمی جزی
وزارت جهاد کشاورزی85008500

وزارت جهاد کشاورزی300300امین اله رجاییانبانک کشاورزیشهرضا روستای هونجان جنب حسینیح امام صادق1شهرضااصفهانکاشت گل محمدی156

بانک توسعه تعاونفالورجان مهرنجان1فالورجاناصفهاندامداری157
امین اله عشوری 

مهرنجانی
وزارت جهاد کشاورزی600600

وزارت جهاد کشاورزی250250امین پویان فربانک کشاورزیابوزیداباد مزرعه پاقله1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی158

وزارت جهاد کشاورزی19001900امین خرسندبانک توسعه تعاونشهرستان اردستان روستای آونج1اردستاناصفهانگاو شیری159

وزارت جهاد کشاورزی600600امین سبزیبانک کشاورزیروستای حسین آباد دشت صالحیه2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران و گل محمدی160

1نطنزاصفهانکاشت زعفران161
منزل -کوچه هنجوه-باغستان پایین-طرق رود-نطنز

توکلی
پست بانک

انسیه توکلی 

طرقی
وزارت جهاد کشاورزی400400



وزارت جهاد کشاورزی700700ایرج رضاییبانک کشاورزیاصفهان1اصفهاناصفهانپرورش زنبور عسل162

سازمان امور عشایر ایران500500ایرج عربی نرهصندوق کارآفرینی امیدشهرضا روستای هونجان منطقه عشایری سلطان خلیل1شهرضااصفهاندامداری پروار بندی دام سبک163

بانک کشاورزیشهرستان شهرضا روستای مقصود بیک و میر آباد3شهرضااصفهانپرورش شترمرغ پروار164
ایرج نعمتی 

میرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی13501350

165
 راسی بهسازی ٥پرورش گاو شیری 

اماکن دامی
وزارت جهاد کشاورزی450450ایزد پناه طائیصندوق کارآفرینی امیدسمیرم روستای بانه1سمیرماصفهان

166
بهسازی و تکمیل ساختمان دامداری 

و تجهیز آن جهت پرواربندی بره
وزارت جهاد کشاورزی200200ایمان خالدیپست بانکخالد اباد- بادرود1نطنزاصفهان

وزارت جهاد کشاورزی400400ایمان رحیمیبانک کشاورزیمزرعه انیکا-اصفهان فریدونشهر 1فریدونشهراصفهانکاشت زعفران167

وزارت جهاد کشاورزی400400ایمان عقیقیصندوق کارآفرینی امیدخوانسار قودجان صحرای دشت1خوانساراصفهانهکتار1کشت موسیر در168

169
تولید جعبه های بسته بندی عسل و 

گز
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000ایمان محمدیصندوق کارآفرینی امید طبقه همکف2قودجان کوچه مهرآرا کوچه دوم پالک 1خوانساراصفهان

1خوانساراصفهانهکتار1کاشت زعفران در 170
شهرستان خوانسار نرسیده به روستای صفادشت چاه 

شخصی
وزارت جهاد کشاورزی400400ایوب بصایریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002000آتوسا شجاعپست بانکفالورجان روستای نرگان خ امام خمینی3فالورجاناصفهانپوشاک171

بانک کشاورزیسمیرم وردشت1سمیرماصفهان راسی100یک واحد گوسفند داشتی 172
آرزومند پیکری 

نسب
سازمان امور عشایر ایران320320

173
 راس در یک 150پرورش گوسفند 

 ماهه6دوره 
سازمان امور عشایر ایران250250آرش سوسنی نیاپست بانکقبر کیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان



وزارت جهاد کشاورزی25002500آرش شفاییصندوق کارآفرینی امیدکاشان بخش نیاسر جاده روستای سار مزرعه کنداب8کاشاناصفهاناحداث مزرعه گل محمدی174

1دهاقاناصفهانطرح و نقش روی سفال175
-کوچه مخابرات -خیابان شهید شیرازی - روستای پوده 

کوچه آیت اله دهقانی
500500آزاده کرمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4اصفهاناصفهانپرورش شتر مرغ مولد176
اصفهان شهرستان اصفهانن بخش کوهپایه اراضی 

روستای جزه
بانک کشاورزی

آسیه ایران 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی64506450

پست بانکروستای ارمک2کاشاناصفهانکشت مکانیزه زعفران177
آسیه شبانی 

ارمکی
وزارت جهاد کشاورزی24002400

پست بانکلنجان روستای برنجگان کوچه ساحل منزل بهمن یار1لنجاناصفهانتولید فرش دستباف178
آسیه شفیعی 

ایمانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

پست بانکسمیرم حنا1سمیرماصفهانقالیبافان دستباف179
آفتاب شعبانی 

شورباخلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

180
پرورش گوساله شیری به ظرفیت کل 

 رأس10 رأس و مولد 20گله 
1سمیرماصفهان

- بخش دناکوه - شهرستان سمیرم - استان اصفهان 

روستای کیفته شهید حسینی
صندوق کارآفرینی امید

آفرین گزل 

مرادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 181
شاهین 

شهرومیمه
1

-ابتدای ورودی وزوان-خ دهیاری-روستای ازان

1300پالک
وزارت جهاد کشاورزی8080آمنه جعفری ازانصندوق کارآفرینی امید

182
کارگاه تولیدی مانتو و شلوار و لباس 

زنانه سفارش
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500آمنه موسویصندوق کارآفرینی امیدمنظریه، روستای اسفه ساالر6شهرضااصفهان

صندوق کارآفرینی امیدروستای صادقیه-فریدونشهر3فریدونشهراصفهانکارگاه تولید فرآورده های لبنی183
آیت اله گلی 

آخوره سفالیی
وزارت صنعت، معدن و تجارت22002200

184
توسعه گردشگری و تقویت و تجهیز 

اقامتگاه بوم گردی
18001800بابک براتیپست بانکاصفهان شهرستان فریدن روستای موغان8فریدناصفهان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



وزارت جهاد کشاورزی200200بتول پدیدارپست بانکک نارون- مهرنجان ارامنه 1فالورجاناصفهانپرورش گوسفند185

1لنجاناصفهانتولید فرش دستباف186
لنجان روستای برنجگان جنب پل صادق اباد منزل رضا 

دری
پست بانک

بتول دری 

برنجگانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

187

بهسازی اماکن دامی کوچک 

روستایی پرواربندی گوسفند دو رگ 

 راسی60پرواری 

وزارت جهاد کشاورزی480480بتول شهبازیبانک توسعه تعاونسمیرم روستای قرقاچ1سمیرماصفهان

188
صندوق خرد محلی روستایی 

(محمدآباد)
صندوق کارآفرینی امیداصفهان جرقویه سفلی روستای محمدآباد45اصفهاناصفهان

بتول عرب 

جعفری
صندوق کارآفرینی امید400400

پست بانک طبقه همکف915روستای اشیان بلوار جانبازان پ4لنجاناصفهانتولیدی پوشاک189
بتول علی بیگی 

بنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

190
احداث ساختمان پست بانک 

ودفترپیشخوان دولت
990700بتول همراهیپست بانکسمیرم وردشت روستای فتح اباد1سمیرماصفهان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی600600بختیار نقویبانک کشاورزیخور دهستان بیابانک روستای گود جیگارگ1خور و بیابانکاصفهانپرورش دام سبک و سنگین191

سازمان امور عشایر ایران300300بگلر اسکندریپست بانکروستای دولت آباد کریم-چادگان 1چادگاناصفهانگشت گیاهان دارویی192

وزارت جهاد کشاورزی12001200بهادر درودگربانک کشاورزیجعفر آباد مزرعه گلستان طالقانی2خور و بیابانکاصفهان نفر80پرورش شتر 193

پست بانکفالورجان مهرنجان4فالورجاناصفهاندامداری194
بهجت عشوری 

مهرنجانی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

وزارت جهاد کشاورزی150150بهرام دهقانیبانک کشاورزیروستای کاغذی دشت سیف اباد1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی195

وزارت جهاد کشاورزی500500بهرام قهرمان زادهصندوق کارآفرینی امیدسمیرم پادنا علیاروستای پهلو شکن1سمیرماصفهانراسی10پرورش گاو شیری196



197
-پرورش گاو شیری و تولید شیر

گاوداری
وزارت جهاد کشاورزی15001500بهرام مومنیبانک کشاورزیروستای خویگان-فریدونشهر2فریدونشهراصفهان

صندوق کارآفرینی امیداراضی گورت-خوراسگان-اصفهان2اصفهاناصفهانپرورش گوسفند دو رگ198
بهرام یوسفی 

گورتی
وزارت جهاد کشاورزی850850

199
تولید صنایع دستی تابلوهای قلمزنی 

نقش برجسته سازی –
980980بهروز راعی دهقیبانک توسعه تعاون-میدان سپاه  –دهق  –نجف آباد 2نجف آباداصفهان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی300300بهروز هوشیارجاهپست بانکتیران و کرون روستای محمدیه1تیران وکروناصفهانموسیر-کشت گیاهان دارویی 200

بانک کشاورزی3روستای اهلل آباد مزرعه چاه شماره2لنجاناصفهانپرواربندی گوساله201
بهزاد هادی ورنا 

مخواستی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

بانک توسعه تعاونسمیرم وردشت روستای چشمه رحمن1سمیرماصفهانپرورش و پروار بندی بره202
بهمن سیفی 

عبدالسلیمانلو
سازمان امور عشایر ایران200200

بانک کشاورزیمبارکه اراضی تنگ خولنجان2مبارکهاصفهانپرورش گاو شیری203
بهمن مردانی 

لنجی
وزارت جهاد کشاورزی10901090

سازمان امور عشایر ایران500500بهمن نرییصندوق کارآفرینی امیدمنطقه عشایری سلطان خلیل-روستای اسفرجان2شهرضااصفهانپروار بندی دام سبک204

5نجف آباداصفهانتولید و پخش پوشاک205
نجف اباد نهضت اباد جنب مسجد حضرت ابوالفضل نبش 

خ خیام
وزارت صنعت، معدن و تجارت780780بهناز صادقیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای کاهریز-زرین شهر1لنجاناصفهانکشت و بهره برداری زعفران206
بهناز فرهمند 

کاهریزی
وزارت جهاد کشاورزی900900

پست بانک71اصفهان مبارکه حسن آباد بیدکان خ فوالد پ1مبارکهاصفهانتوسعه دفتر آی سی تی207
بهنام احمدی 

حسن آبادی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی600600بیژن رستمیانبانک توسعه تعاونسمیرم روستای هست1سمیرماصفهان راسی بره پرواری150بهره برداری 208

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 209
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امیدخ نظامی-بلوارامام رضا-روستای ازان1

بیگم سلطان 

اقدامی
وزارت جهاد کشاورزی155155

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 210
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی170170پروانه اسحاقیصندوق کارآفرینی امیدخ انقالب-روستای ازان1



500500پروانه نصرتیبانک توسعه تعاونسمیرم منطقه وردشت روستای نرمه1سمیرماصفهانرودوزی های سنتی211
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فالورجاناصفهانقالی بافی212
اصفهان فالورجان علیشاهدان کوی نانوایی جنب مدرسه 

دخترانه
پست بانک

پروین اکبری 

بابوکانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 213
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امید58پالک-کوچه احسان-خ مصلی-روستای ازان1

پروین جعفری 

ازان
وزارت جهاد کشاورزی155155

وزارت جهاد کشاورزی400400پری زمانیبانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای سنگ سفید باغکل1خوانساراصفهان هکتار2کاشت موسیر در 214

پست بانکباغبهادران روستای رحمت اباد خیابان ملت1لنجاناصفهانتولید وبسته بندی نان215
پریسا رجبی 

مورکانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

5فالورجاناصفهانمبلمان و مصنوعات چوبی216
فالورجان روستای کرسکان انتهای خ سعدی صنایع 

چوب خانه نقش
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500پیام تخشاصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی500500پیشرو کهندلصندوق کارآفرینی امیدسمیرم سرچغا1سمیرماصفهانراسی38طرح گوسفند داشتی 217

پست بانکقبرکیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهاندامداری218
پیمان 

2410525849
سازمان امور عشایر ایران250250

وزارت جهاد کشاورزی200200تقی فروغیبانک کشاورزی6شهرستان خوانسار منطقه ویست کوچه فرهنگ 1خوانساراصفهانکاشت سیر در یک هکتار219

وزارت جهاد کشاورزی300300تقی گویابانک کشاورزیمزرعه ملک آباد- سفیددشت - آران و بیدگل 1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی220

وزارت جهاد کشاورزی600600تیمور آقاییبانک کشاورزیسمیرم بخش وردشت اقداش2سمیرماصفهانبهسازی و نوسازس طرح دامی کوچک221

وزارت جهاد کشاورزی10001000تیمور فرهمندپست بانکروستای کاهریز1لنجاناصفهانپرواربندی گوساله222

سازمان امور عشایر ایران10001000تیمور فرهمندیانصندوق کارآفرینی امیددهاقان عشایر منطقه شهرستان دهاقان2دهاقاناصفهانپرورش گوسفند داشتی223

وزارت جهاد کشاورزی12001200جعفر علی زادهبانک کشاورزیفالورجان کافشان4فالورجاناصفهاندامداری224

وزارت جهاد کشاورزی10001000جعفر فرزامصندوق کارآفرینی امیدمزرعه ناصرآباد2شهرضااصفهانگلخانه سبزی و صیفی225



5خوانساراصفهانتولید ، پرورش و فرآوری شترمرغ226
 166پالک - اراضی روستای تجره - خوانسار - اصفهان 

 اصلی بخش جغرافیای مرکزی26فرعی از 
وزارت جهاد کشاورزی35003500جالل شرفیبانک کشاورزی

5ناییناصفهانکارگاه تیرچه و بلوک بهارستان227
روستای - بهارستان - شهرستان نایین - استان اصفهان 

کجان
بانک توسعه تعاون

جلیل بصیری 

کجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400

228
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران200200جلیل فوالدیبانک توسعه تعاون(عشایر  )خاکنسوز - پشته - سمیرم 1سمیرماصفهان

2ناییناصفهان رأس190پرواربندی بره 229
مزرعه - منطقه عشین - شهر انارک - شهرستان نایین 

مظفرآباد
پست بانک

جمال حاجی 

جعفری انارکی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

وزارت جهاد کشاورزی41754175جمشید ترنگانپست بانکاصفهان بخش جلگه روستای جمبزه3اصفهاناصفهانپرورش گاوشیری230

231
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
پست بانکسمیرم منطقه وردشت روستای حیدر اباد1سمیرماصفهان

جمشید 

علیمردانی نره ء
سازمان امور عشایر ایران100100

بانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند232
جمشید هاشم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی400400

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 233
شاهین 

شهرومیمه
1

کنارمیدان -خیابان سیدصالحه خاتون-روستای ازان

آسیاب
وزارت جهاد کشاورزی5555جمیله اقدامیصندوق کارآفرینی امید

200200جمیله دریبانک توسعه تعاونفالورجان روستای موسیان کوچه شهید تبریزی1فالورجاناصفهانپروانه فعالیت مشاغل خانگی234
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی600600جمیله رشیدیبانک توسعه تعاونروستای محمداباد دشت محمدیه2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی235

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 236
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امید1073پالک-خ ابن سینا-روستای ازان1

جمیله کریم 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی8585

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 237
شاهین 

شهرومیمه
1

کوچه بن بست -میدان مالک اشتر-روستای ازان

فرهنگیان
وزارت جهاد کشاورزی155155جمیله کساییصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای چم طاق- لنجان 1لنجاناصفهانتولید فرش دستباف238
جنت شادمانی 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200



اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 239
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی155155جهان رخ عبدلیصندوق کارآفرینی امید165پالک-4شرقی-خیابان ابن سینا-روستای ازان1

بانک توسعه تعاونعشایر منطقه سمیرم1سمیرماصفهان( راس150)پرواربندی گوسفند 240
جهانبخش 

عظیمی دوست
سازمان امور عشایر ایران250250

بانک کشاورزیجاده تیکن روبروی سنگ شکن و منطقه میرزا آغاسی4گلپایگاناصفهانهکتار زعفران4.8کشت 241
جهانبخش نیک 

نظر
وزارت جهاد کشاورزی15001500

سازمان امور عشایر ایران250250جهانگیر جاسمیپست بانکسهران ونک- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهانپرواربندی دام سبک242

وزارت جهاد کشاورزی25002500جهانگیر صالحیبانک توسعه تعاوناصفهان تیران رضوانیه احمد آباد4تیران وکروناصفهانگاو شیری243

سازمان امور عشایر ایران400400جهانگیر عربیصندوق کارآفرینی امیدمنطقه ی عشایری سلطان خلیل.هونجان.شهرضا 1شهرضااصفهاندامداری244

وزارت جهاد کشاورزی900900جواد پوربراتبانک کشاورزیابوزیداباد مزرع خواجه علی2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی245

246
طرح توسعه و بهبود خدمات کمپ 

ترک اعتیاد
2گلپایگاناصفهان

گلپایگان روستای رباط سرخ انتهای کوچه شهید محمد 

اسماعیل بیاتی کمپ طلوع دوباره
سازمان بهزیستی کشور800800جواد تاجداریبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیبرران جنوبی-اصفهان1اصفهاناصفهانپرورش زنبور عسل247
جواد تقی 

حسین آبادی
وزارت جهاد کشاورزی450450

وزارت جهاد کشاورزی630630جواد تیموریبانک کشاورزیروستای گرموک- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان( هکتار3)گل محمدی 248

2اصفهاناصفهانشیالت249
ورزنه شهرک امام جعفرصادق بلوارشهید فهمیده خیابان 

58قایم شرقی پ 
وزارت جهاد کشاورزی300300جواد جابر ورزنهپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی196196جواد جعفریبانک کشاورزیروستای ریجن1آران وبیدگلاصفهانمکانیزاسیون250

1برخواراصفهانپرورش بره پرواری251
اصفهان شهرستان برخوارروستای علی آباد مال علی خ 

مخابرات قلعه پایین جنب چاه موتور
پست بانک

جواد جعفری 

علی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی400400جواد حبیبیبانک توسعه تعاونشهرستان اردستان روستای امیران1اردستاناصفهانپرورش زنبور عسل252

وزارت جهاد کشاورزی600600جواد خادمیبانک کشاورزیروستای یزدالن دشت فجر2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران و گل محمدی253

بانک کشاورزیروستای گیشی-بخش جلگه-اصفهان1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری254
جواد دهقانی 

قمشانی
وزارت جهاد کشاورزی880880



بانک کشاورزیخمینی شهر بلوار الغدیر روستای تیرانچی2خمینی شهراصفهانتوسعه زنبوداری255
جواد سلطانی 

تیرانچی
وزارت جهاد کشاورزی800800

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000جواد صادقیبانک توسعه تعاونتیران عزیزآباد معدن شن و ماسه صادقی1تیران وکروناصفهانمعدن شن و ماسه256

3مبارکهاصفهانپروار بندی بره257
 بن 16اصفهان خ صمدیه غربی خ مدرس نجفی کوی 

بست شهیذ رضایی
بانک کشاورزی

جواد صادقی 

برزانی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

5تیران وکروناصفهانگلخانه سبزی و سیفی258
- کرون سفال - کرون - تیران و کرون - اصفهان 

روستایی سوران
وزارت جهاد کشاورزی40004000جواد صناعیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی250250جواد طبسیبانک کشاورزیگروه کشاورزی شهید باهنر- شهرستان اردستان زواره 1اردستاناصفهانکاشت گل محمدی259

پست بانکفالورجان روستای مهرنجان کوچه قشقایی1فالورجاناصفهانخدمات کامپیوتری260
جواد عشوری 

مهرنجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

بانک کشاورزیروستای علی آباد- سفیددشت - آران و بیدگل - اصفهان 1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران261
جواد قاسمی 

علی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی640640

3اصفهاناصفهاناقامتگاه بوم گردی262
کوهپایه روستای قهی جنب آب انبار حاج خان نایب 

کوچه شهید ابوالقاسم قرهی
15701570جواد قرهی قهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای علی آباد- سفیددشت - آران و بیدگل - اصفهان 1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی و زعفران263
جواد کرامتی 

نوش آبادی
وزارت جهاد کشاورزی640640

وزارت جهاد کشاورزی400400جواد ماندیانصندوق کارآفرینی امیددهاقان روستای علی آباد جمبزه صحرای حکیم آباد1دهاقاناصفهانگاوداری شیری264

وزارت جهاد کشاورزی40004000جواد محمدیبانک کشاورزیمزرعه نوکن سمندگان- چادگان –اصفهان 3چادگاناصفهانگلخانه صیفی265

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500جواد محمدیصندوق کارآفرینی امید358فالورجان روستای پالرت بلوار شهدا پ 7فالورجاناصفهانخدمات وررزشی266

1آران وبیدگلاصفهان(تراکتور)مکانیزاسیون267
اراضی -روستای محمدآباد ابوزیدآباد-آران و بیدگل

مرزعه شهید باهنر
بانک کشاورزی

جواد معدنچی 

زارع
وزارت جهاد کشاورزی780780

بانک کشاورزیسمیرم وردشت روستای سبزاباد2سمیرماصفهانبهره برداری دامداری روستایی268
جواد نادری 

درشوری
وزارت جهاد کشاورزی700700

10001000جواد نایبصندوق کارآفرینی امید5خوروبیابانک روستای مهرجان پ 2خور و بیابانکاصفهاناقامتگاه بوم گردی269
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



2000020000جوانشیر چراغیپست بانک4کیلو متر - چادگان27چادگاناصفهانمجتمع فرهنگی و تفریحی بین راهی270
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

وزارت جهاد کشاورزی600600حاج بابا تابانپست بانکسمیرم وردشت روستای نورابادقرمزی1سمیرماصفهان(راس140)پرواربندی گوسفند 271

بانک کشاورزیابوزیداباد دشت همت اباد2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران272
حاجیه خاتون 

معتمدی
وزارت جهاد کشاورزی640640

273
پرورش بره پرواری بهسازی اماکن 

دامی کوچک روستایی
وزارت جهاد کشاورزی500500حاصل بازیاربانک توسعه تعاونروستای روداباد- پادنای سفلی - سمیرم1سمیرماصفهان

بانک توسعه تعاونروستای بارند علیا- پادنا- سمیرم 1سمیرماصفهانراسی100یک واحد گوسفند پرواری274
حامد بختیار تل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی850850

وزارت جهاد کشاورزی11001100حامد بیغمیبانک کشاورزیابوزیداباد روستای کاغذی1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران و کشت گل محمدی275

وزارت جهاد کشاورزی310310حامد رییسیانبانک کشاورزیسمیرم سیور روستای علی آباد1سمیرماصفهان( هکتار1/3)احداث باغ گل محمدی 276

پست بانکروستای مرق محله پایین1کاشاناصفهانکشت زعفران به مساحت یک هکتار277
حامد علی عرب 

مرقی
وزارت جهاد کشاورزی640640

وزارت جهاد کشاورزی640640حامد فتحیبانک کشاورزیبخش مرکزی روستای یزدل1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران278

279
توسعه فناوری دفتر آ سی تی 

روستایی
490490حامد کوشافرپست بانکبخش امامزاده روستای اریسمان خ امام1نطنزاصفهان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک کشاورزیبخش بن رود شهر ورزنه مزرعه هینجرد2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری کوچک روستایی280
حبیب اهلل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی560560

پست بانکفالورجان قلعه مهرنجان خ اصلی جنب مسجد2فالورجاناصفهانگوسفند داشتی281
حبیب اله فتحی 

مهرنجانی
وزارت جهاد کشاورزی600600



وزارت جهاد کشاورزی550550حبیب توکلیپست بانکروستای فارفان- بخش بن رود - اصفهان2اصفهاناصفهانپرورش بره پرواری کوچک روستایی282

وزارت جهاد کشاورزی900900حبیب زوارهبانک توسعه تعاوناصفهان فریدن دامنه2فریدناصفهان راسی30پرورش گاو شیری 283

صندوق کارآفرینی امیداصفهان بخش مرکزی روستای اندالن1اصفهاناصفهانگاوداری شیری284
حجت اله 

شیرازی باصیری
وزارت جهاد کشاورزی25002500

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای مادرکان1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی285
حجت اله نجاتی 

مادرکانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500حجت خادمیصندوق کارآفرینی امیدروستای یزدالن_ابوزیداباد 2آران وبیدگلاصفهانکرایه لوازم صوتی برگزاری مجالس286

1خوانساراصفهانبوم گردی روستایی287
-روستای ویست -شهرستان خوانسار-استان اصفهان

جنب مسجد فاطمیه-خیابان کوثر-محل رباط
990990حجت سالمیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

288

تولید قطره چکان های آبیاری تحت 

فشار در کشاورزی توسط دستگاه 

تزریق پالستیک

پست بانکاردستان مهاباد ابتدای جاده موغار3اردستاناصفهان

حجت 

نژاداحمدی 

مهابادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

سازمان امور عشایر ایران900900حسام قرقانیصندوق کارآفرینی امیددهاقان منطقه عشایری دشتک2دهاقاناصفهاندامداری289

بانک کشاورزیروستای علی آباد- تیران و کرون 4تیران وکروناصفهاناحداث گلخانه سبزی و صیفی290
حسام مظاهری 

تهرانی
وزارت جهاد کشاورزی46004600

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسن اسماعیلیبانک کشاورزیشهر ابریشم5فالورجاناصفهانگلخانه بینا بینی291

وزارت جهاد کشاورزی14001400حسن اشرفیبانک کشاورزیروستای روران-بخش مرکزی-اصفهان1اصفهاناصفهان(سبزی و صیفی)تولیدات گلخانه ای292



4اصفهاناصفهانفراورده های پسته و بسته بندی293
جنب تابلو -جاده نصراباد-محمداباد-جرقویه سفلی

-شهرداری
پست بانک

حسن ایروانی 

محمدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

294
تامین بخشی از سرمایه در گردش 

مورد نیاز شرکت کیمیا شیر
5مبارکهاصفهان

بعد از شهرک صنعتی مبارکه و - جاده اصفهان ، مبارکه 

روبروی سه راه پلی اکریل- مجتمع رفاهی رز آبی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت95009500حسن تجددبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیبخش بن رود روستای بزم3اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری روستایی295
حسن حبیبی 

جندانی
وزارت جهاد کشاورزی40004000

بانک کشاورزیدهاقان روستای کره کوشک سنگر3دهاقاناصفهانپروش گوسفند296
حسن حسینیان 

عطاآبادی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

وزارت جهاد کشاورزی300300حسن درخشندهبانک کشاورزیابوزیداباد دشت شهید منتظری1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی297

بانک کشاورزییزدل- آران و بیدگل 1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران298
حسن زیارتی 

یزدلی
وزارت جهاد کشاورزی400400

299
محصوالت )تولید سبزی و صیفی

(گلخانه ای
بانک کشاورزیروستای روران-براآن جنوبی2اصفهاناصفهان

حسن شجاعی 

واژنانی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

بانک کشاورزیغیاث آباد-اقبالیه-مزارع رحمت آباد-نوش آباد1آران وبیدگلاصفهان(تراکتور)مکانیزاسیون300
حسن طاهرزاده 

نوش آبادی
وزارت جهاد کشاورزی507507

بانک کشاورزیدولت اباد قنات ده جنب کانال نرسیده به چاه مکینه1تیران وکروناصفهانگیاهان دارویی301
حسن عباسی 

دره بیدی
وزارت جهاد کشاورزی600600

وزارت جهاد کشاورزی33003300حسن علی طاییبانک کشاورزیمزرعه روستای دهان. سمیرم2سمیرماصفهان( راس200)واحد پروار بندی بره 302

اصفهانپروابندی بره303
بو یین و 

میاندشت
5

-بویین میاندشت اراضی افوس-استان اصفهان شهرستان 

 ششجوان و اغچه
وزارت جهاد کشاورزی24002400حسن فرح بخشبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی400400حسن قاسمیبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند304

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای خورچان1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی305
حسن قاسمی 

دستجردی
وزارت جهاد کشاورزی400400



وزارت جهاد کشاورزی720720حسن قره قانلیپست بانکمعصوم آباد- شهرستان شهرضا 1شهرضااصفهانپرورش گاو شیری306

پست بانکتیران و کرون روستای محمدیه1تیران وکروناصفهانکاشت موسیر307
حسن کریمی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی400400

308
خرید تلیسه دام جهت واحد گاوداری 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500حسن گودالیبانک کشاورزیکاشان روستای جوشقان استرک1کاشاناصفهان

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه شهر اژیه1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی309
حسن محسنی 

اژیه
وزارت جهاد کشاورزی400400

اصفهاندامداری و کشاورزی310
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن میرزاییپست بانکروستاس لوشاب1

پست بانکاصفهان بخش جلگه شهر اژیه2اصفهاناصفهانپرورش بره پرواری کوچک روستایی311
حسن نظام زاده 

اژیه
وزارت جهاد کشاورزی900900

312

با  ( راس60)پرواربندی گوسفند 

مجوز بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی480480حسن نوذریبانک توسعه تعاونسمیرم روستای چشمه خونی1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی900900حسن هادیانبانک کشاورزیفالورجان بجگرد خ امام ک وحدت3فالورجاناصفهانگلخانه بینا بینی313

314
تعمیر ماشین آالت و ادوات و 

مکانیزاسیون کشاورزی
4فالورجاناصفهان

فالورجان بخش پیربکران دهستان سهر و فیروزان 

22خیابان بابا محمود کوچه شهیدان صابری پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400حسن وکیلیپست بانک

2مبارکهاصفهانپرورش گاو شیری315
 و 558016مبارکه جاده صنایع هفتم تیر مختصات 

3581938
بانک کشاورزی

حسنعلی بابایی 

بارچانی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

وزارت جهاد کشاورزی800800حسنعلی بالنیانپست بانکروستای بالن-دهستان کوهستان-نایین2ناییناصفهانپرواربندی بره316

وزارت جهاد کشاورزی500500حسنعلی شمسبانک کشاورزیدامداری- روستای سوالر 1شهرضااصفهانپرورش گاو شیری317



1اصفهاناصفهانگوساله پرواری318
اصفهان بخش جلگه روستای خرم خیابان امام رضا منزل 

شخصی
وزارت جهاد کشاورزی400400حسنعلی هاشمیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی200200حسین ابراهیمیبانک کشاورزیاراضی روستای طامه- نطنز 2نطنزاصفهانپرورش زنبور عسل و تولید عسل319

بانک کشاورزیدهاقان روستای همگین5دهاقاناصفهانگلخانه سبزی و صیفی320

حسین 

اسماعیلیان 

دهاقانی

وزارت جهاد کشاورزی55005500

321
دفترخدمات ارتباطی وفناوری 

اطالعات
پست بانکروستای ریجن جنب مخابرات1آران وبیدگلاصفهان

حسین اکبری 

ریجنی
350350

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

صندوق کارآفرینی امید130130حسین امینیصندوق کارآفرینی امیداصفهان اسفنداران1اصفهاناصفهان(اسفنداران)هرروستا یک محصول 322

323
 راس دام سبک یک دوره شش 50

ماهه
پست بانکقبر کیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

حسین ایمانی 

زاده
سازمان امور عشایر ایران100100

1آران وبیدگلاصفهاندامپروری324
آران و بیدگل منطقه سفید دشت روستای یزدل مجتمع 

دامداران
بانک کشاورزی

حسین آخوندی 

محمدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

325
پرورش واصالح نژاد دام )دامپروری

(سبک و سنگین
پست بانکاصفهان ورزنه روستای اشکهران جنب حسینیه اباعبدهلل2اصفهاناصفهان

حسین آقاجانی 

اشکهرانی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

4تیران وکروناصفهاناحداث گلخانه سبزی و سیفی326
تیران و کرون روستای سوران خیابان مدرسه شبانه 

روزی باالتر از گاوداری فرعی سوم
وزارت جهاد کشاورزی29502950حسین باقریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی400400حسین باقری اژیهبانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه شهر اژیه1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی327

وزارت جهاد کشاورزی400400حسین براتیبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد1آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند328

وزارت جهاد کشاورزی400400حسین براتیبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد1آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند329



وزارت جهاد کشاورزی300300حسین بژهبانک کشاورزیابوزیداباد دشت شهید دستغیب2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی330

331
تولید و تعمیر ادوات و ماشین آالت 

کشاورزی
2فریدناصفهان

استان اصفهان، شهرستان فریدن، روستای اسکندری 

برآفتاب، جنب پمپ بنزین، کارگاه صنعتی آریا
وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300حسین بهرامیصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاون87پالک-فلکه شهرداری-مهاباد-اردستان-اصفهان1اردستاناصفهانزنبور داری332
حسین پورباقری 

مهابادی
وزارت جهاد کشاورزی250250

وزارت جهاد کشاورزی600600حسین پویانبانک توسعه تعاونشهرستان اردستان گروه کشاورزی آزادی کبودان1اردستاناصفهانکاشت گل محمدی333

بانک کشاورزیطرقرود نطنز2نطنزاصفهانپروار بندی گوساله334
حسین توکلی 

طرقی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

وزارت جهاد کشاورزی200200حسین جعفریبانک کشاورزیروستای ریجن دشت مبارک اباد1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران335

336
 کلنی زنبورعسل 170تولید عسل از 

مدرن
وزارت جهاد کشاورزی590590حسین جعفریبانک کشاورزیامام زاده زید ابن علی و تنگ اشکفت1سمیرماصفهان

اصفهانراس مولد.50گاوداری شیری 337
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی62506250حسین جورمندبانک کشاورزیونداده خسروآباد خیابان اکبر جورمند دامداری جورمند5

500500حسین چمن پیرابانک توسعه تعاونروستای آشتیان- چوپانان 1ناییناصفهانتوسعه بوم گردی338
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکاصفهان فریدونشهر روستای میالگرد2فریدونشهراصفهانکارگاه پولک و نبات339
حسین خواجه 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

1خوانساراصفهانکاشت گل محمدی در یک هکتار340
شهرستان خوانسار روستای کهرت مزرعه دشت چاه 

شخصی خوبرو
وزارت جهاد کشاورزی250250حسین خوبروبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی300300حسین دهقانیبانک کشاورزیابوزیداباد دشت همت اباد1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی341

10001000حسین دویستیصندوق کارآفرینی امیدروستای میدانک اول- فریدونشهر- اصفهان 2فریدونشهراصفهاناقامتگاه بوم گردی342
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیاصفهان فیروز اباد1اصفهاناصفهانگوسفند دورگ داشتی343
حسین رجبیان 

خوراسگانی
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک کشاورزی1مزرعه نور آباد-آران و بیدگل1آران وبیدگلاصفهانگل محمدی344
حسین رضایی 

نوش آبادی
وزارت جهاد کشاورزی720720



وزارت جهاد کشاورزی400400حسین رضائیبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند345

وزارت جهاد کشاورزی300300حسین سعیدیبانک کشاورزی90خیابان رباط سوم چهاراه بهار پالک2اصفهاناصفهانپرورش زنبور عسل و تولید عسل346

347
 راسی ٩٠پرورش بره ترکی پرواری 

بهسازی اماکن دامی کوچک روستایی
بانک توسعه تعاونسمیرم روستای چهارراه1سمیرماصفهان

حسین سلیمانی 

قراچه
وزارت جهاد کشاورزی600600

اصفهانپروار بندی بره348
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی20002000حسین سلیمانیانبانک کشاورزیاراضی ونداده- ونداده 1

صندوق کارآفرینی امیدخوروبیابانک روستای چاهملک5خور و بیابانکاصفهاناحداث اقامتگاه بوم گردی349
حسین صفایی 

دوست
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

350

 راسی گوسفند داشتی 70پرورش 

بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

کوچک روستایی

وزارت جهاد کشاورزی600600حسین صمیمیبانک توسعه تعاونسمیرم روستای رود آباد روبروی مخابرات1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی320320حسین طالبیبانک کشاورزیروستای محمد اباد دشت رضویه1آران وبیدگلاصفهانزعفران351

بانک کشاورزیبخش بن رود روستای جندان2اصفهاناصفهانتوسعه دامداری352
حسین عابدی 

جندانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

پست بانکقزاان. کاشان 1کاشاناصفهانزنبور داری353
حسین عباسی 

قزآانی
وزارت جهاد کشاورزی800800

بانک کشاورزیچادگان2چادگاناصفهانپرورش گوساله354
حسین عز یزی 

چادگانی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

وزارت صنعت، معدن و تجارت19001900حسین عظمتیپست بانکگلپایگان، شهرک صنعتی سعید آباد4گلپایگاناصفهانتوسعه کارگاه بسته بندی355

پست بانکروبه روی دهیاری- خ امام خمینی - مهرنجان 1فالورجاناصفهانپرورش گاو شیری356

حسین علی 

عشوری 

مهرنجانی

وزارت جهاد کشاورزی200200



وزارت صنعت، معدن و تجارت300300حسین غالمیصندوق کارآفرینی امیدکاشان بخش نیاسر روستای علوی1کاشاناصفهاننان سنگکی سنتی357

وزارت جهاد کشاورزی950950حسین فودازیبانک کشاورزیروستای فوداز-نایین2ناییناصفهانپرواربندی بره358

پست بانکروستای قلعه بقل-اصفهان2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری359
حسین قاسمی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی20902090

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000حسین کرمیصندوق کارآفرینی امیداصفهان سمیرم پادنا علیا روستای بیده1سمیرماصفهانتولید فرآورده های لبنی360

وزارت جهاد کشاورزی640640حسین کمالیانبانک کشاورزیابوزیداباد دشت انقالب2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران361

بانک کشاورزیاصفهان فریدونشهر روستای دره سیب8فریدونشهراصفهان(صنعتی)پروار بندی دام سبک 362
حسین گشول 

ممزایی
وزارت جهاد کشاورزی29002900

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500حسین متین نژادصندوق کارآفرینی امیداصفهان فالورجان کرسگان خیابان سعدی گاراژ قنبری3فالورجاناصفهانتولید قعطات فلزی363

بانک کشاورزییزدل- آران و بیدگل 1آران وبیدگلاصفهان(نعنا )کشت گیاهان دارویی 364
حسین 

محمدزاده یزدلی
وزارت جهاد کشاورزی370370

پست بانکاستان اصفهان شهرستان نطنز روستای اوره5نطنزاصفهانکارگاه عرقیات گیاهی365
حسین 

محمدنظری
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی940940حسین محمدیهبانک کشاورزیروستای محمداباد دشت مهدیه2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران و گل محمدی366

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای اسالم اباد1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی367
حسین منتظری 

شاهطوری
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیمتری دماب سمت چپ500منطقه مهردشت 3نجف آباداصفهانگاو داری368
حسین میرزاِیی 

دم آبی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

وزارت جهاد کشاورزی750750حسین ناظمیبانک توسعه تعاونکرسگان- فالورجان 1فالورجاناصفهانتوسعه زنبورداری369

بانک کشاورزیابوزیداباد مزرعه شهید دستغیب1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران370
حسین 

نورمحمدپور
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی400400حسین هادی نیابانک کشاورزیابوزیداباد مزرعه امام حسن مجتبی2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران371

بانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند372
حسین هاشم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی150150حسین هماوردبانک کشاورزیریجن دشت شهید تاریخی2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی373



بانک کشاورزیبخش بن رود روستای جندان2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری کوچک روستایی374
حسین یوسفی 

جندانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیشهرستان اصفهان بخش کوهپایه روستای سهر6اصفهاناصفهانپرورش بز داشتی375
حسینعلی 

اسالمی هرندی
وزارت جهاد کشاورزی85008500

376
بهره برداری از یک واحد پرواربندی 

 رأس40گوساله به ظرفیت 
1سمیرماصفهان

- بخش دناکوه - شهرستان سمیرم - استان اصفهان 

روستای کره دان
بانک توسعه تعاون

حسینعلی 

بخشایش راد
وزارت جهاد کشاورزی900900

بانک کشاورزیدهکرد- علی آباد- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان( هکتار3.7)کشت گل محمدی 377
حسینقلی 

استواری
وزارت جهاد کشاورزی888888

بانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای ارجنک خیابان جمهوری1خوانساراصفهانهکتار1کاشت زعفران در 378
حشمت اله اله 

یاری بیک
وزارت جهاد کشاورزی110110

بانک توسعه تعاونتیران و کرون روستای قلعه ناظر- اصفهان 1تیران وکروناصفهانتولید کننده زعفران و گیاهان دارویی379

حشمت اله 

قدیری قلعه 

ناظری

وزارت جهاد کشاورزی400400

380
 2.5کاشت گل محمدی به مساحت 

هکتار
1سمیرماصفهان

- بخش مرکزی - شهرستان سمیرم - استان اصفهان 

جوب خان- رودخانه رحیمی - روستای گل افشان - حنا
وزارت جهاد کشاورزی500500حکیمه کیانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان امور عشایر ایران300300حمداله تیموریصندوق کارآفرینی امیدروستای گرموک- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهاننگهداشت دام سبک381

382
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران200200حمداله نره ایپست بانکسمیرم منطقه وردشت مزرعه شورچه1سمیرماصفهان

2لنجاناصفهانتولید پولک و نبات383
باغبهدران روستای زمان اباد خ شهید اسماعیل ایزدی 

کوچه سبحان
پست بانک

حمزه علی 

ایزدی زمان ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

بانک توسعه تعاونجنب بانک تجارت-بلوار اصلی -طاد2فالورجاناصفهانچاپ و تبلیغات384
حمید انصاری 

طادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

385
کارگاه تولید صنایع دستی و ظروف 

چینی
بانک توسعه تعاوناصفهان فالورجان جالل اباد1فالورجاناصفهان

حمید جاللی 

جالل آبادی
700700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



پست بانک۴شهرصا روستای وشاره کوچه تیر پالک 2شهرضااصفهانپرورش گاو شیری386
حمید رجبی 

وشاره
وزارت جهاد کشاورزی11301130

387
بهسازی و تکمیل ساختمان دامداری 

و تجهیز آن جهت پرورش گاو شیری
پست بانکمزرعه علی اباد- بادرود منطقه قلعه گوشه1نطنزاصفهان

حمید رضا 

حیدری حسن 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای کرسگان خ شهدا کوچه شهید محمدی4فالورجاناصفهانتولید کفش و مصنوعات چرمی388
حمید رضا 

رشادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

بانک کشاورزیابوزیداباد دشت همت آباد1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی389
حمید رضا 

کاشانی
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی600600حمید محمدیپست بانکروستای رودآباد- بخش پادنا- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان( راس75)پرواربندی گوسفند390

3لنجاناصفهانتولید نرده و حفاظ دیواری391
اشیان و قرق اقا بلوار جانبازان جاده امتداد خیابان شهید 

ولی اهلل غالمی
پست بانک

حمید ملکی 

ورنامخواستی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400

392
بهسازی یک واحد پرورش گوسفند 

 رأس80پرواری به ظرفیت 
1سمیرماصفهان

روستای - برآفتاب - بخش دناکوه - شهرستان سمیرم 

حسن آباد
وزارت جهاد کشاورزی340340حمید نیکبختبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای شهریاری-روستای علی آباد فخره1آران وبیدگلاصفهانگاوداری شیری393
حمیدرضا 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

وزارت جهاد کشاورزی10001000حمیدرضا ایزدیپست بانکدهستان علیا روستای چاهریسه- اردستان 2اردستاناصفهانپرورش قارچ394

2اصفهاناصفهانصنایع دستی خاتم کاری395

جاده ی - روستای زردنجان- مشتاق سوم -اصفهان

معدن پوریای ولی روبروی ورودی معدن داخل کوچه 

صنعت آخرکوچه

صندوق کارآفرینی امید
حمیدرضا آقایی 

کردآبادی
13001300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



396
 قطعه 300)پرورش شتر مرغ پرواری 

(ای
بانک کشاورزیمزرعه صندوقلو. روستای هست. سمیرم 3سمیرماصفهان

حمیدرضا 

بهرامیان
وزارت جهاد کشاورزی58505850

2اصفهاناصفهانپروش شتر مرغ397
اصفهان جاده اصفهان نایین بعد از سجزی روستای 

7.4فشارک کیلومتر 
وزارت جهاد کشاورزی10001000حمیدرضا رکنیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکمزرعه شریعت- روستای محمدآباد –آران و بیدگل 10آران وبیدگلاصفهانتولید محصوالت گلخانه ای398
حمیدرضا 

سرکرده
وزارت جهاد کشاورزی2300023000

بانک کشاورزی59پالک - خیابان شهید اکاری - روستای رباط ملکی 1گلپایگاناصفهانپرورش گیاهان دارویی399
حمیدرضا 

شکوری
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک کشاورزیخ بهشتی- جزاوند - قمصر 1کاشاناصفهانتولید گالب وعرقیات گیاهی400
حمیدرضا 

صابری قمصری
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 401
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امید424پالک-کوچه شهریار-خ عالمه-روستای ازان1

حمیده علی 

اکبری
وزارت جهاد کشاورزی8080

وزارت جهاد کشاورزی600600حمیده مهدیبانک کشاورزیکاشان روستای ویدوج بل شهدا1کاشاناصفهانکاشت گل محمدی402

وزارت جهاد کشاورزی400400حیدر جمالیپست بانکروستای خفر1سمیرماصفهانخرید و پرورش گوسفند403

وزارت جهاد کشاورزی750750حیدر حقیقیبانک توسعه تعاونکرسگان بعد از شبکه ساز کوچه خلیج کوماتسو3فالورجاناصفهانزنبورداری404

405
کشت موسیر و )گیاهان دارویی 

(زعفران 
وزارت جهاد کشاورزی600600حیدر عزیزیپست بانکروستای علی عرب- چادگان 3چادگاناصفهان

بانک کشاورزیشهرضا روستای زیارتگاه4شهرضااصفهانکشت گیاهان گلخانه ای406
حیدر علی شاه 

پیری ولندانی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

5اصفهاناصفهانتوسعه گاوداری صنعتی407
-روستای هرمدان - براآن جنوبی - آبشار سوم - اصفهان 

(صحرا باالی هرمدان) صحرای عباس آباد 
بانک کشاورزی

حیدر قاسمی 

مبارکه
وزارت جهاد کشاورزی1050010500

وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000حیدر قیصریبانک توسعه تعاون2خوانسار روستایی قودجان شهرک یاسر 12خوانساراصفهانتولیدی408



پست بانک293 پالک 4ورکان خ اصلی کوچه ایثار 1کاشاناصفهانتولید مصنوعات چوبی409
حیدرعلی 

تقدسی فر
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

بانک کشاورزیبخش بن رود شهر ورزنه صحرای کره3اصفهاناصفهانپرورش ماهی سردآبی410
حیدرعلی 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی160160

صندوق کارآفرینی امید49132220592دهاقاناصفهانپرورش گوسفند داشتی411
حیدرعلی 

عاشوری
سازمان امور عشایر ایران500500

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه شهر اژیه1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی412
حیدرعلی 

محسنی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند413
حیدرعلی 

محمدی جو
وزارت جهاد کشاورزی400400

414
کاشت گل محمدی با آبیاری قطره 

ای
2خوانساراصفهان

مزرعه مرغ )خوانسار قودجان قلعه حاج میرزا شفیع 

(نیسان
وزارت جهاد کشاورزی10001000خانم آغا دشتیبانک کشاورزی

415

دفتر خدمات فناوری اطالعات و 

 روستای ictارتباطات روستایی 

ولدخانی

2سمیرماصفهان
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش دناکوه روستای 

ولدخانی
10001000خجسته مظفریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک توسعه تعاوناصفهان فریدونشهر روستای بیجگرد4فریدونشهراصفهانپرورش گاو شیری اصالح نژاد و تلیسه416
خدابخش 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی600600

417
کاشت گل محمدی در سطح یک 

هکتار
اصفهان

شاهین 

شهرومیمه
بانک کشاورزیمیمه روستای ازان مزرعه لورک1

خداداد علی 

اکبری
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی380380خداکرم برونیبانک کشاورزیچادگان روستای درک اباد2چادگاناصفهانپرورش گوسفند داشتی418

419
 راسی در یک 150پرورش گوسفند 

دوره شش ماهه
بانک توسعه تعاونقبر کیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

خداوردی ایمان 

پور
سازمان امور عشایر ایران200200



اصفهان(زعفران )کشت گیاهان دارویی 420
بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیبویین میاندشت بخش ییالق روستای قایم آباد1

خدیجه اکبری 

شاهیوردی
وزارت جهاد کشاورزی510510

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 421
شاهین 

شهرومیمه
1

-کوچه آزادگان-خیابان سیدصالحه خاتون-روستای ازان

57پالک
وزارت جهاد کشاورزی8080خدیجه جباریصندوق کارآفرینی امید

200200خدیجه خلیلیپست بانک(ع)جنب مسجد امام حسن - روستای ویست1خوانساراصفهانمرواربافی422
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

423
زیره )هکتار27کاشت گیاهان دارویی 

(سبز
وزارت جهاد کشاورزی19001900خدیجه رحیمیبانک کشاورزیچشمه خونی-حنا-شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان

بانک کشاورزیروستای جوشقان استرک1کاشاناصفهانپرواربندی گوساله424
خدیجه سادات 

سیادتی
وزارت جهاد کشاورزی800800

425
کشت وپرورش زعفران و گیاهان 

 هکتار2دارویی درسطح 
وزارت جهاد کشاورزی600600خدیجه سورانیبانک کشاورزیروستای غرغن- فریدن 3فریدناصفهان

426
 راسی گوسفند با مجوز 60پرواربندی 

بهسازی اماکن دامی روستایی
وزارت جهاد کشاورزی600600خسرو خواجهپست بانکسمیرم پادنا روستای مورک1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی400400خسرو عربلو نرهپست بانکمروک-وردشت-شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان( کلنی 400)پرورش زنبورعسل427

1سمیرماصفهان( هکتار2.5)کاشت گل محمدی428
 کیلومتری جاده سمیرم یاسوج مزرعه 20سمیرم 

سعادت آباد
وزارت جهاد کشاورزی600600خلیل صابریبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امید طبقه همکف737 دی پالک 9قودجان کوچه نبوت بلوار 1خوانساراصفهانکابینت429
خلیل نصیری بابا 

دگانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

پست بانکباغبهادران اراضی طاق لنگه2لنجاناصفهانپرواربندی گوسفند430
خندان کریمیان 

کلیشادرخی
وزارت جهاد کشاورزی10001000



431

 راسی ٩٠پرورش گوسفند پرواری 

بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی400400خیبر امیریبانک توسعه تعاونشهرستان سمیرم روستای تنگ خشک1سمیرماصفهان

432
همزمان )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(سازی
سازمان امور عشایر ایران22002200خیبر صالحیصندوق کارآفرینی امیدبخش چنارود روستای هرمانک- چادگان 2چادگاناصفهان

وزارت جهاد کشاورزی500500خیرالنسا بافرانیپست بانکمجتمع یکه درخت بافران-بخش مرکزی-نایین1ناییناصفهانپرواربندی بره433

434
 راسی در یک 200طرح دامداری 

دوره شش ماهه
پست بانکسرگز-فتح آباد-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

دادرس فرامرزی 

نژاد
سازمان امور عشایر ایران250250

435

 راسی بره ترکی 150پرواربندی 

پرواری بهسازی و نوسازی اماکن 

دامی کوچک و روستایی

وزارت جهاد کشاورزی500500دادرس نوذریبانک توسعه تعاونسمیرم روستای چشمه خونی1سمیرماصفهان

4گلپایگاناصفهانتولید فرآورده های لبنی436
 1خ تولید - ناحیه سنعتی روستای سعیدآباد - گلپایگان 

2فرعی - 
وزارت جهاد کشاورزی50005000داود ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

437
 کلنی زنبورعسل 130تولید عسل از 

مدرن
وزارت جهاد کشاورزی450450داود ابراهیمیبانک کشاورزیونک- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان

438
ساخت مااشین االت و ادوات و 

مکانیزاسیون کشاورزی
صندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای کرسکان کوچه مالصدرا2فالورجاناصفهان

داود پرور 

چرمهینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت23802380



بانک کشاورزینطنز روستای جاریان محله باال1نطنزاصفهانکشت زعفران439
داود حق شناس 

جاریانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

10تیران وکروناصفهانپرورش شتر مرغ توأم440
دشت قلعه - روستای قلعه موسی خان - تیران و کرون 

مرغ
بانک کشاورزی

داود خسروی 

سوادجانی
وزارت جهاد کشاورزی1600016000

وزارت جهاد کشاورزی650650داود ذوالفقاریبانک کشاورزیگلپایگان روستای هنده منزل علی ذالفقاری1گلپایگاناصفهانپرورش و نگهداری زنبور عسل441

وزارت جهاد کشاورزی800800داود سلیمانیبانک کشاورزیجنب روستای شید آباد-روستای رباط ملکی-گلپایگان2گلپایگاناصفهان هکتار زعفران2کشت 442

443

بهسازی .  راسی گوسفند١۲٠پرورش 

و نوسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی200200داود سهرابی فردصندوق کارآفرینی امیدسمیرم وردشت روستای ورق1سمیرماصفهان

بانک کشاورزیدشت رحمت اباد1آران وبیدگلاصفهانگل محمدی444
داود صانعی نژاد 

بیدگلی
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200درنا خردمندپست بانکسمیرم حنا1سمیرماصفهانقالیبافان دستباف445

وزارت جهاد کشاورزی10001000ذبیح اهلل ایزدیبانک کشاورزیاصفهان شهرضا روستای امین آباد4شهرضااصفهانگوسفند داری داشتی446

بانک کشاورزیروستای محمداباد دشت مهدیه1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی447
ذبیح اهلل رجب 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی300300

پست بانکسمیرم، وردشت، روستای فتح آباد1سمیرماصفهان( راس120)بهسازی و نوسازی 448
ذوالفغار افخمی 

عمله قشقایی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی200200راحله سوادکوهیبانک توسعه تعاون207اصفهان فریدونشهر کوی فرهنگیان ردیف اول پالک 1فریدونشهراصفهانباغبانی و پرورش گل محمدی449

450
 Cuminumکشت زیره سبز

cyminum (16 هکتار )
بانک توسعه تعاونسمیرم روستای ضرغام آباد1سمیرماصفهان

راضیه انصاری 

پورجرم افشاری
وزارت جهاد کشاورزی600600

بانک توسعه تعاونفالورجان روستای دشتچی1فالورجاناصفهانسرمه دوزی451
راضیه صفری 

دشتچی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 452
شاهین 

شهرومیمه
1

روبه روی -خ عدالت-خ عالمه طباطبایی-روستای ازان

مدرسه عدالت
وزارت جهاد کشاورزی8080راضیه علی جانیصندوق کارآفرینی امید

1فالورجاناصفهانخیاطی453
پیربکران روستای پالرت خیابان شهید نجاتعلی محمدی 

1کوچه گلستان 
پست بانک

راضیه محمدی 

فرتخونی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3مبارکهاصفهانتوسعه دفتر آی سی تی454
اصفهان مبارکه زیباشهر روستای زودان بعد از مسجد 

چهارده معصوم
پست بانک

راضیه مرادی 

فرتخونی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی10001000راضیه ناظمیپست بانک-اصفهان1اصفهاناصفهانپرورش زنبورعسل455

456
 راس دام سبک در یک 50پرورش 

دوره شش ماهه
پست بانکقبرکیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

راه علی سوسنی 

نیا
سازمان امور عشایر ایران150150

پست بانکشهرستان اردستان روستای سریجهن1اردستاناصفهانکاشت زعفران457
رحمت اله 

دهقانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک توسعه تعاونشهرستان شهرضا1شهرضااصفهانپرورش گاو شیری و گوشتی458
رحمت اله 

سبزواری
وزارت جهاد کشاورزی500500

2مبارکهاصفهانساخت مبلمان اداری و مسکونی459
مبارکه زیباشهر روستای اراضی کوچه شهید مرتضی 

22خرمی پالک 
پست بانک

رحمت اله 

قاسمی میر آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

460

تاسیس شعبه روستایی آموزشگاه 

ازادفنی وحرفه ای انجمن کاوش 

دردهستان اریسمان

آموزش فنی حرفه ای550550رحمت فروزانفربانک توسعه تعاونمیدان ابوالفضل کوی بهار- دهستان اریسمان - بادرود1نطنزاصفهان

بانک کشاورزیبخش بن رود روستای جندان1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری کوچک روستایی461
رحیم عابدی 

جندانی
وزارت جهاد کشاورزی890890

سازمان امور عشایر ایران450450رستم بنیادی نیاصندوق کارآفرینی امیدمنطقه ی عشایری سلطان خلیل.هونجان.شهرضا 1شهرضااصفهاندامداری462



463
پرورش گوسفند داشتی کوچک 

روستایی
پست بانکبخش بن رود روستای بزم2اصفهاناصفهان

رسول احمدی 

کفرودی
وزارت جهاد کشاورزی600600

اصفهان راس مولد19گاوداری شیری 464
شاهین 

شهرومیمه
بانک کشاورزیاراضی محمودآباد گرگاب2

رسول حاتم 

پورجزی
وزارت جهاد کشاورزی21502150

بانک کشاورزیاصفهان براآن شمالی روستای اسفینا1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری465
رسول خاکزاری 

مهدی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی320320

پست بانکجاده پاکوه-بخش مرکزی-نایین2ناییناصفهانپرواربندی گوساله466
رسول سفیدگر 

نایینی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

10اصفهاناصفهانصنایع چوب467
نصرآباد جرقویه سفلی خیابان بهمن بلوار امام رضا پالک 

169
پست بانک

رسول صفری 

نصرآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

468
بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

کوچک روستایی
بانک توسعه تعاونسمیرم روستای گل افشان1سمیرماصفهان

رسول 

قایدرحیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

اصفهانگلخانه صیفی469
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی24002400رسول محتاج خدابانک کشاورزیمزرعه مشاع سیزده نفری-روستای خسروآباد 3

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000رسول نیکخواهبانک توسعه تعاونکاشان روستای ورکان بخش برزک کوچه مسجد جامع2کاشاناصفهانتولید گالب و عرقیات گیاهی470

وزارت جهاد کشاورزی70007000رضا احمدیانبانک کشاورزیمیر لطف اله-کوهپایه10اصفهاناصفهانپرورش بز سانن471

10001000رضا اسالمیصندوق کارآفرینی امیدخوروبیابانک روستای نصر آباد3خور و بیابانکاصفهانبهره برداری اقامتگاه بوم گردی472
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

473
طرح توسعه کارگاه تولید شیرآالت 

شرکت تعاونی پدیده گلپایگان
6گلپایگاناصفهان

گلپایگان روستان آرجان، خیابان شهید علی اکبر 

، طبقه همکف10، پالک 1شاهپری، کوچه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000رضا اشراقیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیداصفهان اسفنداران1اصفهاناصفهان(اسفنداران)هر روستا یک محصول474
رضا افراز 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید150150



بانک کشاورزیروستای علی اباد دشت علی اباد1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی475
رضا خانجانی 

ارانی
وزارت جهاد کشاورزی250250

476
تولید تجهیزات آموزشی و صندلی 

اداری
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500رضا ذبیحیبانک توسعه تعاون16 پالک 9نجف آباد روستای جالل آباد کوچه صنعت 7نجف آباداصفهان

وزارت جهاد کشاورزی32003200رضا رستمیبانک کشاورزیاصفهان خوراسگان راران صحرا ازوار5اصفهاناصفهانگلخانه477

478
طراحی و تولید و تعمیر ادوات 

کشاورزی،باغبانی و دامپروری
وزارت صنعت، معدن و تجارت950950رضا ریسیانپست بانکروستای علی آباد و سیور-سمیرم1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی60006000رضا زمانیبانک کشاورزیروستای انالوجه- بخش مرکزی- چادگان- اصفهان11چادگاناصفهان(دکمه ای)قارچ صنعتی479

وزارت جهاد کشاورزی22002200رضا سلیمیپست بانکجنب پمپ بنزین مهدی آباد-افجان2تیران وکروناصفهانتوسعه گلخانه480

وزارت جهاد کشاورزی400400رضا شمس پوربانک توسعه تعاونمزرعه سید-دهستان کوهستان-نایین1ناییناصفهانپرورش زنبور عسل481

وزارت جهاد کشاورزی300300رضا صالحیصندوق کارآفرینی امیدچادگان روستای فراموشجان1چادگاناصفهانپرورش گوسفند داشتی482

وزارت جهاد کشاورزی800800رضا صالحیپست بانکروستای معروف آباد- شهر رزوه- چادگان -اصفهان 1چادگاناصفهانپرورش گاوداری شیری483

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا فاتحیپست بانکروستای اشن-اصفهان1اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل484

وزارت جهاد کشاورزی300300رضا فالحیبانک کشاورزیابوزیداباد روستای حسین اباد دشت اقبالیه1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی485

وزارت جهاد کشاورزی150150رضا قاسمیبانک کشاورزیروستای حسین اباد کویر دشت مهدیه1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی486

2آران وبیدگلاصفهانپرورش گوساله گوشتی487
آران و بیدگل منطقه سفید دشت روستای یزدل مجتمع 

دامداران
بانک کشاورزی

رضا کاظمی 

یزدلی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیروستای زردنجان-برآن شمالی-اصفهان3اصفهاناصفهاناحداث گلخانه و تولید سبزی و صیفی488
رضا ماهرانی 

برزانی
وزارت جهاد کشاورزی48004800



بانک توسعه تعاونروستای اشکستان-بخش مرکزی-نایین2ناییناصفهانپرورش شترمرغ489
رضا میرزابیکی 

نائینی
وزارت جهاد کشاورزی800800

بانک کشاورزیکاشان استرک مجتمع دامداران جوشقان استرک1کاشاناصفهانخرید تلیسه-گاوداری شیری490
رضا نقدی 

جوشقانی
وزارت جهاد کشاورزی700700

وزارت جهاد کشاورزی600600رضا نوریبانک کشاورزیروستای انالوجه-چادگان2چادگاناصفهان(کشت زعفران )گیاهان دارویی 491

وزارت جهاد کشاورزی1300013000رضا نیازیبانک کشاورزیگلپایگان اراضی روستای شیدآباد8گلپایگاناصفهانگاوداری شیری492

493

بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

 (گوساله پرواری )کوچک روستایی

راسی10

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا والی نژادپست بانکسمیرم روستای دوراهان1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی400400رضا یادگاریپست بانکشهر رزوه- چادگان1چادگاناصفهان(کشت زعفران )گیاهان دارویی 494

وزارت جهاد کشاورزی240240رضاقلی کرمیبانک کشاورزیتیران وکرون روستای دولت اباد1تیران وکروناصفهانتولید موسیر495

بانک توسعه تعاونفالورجان روستای دشتچی خ امام1فالورجاناصفهانسرمه دوزی496
رضوان صفری 

دشتچی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

اصفهانقالیبافی فرش497
بو یین و 

میاندشت
3

بخش کرچمبو دهستان کرچمبو - بویین میاندشت 

جنوبی روستای بلطاق خیابان جاده اصلی کوچه شهید 

جهانگیری طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000رعنا جهانگیریپست بانک

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 498
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی170170رقیه اقدامیصندوق کارآفرینی امید984پالک-کوچه معلم-بلوارامام رضا-روستای ازان1

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 499
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080رقیه اقدامیصندوق کارآفرینی امیدکوچه انقالب-روستای ازان1



اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 500
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080رقیه رجاییصندوق کارآفرینی امید330پالک-غربی6فرعی-خ ابن سینا-روستای ازان1

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 501
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی7070رقیه عرب زادهصندوق کارآفرینی امید859پالک-کوچه معلم-بلوارامام رضا-روستای ازان1

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 502
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی155155رقیه کامجوصندوق کارآفرینی امیدخ انقالب-روستای ازان1

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 503
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی5050رقیه کریمدوستصندوق کارآفرینی امید730پالک-کوچه تختی-بلوارامام رضا-روستای ازان1

صندوق کارآفرینی امیدمحسن آباد خ شهید مهاجر جنب امالک حقیقت4برخواراصفهانپرورش زالو طبی504
رقیه معینی 

کربکندی
وزارت جهاد کشاورزی500500

پست بانکورزنه شهرک بلوارشهید فهمیده خیابان احسان2اصفهاناصفهانشیالت505
رمضان رمضانی 

ورزنه
وزارت جهاد کشاورزی300300

پست بانکشهرستان اردستان زواره روستای امیران1اردستاناصفهانکاشت زعفران506
رمضان زایری 

امیرانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

پست بانکبخش بن رود روستای جندان1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری507
رمضان عباسی 

جندانی
وزارت جهاد کشاورزی250250

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای قلعه ساربان2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری کوچک روستایی508
رمضانعلی امینی 

قلعه ساربانی
وزارت جهاد کشاورزی10361036

2خمینی شهراصفهانپرورش دام شیری509
 سمت 4خمینی شهر اصغر آباد کوی دامداران کوچه 

3چپ پ
بانک کشاورزی

رمضانعلی رجبی 

فروشانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی400400رمضانعلی رضاییبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد1آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند510

بانک کشاورزیابوزیداباد روستای محمد اباد مزرعه مهدیه1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی511

روح اهلل رضا 

دوست 

محمدابادی

وزارت جهاد کشاورزی450450

1تیران وکروناصفهانپرواربندی گوسفند512
تیران و کرون روستای آبگرم خیابان امام علی کوچه 

شهید باهنر
بانک کشاورزی

روح اهلل علینقی 

بیگی
وزارت جهاد کشاورزی500500



513
بهسازی دامداری و تکمیل ساختمان 

و تجهیز آن جهت پرواربندی بره
پست بانکطرق رود ، روستای طار، محله سراسیاب1نطنزاصفهان

روح اله ابراهیمی 

طاری
وزارت جهاد کشاورزی200200

پست بانکنطنز بادرود متین آباد خ بسیج1نطنزاصفهاندفتر خدمات ارتباطی514
روح اله اسمعیل 

زاده
490490

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

515
زیره سبز در )کاشت گیاهان دارویی

هکتار31سطح 
وزارت جهاد کشاورزی19001900روح اله بهرامیانبانک کشاورزیله جارو-شهرستان سمیرم4سمیرماصفهان

1کاشاناصفهانخرید تلیسه- گاوداری شیری516
پالک - محله پایین- روستای جوشقان استرک - کاشان

72
وزارت جهاد کشاورزی860860روح اله ثانویبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی750750روح اله سیفیبانک کشاورزیگلپایگان اراضی سعیدآباد1گلپایگاناصفهانپرورش زنبور عسل517

518
 کلنی زنبورعسل 300تولید عسل از 

مدرن
1سمیرماصفهان

سمیرم منطقه پشمکان جنب یرد ایرج مرادی و اکبر 

مرادی
وزارت جهاد کشاورزی300300روح اله شهبازیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستای نسیم آباد3تیران وکروناصفهانبره پرواری519
روح اله صایبی 

نسیم آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک توسعه تعاونروستای خلج- داران1فریدناصفهانکشت موسیر520
روح اله صفری 

خلجی
وزارت جهاد کشاورزی400400

521
روستای )یک روستا یک محصول 

(اسفنداران
صندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

روح اله طالبی 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید200200

صندوق کارآفرینی امید130130روح اله محمودیصندوق کارآفرینی امیداصفهان اسفنداران1اصفهاناصفهان(اسفنداران)هرروستا یک محصول 522

523
روستای )یک روستا یک محصول 

(اسفنداران
صندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

روح اله 

محمودی 

اسفندارانی

صندوق کارآفرینی امید200200



بانک کشاورزیبخش بن رود شهر ورزنه مزرعه زروان1اصفهاناصفهانپرورش بره پرواری کوچک روستایی524
روح اله معصومی 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی800800

بانک کشاورزیاصفهان برآن جنوبی روستای هرمدان20اصفهاناصفهانتولید قارچ دکمه ای525
روح اله میرزایی 

تشنیزی
وزارت جهاد کشاورزی70007000

پست بانکسمیرم حنا1سمیرماصفهانقالیبافان دستباف526
روح انگیز 

نجیمی فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

10001000رویا اصالنیصندوق کارآفرینی امیدفریدونشهر روستای خویگان علیا1فریدونشهراصفهاناقامتگاه بوم گردی527
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 528
شاهین 

شهرومیمه
1

-روبه روی کارخانه برق قدیم-خ بهداری-روستای ازان

1073پالک
وزارت جهاد کشاورزی8080رویا خدادوستصندوق کارآفرینی امید

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 529
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080ریحانه اسحاقیصندوق کارآفرینی امید810پالک-پایین ترازایستگاه گاز-خ امامزاده-روستای ازان1

530
تولید سنگ های مصنوعی و سنگ 

فرش وموزاییک اتوماتیک
صندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای خیر آباد جنب کوچه امامزاده قاسم3فالورجاناصفهان

ریحانه اسماعیل 

زاده قهدریجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

1مبارکهاصفهاندفتر توسعه آی سی تی531
اصفهان مبارکه روستای احمد اباد خ اصلی روبروی 

مسجد صاحب الزمان
پست بانک

ریحانه سلطانی 

دهنوی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانک904کرچگان چم تقی منزل مسیب منوچهری پ1لنجاناصفهانتولید پوشاک532
زلیخا منوچهری 

کرچگانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا احمدیپست بانکفالورجان روستای کافشان1فالورجاناصفهانپوشاک533

بانک توسعه تعاونمجتمع حنفش- نایین 1ناییناصفهانگاوداری شیری534
زهرا احمدی 

زمانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

200200زهرا اسماعیلیپست بانکدهاقان دزج خ اصلی1دهاقاناصفهاندفتر خدمات ارتباطی535
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

536
احداث یک واحد پرواربندی شترمرغ 

 قطعه210به ظرفیت 
2سمیرماصفهان

- بخش مرکزی - شهرستان سمیرم - استان اصفهان 

قبرکیخا- اراضی حنا 
بانک کشاورزی

زهرا افشاری 

شورباخورلو
وزارت جهاد کشاورزی24002400



اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 537
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی170170زهرا اقدامیصندوق کارآفرینی امید5پالک-کوچه معلم-بلوارامام رضا-روستای ازان1

پست بانکاراضی فساران-اصفهان5اصفهاناصفهانپرواربندی بره538
زهرا اله بخشیان 

فارسانی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1فالورجاناصفهان(سرمه دوزی)صنایع دستی539
فالورجان روستای قلعه میر خ شهید منتظری کوچه 

3بوستان 
پست بانک

زهرا امینی 

زازرانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای بوستان محله الرگان کوی باغات1فالورجاناصفهانخدمات تایپ و تکثیر540
زهرا امینی 

الرگانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 541
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی155155زهرا باصفاصندوق کارآفرینی امید216پالک-کوچه ارمغان-خ سرآسیاب-روستای ازان1

1فالورجاناصفهانزراعت و گلخانه خانگی542
- صفی آباد - روستای اردال - شهرستان فالورجان 

-کوچه رحیم بهرامی
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا برخوردارصندوق کارآفرینی امید

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 543
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی190190زهرا جعفری ازانصندوق کارآفرینی امید1034پالک-جنب شعبه قدیم نفت-روستای ازان1

9فالورجاناصفهانتولید یراق آالت544
فالورجان حسن آباد روبروی کالنتری ک صیاد شیرازی 

درب سوم سمت راست
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500زهرا جوادی کیاصندوق کارآفرینی امید

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 545
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080زهرا خدادوستصندوق کارآفرینی امیدکوچه بنیاد-خ امامزاده-روستای ازان1

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 546
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8585زهرا رمدانصندوق کارآفرینی امید390پالک-غربی5فرعی-خیابان شهریار-روستای ازان1

سازمان امور عشایر ایران100100زهرا رنجبرصندوق کارآفرینی امیددهاقان دزج مناطق عشایری1دهاقاناصفهاندامداری547

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 548
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080زهرا سعدانیصندوق کارآفرینی امید1036پالک-خیابان چهارده معصوم-روستای ازان1

وزارت جهاد کشاورزی400400زهرا شکیباصندوق کارآفرینی امیدروستای وشاره5شهرضااصفهانکاشت زعفران549



1اصفهاناصفهانگیاهان دارویی550
روستای گنج آباد مزرعه - جرقویه سفلی - اصفهان 

رحمت اباد
وزارت جهاد کشاورزی800800زهرا ضیاییبانک توسعه تعاون

1نجف آباداصفهانکارگاه آج موم551
اصفهان نجف آباد منطقه مهردشت دهستان اشن کوچه 

برادران
وزارت جهاد کشاورزی500500زهرا عربهااشنیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی700700زهرا عیسی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای چشمندگان- بخش چنارود- چادگان- اصفهان2چادگاناصفهان(موسیر)کشت گیاهان دارویی552

وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا فاتحی اشنیپست بانکامامزاده حسن-جاده فرودگاه -اصفهان2اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل553

554

توسعه، تجهیز و ساخت مرکز 

تخصصی دفتر آی سی تی روستای 

ویست

10001000زهرا فروغیپست بانکاستان اصفهان، شهرستان خوانسار، روستای ویست3خوانساراصفهان
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

555
آموزشگاه آزاد فنی حرفه ای خیاطی 

سدره
2لنجاناصفهان

جنب -خیابان اصلی-چم یوسفعلی-لنجان-اصفهان

2طبقه -ساختمان خانه معلم-دبیرستان معراج
صندوق کارآفرینی امید

زهرا قاسمی چم 

یوسفعلی
آموزش فنی حرفه ای400400

500500زهرا کارگرپست بانکاصفهان مبارکه روستای اراضی خ ش علیرضا اسماعیلی1مبارکهاصفهاندفتر توسعه آی سی تی556
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت250250زهرا کیانی طادیبانک توسعه تعاون10طاد جاده ونهر نرسیده به چهاراه پ 4فالورجاناصفهانتاکسی بانوان و سرویس مدارس557

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 558
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی5050زهرا مالیصندوق کارآفرینی امیدفرعی ارغوان-خ سرآسیاب-روستای ازان1

559
بهسازی دامداری و تکمیل ساختمان 

و تجهیز آن جهت پروار بندی بره
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا محبوبیپست بانکروستای نیه- نطنز 1نطنزاصفهان



560
روستای )یک روستا یک محصول 

اسفنداران
صندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

زهرا محمودی 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید5050

4فالورجاناصفهاندامداری561
کوچه شهید _خیابان دانش  _روستای هویه  _فالورجان 

کوی سعدی _علی اکبر براتی 
وزارت جهاد کشاورزی700700زهرا مختاریصندوق کارآفرینی امید

562
تولید )شرکت تعاونی طلوع امید 

(وفروش صنایع دستی و کشاورزی
10001000زهرا نژادرمضانیبانک توسعه تعاونشهرستان اردستان روستای حسین آباد2اردستاناصفهان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زهراء رنجبرصندوق کارآفرینی امیدسمیرم منطقه پادنا روستای سادات آباد1سمیرماصفهانتولیدی پوشاک563

وزارت جهاد کشاورزی170170زهره اله وردیبانک توسعه تعاونشهرستان خوانسار روستای تیدجان قلعه1خوانساراصفهانجریب5کاشت زرین گیاه در 564

1فالورجاناصفهانتولید فرش دست بافت565
کرسکان حسین ابادکوچه ش -فالورجان - اصفهان 

989دستغیب کوچه ریحان منزل روح اله قاسمی پالک 
صندوق کارآفرینی امید

زهره دهخدا 

حسن آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت جهاد کشاورزی250250زهره رحمتیبانک کشاورزیابوزیداباد مزرعه محمدصالحه1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی566

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره عادلیپست بانکروستای برنجگان- لنجان 1لنجاناصفهانتولید فرش دستباف567

568
دفترخدمات ارتباطی وفناوری 

اطالعات
پست بانککاشان روستای باریکرسف کوچه شهیدموسوی1کاشاناصفهان

زهره عبدلیان 

باریکرسفی
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 569
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی130130زهره علی اکبریصندوق کارآفرینی امید1072پالک-کوچه میالد-خ بهداری-روستای ازان1

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهره مسعودیصندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای جوجیل خ اصلی ک بهار یک1فالورجاناصفهانفرش دستبافت و تابلو فرش570



1اصفهاناصفهانتوسعه دفتر آی سی تی روستایی571
اصفهان جرقویه سفلی نصرآبادبل امام رضا جنب 

142ساختمان شهرداری پ
400400زهره نکوییپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی440440زینب ثاقب پورپست بانکسمیرم وردشت روستای گل افشان1سمیرماصفهان( راس55)پرواربندی گوسفند و بز 572

10فالورجاناصفهانبسته بندی سبزیجات573
 طبقه 5 ک فرعی دوم بهار پ 1فالورجان نرگان ک بهار 

همکف
بانک توسعه تعاون

زینب حدادی 

باباشیخ علی
وزارت صنعت، معدن و تجارت11001100

600600زینب خانبازیبانک توسعه تعاونسمیرم مهرگرد خیابان ولی عصر کوچه شهید هاشمی1سمیرماصفهانگلیم بافی574
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی400400زینب شکریپست بانکشهرستان اردستان روستای موغار1اردستاناصفهانکشت زعفران575

وزارت جهاد کشاورزی700700زینب عیسی پرهپست بانکروستای چشمندگان- بخش چنارود- چادگان- اصفهان1چادگاناصفهان(موسیر)کشت گیاهان دارویی576

500500زینب فروغیپست بانکاصفهان زیباشهر روستای بارچان خ بسیج2مبارکهاصفهانتوسعه دفتر آی سی تی577
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی378378زینب قره قانیبانک کشاورزیدولت قرین علیا- لواسک- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان( هکتار1/8 )کشت گل محمدی 578

پست بانکسمیرم منطقه وردشت روستای نرمه1سمیرماصفهانبوم گردی579
زینب گودرزی 

دره شوری
800800

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی400400زینب محمدیپست بانکشهرستان اردستان روستای تلک آباد1اردستاناصفهانکاشت زعفران580

وزارت جهاد کشاورزی200200زینب محمدیپست بانکروستای متین آباد1نطنزاصفهانپرورش گاو شیری581

پست بانکمشکات خ شهرداری پست بانک1کاشاناصفهانتوسعه خدمات582
زینب مشهدی 

حسینی
990990

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

600600زینب نوذریبانک توسعه تعاونروستای چشمه خونی- حنا - سمیرم 1سمیرماصفهانگلیم بافی583
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

600600ژیال جاویدیبانک توسعه تعاونسمیرم منطقه پادنا روستای شهید1سمیرماصفهانمعرق چرم584
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

585
 کلنی زنبورعسل 120تولید عسل از 

مدرن
بانک کشاورزیاستان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد1سمیرماصفهان

سادات اله 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی450450



وزارت جهاد کشاورزی400400سارا توکلپست بانکشهرستان اردستان دهستان برزاوند مزرعه ی نارین1اردستاناصفهانکاشت زعفران586

بانک کشاورزیاراضی روستای خاکدانه- بخش یک- شهرستان سمیرم3سمیرماصفهان( تن40 )پرورش ماهی سرد آبی 587
ساسان فلک 

رفعت
وزارت جهاد کشاورزی24992499

588
احداث یک واحد پرواربندی گوساله 

 رأس50به ظرفیت 
2سمیرماصفهان

- بخش دناکوه - شهرستان سمیرم - استان اصفهان 

روستای کره دان
بانک توسعه تعاون

سام سی سخت 

پور
وزارت جهاد کشاورزی450450

589
: طرح توجیهی ،فنی ،مالی اقتصادی

پروار بندی گوساله
وزارت جهاد کشاورزی10001000ستار شیرازیبانک کشاورزیروستای اسالم آباد- فریدونشهر - اصفهان 3فریدونشهراصفهان

وزارت جهاد کشاورزی400150سجاد زمانیبانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای سنگ سفید1خوانساراصفهانکاشت زعفران در یک هکتار590

591
دفاتر خدمات ارتباط پست بانک 

(دفاتر پیشخوان دولت )ومخابرات
1فالورجاناصفهان

- روستای هویه - دهستان زازران- فالورجان- اصفهان

کوی آزادگان- خیابان دانش
400400سجاد کریمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

5آران وبیدگلاصفهانبوم گردی592
آران و بیدگل منطقه سفید دشت روستای یزدل کوی 

شهید شعبانی
15001500سجاد میرزاییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

593
 راسی در یک 180پرورش گوسفند 

دوره شش ماهه
پست بانکشهرستان سمیرم وردشت روستای فتح آباد1سمیرماصفهان

سردیار نادری 

دره شوری
سازمان امور عشایر ایران250250

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 594
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8585سعوده اقدامیصندوق کارآفرینی امید277پالک-خیابان امام علی-روستای ازان1



2نجف آباداصفهان(نقاشی کوره ای )مینای شیشه 595
جنب کارخانه لبنیات پوپک  ـ - حاجی آباد - نجف آباد 

8539148848: کدپستی 
10001000سعید اصالنیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200سعید ذوالفقاریبانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای قلعه بابا محمد1خوانساراصفهان هکتار1کاشت موسیر در 596

3مبارکهاصفهان راسی40پرورش گاو شیری 597
مبارکه جاده زندان اسد آباد بعد از کانال اب گاوداری 

سعید رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی15001500سعید رحیمیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی800800سعید رستاقیپست بانکچوپانان-نایین2ناییناصفهانپرورش گوسفند داشتی598

599

تکمیل و خرید تجهیزات یک واحد 

 راس بره 90بره پرواری به ظرفیت 

دورگ

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای مادرکان مزرعه لورک1اصفهاناصفهان
سعید رهبر 

مادرکانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

600
مرکز جمع آوری شیر وتولید فرآورده 

(ماست سنتی)های لبنی
وزارت جهاد کشاورزی20002000سعید زمانیبانک کشاورزی56زمان آباد کوچه امام خمینی پ -اتوبان فرودگاه 4اصفهاناصفهان

601
پرورش دام سبک و سنگین و اصالح 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی800800سعید سبحانیپست بانکفالورجان روستای کرسکان خ شهدا3فالورجاناصفهان

602

 100پرواربندی گوسفند داشتی 

راسی بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی600600سعید قاسمیبانک توسعه تعاونگردنه گلوار- جاده ونک-سمیرم1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی35003500سعید کرباسیانبانک کشاورزیروستای قرقر- بخش مرکزی- چادگان- اصفهان5چادگاناصفهانگلخانه صیفی جات603



بانک کشاورزیاراضی روستای علی آباد فخره-آران و بیدگل2آران وبیدگلاصفهانگاوداری شیری604
سعید مدرسی 

زاده برزکی
وزارت جهاد کشاورزی27002700

300300سعید مهدویپست بانکروستای سیبک1فریدونشهراصفهانخاتم کاری605
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی25002500سعید نادریبانک کشاورزیدهستان قهاب روستای زمان اباد8اصفهاناصفهان(کنسرو)تولید و بسته بندی زیتون606

607

بهسازی . راسی ٥گاو دو رگ شیری 

و نوسازی اماکن دامی کوچک 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی600600سعید هدایتیپست بانکسمیرم روستای گرموک1سمیرماصفهان

پست بانکشهرستان اردستان روستای نهوج1اردستاناصفهانکاشت گل محمدی608
سکینه رحیمی 

نهوجی
وزارت جهاد کشاورزی250250

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 609
شاهین 

شهرومیمه
1

بن -میدان آزادی-خ سیده صالحه خاتون-روستای ازان

433پالک-بست فلکه تخم مرغی
وزارت جهاد کشاورزی8080سکینه رمدانصندوق کارآفرینی امید

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 610
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی5050سکینه رمدانصندوق کارآفرینی امید689خ سیدصالحه خاتوپالک-روستای ازان1

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 611
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080سکینه رمدانصندوق کارآفرینی امید188پالک-خ کوروش-روستای ازان1

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 612
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی300300سکینه صالحانصندوق کارآفرینی امید1137پالک-خ پیروزی-میدان حافظ-روستای ازان2

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 613
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080سکینه عبدلیصندوق کارآفرینی امید983پالک-کوچه عدالت-بلوارامام رضا-روستای ازان1

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 614
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امیدروستای ازان2

سکینه علی 

اکبری
وزارت جهاد کشاورزی320320

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 615
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امید1065پالک- معصوم14خ -روستای ازان1

سکینه کریم 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی8080



1چادگاناصفهانکشت گیاهان دارویی616
جنب - بخش چناورد رستای فراموشجان - چادگان 

جهاد کشاورزی
پست بانک

سلطانعلی حسن 

پور
وزارت جهاد کشاورزی15001500

اصفهانگلخانه سبزی وصیفی617
شاهین 

شهرومیمه
10

شاهین شهرومیمه مزرعه حیدر آباد جاده سین بعداز 

میدان میوه وتره بار
وزارت جهاد کشاورزی36003600سلمان ساعیبانک کشاورزی

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 618
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی6060سمانه اسالمیصندوق کارآفرینی امید836پالک-کوچه مولوی-بلوارامام رضا-روستای ازان1

سازمان امور عشایر ایران500500سمسام عربلوصندوق کارآفرینی امیدهونجان عشایر سلطان خلیل1شهرضااصفهاندامداری619

620
روغن گیری از دانه های روغنی 

خوراکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500سمیرا انیسیپست بانکروستای کافشان خ امام خمینی3فالورجاناصفهان

صندوق کارآفرینی امیددهاقان1دهاقاناصفهانپرورش گاو621
سمیرا جانی 

قربان
وزارت جهاد کشاورزی300300

صندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای محمدیه1فالورجاناصفهانپوشاک622
سمیرا شاه 

مرادی ممدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1مبارکهاصفهانتوسعه آی سی تی623
اصفهان مبارکه زیباشهر هراتمه بلوار امام خمینی شرقی 

327جنب کوچه شهاب پ
پست بانک

سمیرا صمدی 

دارافشانی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکزازران-اصفهان1اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل624
سمیرا علی 

باالیی چریانی
وزارت جهاد کشاورزی350350

بانک توسعه تعاوندره بید3تیران وکروناصفهانکشت موسیر625
سمیرا موسوی 

دره بیدی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1کاشاناصفهانتولیدی پوشاک626
مشکات خ ش بهشتی جنب مسجد المهدی منزل محمد 

احمدی
بانک توسعه تعاون

سمیه احمدی 

مشکانی
آموزش فنی حرفه ای150150

وزارت جهاد کشاورزی200200سمیه صفریبانک توسعه تعاون90خاللداباد خ بهشتی خ امام کوچه صبا پالک 1نطنزاصفهان(بره پرواری)بهسازی جایگاه دام 627

1فالورجاناصفهان(سرمه دوزی)صنایع دستی 628
فالورجان روستای جوجیل خ توحید کوچه شهید رضا 

کاظمی
پست بانک

سمیه قاسمی 

جوجیلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای نیه- نطنز 1نطنزاصفهانگاوداری شیری629
سمیه معصومی 

باقرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی200200



اصفهانسنگبری630
شاهین 

شهرومیمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500سهراب احدیبانک توسعه تعاونمیمه شهرک صنعتی نگین خیابان اول سنگبری ازادی3

631
توسعه دفتر فتاوری اطالعات و 

(آی سی تی )ارتباطات روستایی 
پست بانکاستان اصفهان شهرستان لنجان روستای اهلل آباد2لنجاناصفهان

سهیال سلیمانی 

نجف آبادی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکنطنز روستای طاردفتر خدمات ارتباطی1نطنزاصفهانتوسعه دفتر خدمات ارتباطی روستایی632
سهیال کریمی 

طاری
450450

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی320320سهیال میرآفتاببانک کشاورزیابوزیداباد دشت اسالم اباد فخره2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران633

وزارت جهاد کشاورزی400400سودابه رجاییبانک توسعه تعاونتیران و کرون روستای جاجا1تیران وکروناصفهانکشت زعفران634

1فالورجاناصفهانپوشاک635
فالورجان روستای جوجیل بلوار امام رضا کوچه معلم پ 

1398
پست بانک

سودابه کاظمی 

جوجیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

636

 راس گوساله دورگ 10پرورش 

پرواری بهسازی اماکن دامی کوچک 

و روستای

وزارت جهاد کشاورزی340340سیامک اصفیبانک توسعه تعاونروستای دورهان- دنا کوه - سمیرم 1سمیرماصفهان

15خمینی شهراصفهاننقره کاری و نقره سازی637
خمینی شهر دهستان مارینی علیا روستای تیرانچی 

14کوچه شهید علی سلطانی پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت1700017000سیاوش محبیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونوانشان10گلپایگاناصفهانتولید و اشتغالزایی638
سید ابراهیم 

حسینی
12001200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیشهرستان تیران و کرون روستای دره بید خیابان اصلی1تیران وکروناصفهانکشت گیاهان دارویی639
سید اسماعیل 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400



640

 راسی 130پرورش گوسفند داشتی 

بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

صندوق کارآفرینی امیدسمیرم پادنا روستای سادات اباد1سمیرماصفهان
سید اصغر 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

641
کارگاه )تولید فراورده های لبنی

(تبدیلی و تولید فراورده های لبنی
4فالورجاناصفهان

فالورجان فلکه نماز جاده درچه روستای ریاخون جنب 

تعاونی درب و پنجره سازان
بانک توسعه تعاون

سید امیر حسین 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

بانک توسعه تعاونسمیرم پادنا علیاروستای ده بزرگ1سمیرماصفهانراسی10پرورش گاو شیری642
سید ایوب 

مرشدی
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک کشاورزیشهرستان سمیرم روستای هست3سمیرماصفهانگلخانه سبزی و صیفی به روش خاکی643
سید آیت اله 

داودی
وزارت جهاد کشاورزی49004900

644
 کلنی زنبورعسل 50تولید عسل از 

مدرن
بانک کشاورزیاستان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد1سمیرماصفهان

سید جعفر 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی180180

645
بوقلمون )پرورش و فراوری طیور

(گوشتی
بانک کشاورزیروستای بزمه-فریدونشهر4فریدونشهراصفهان

سید جهانبخش 

طهماسی
وزارت جهاد کشاورزی45004500

بانک توسعه تعاونمحله پایین- روستای سن سن - کاشان 1کاشاناصفهانپروار بندی646
سید جواد 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی240240

پست بانکصحرای باال-روستای نیوان سوق1گلپایگاناصفهانجریب19کشت زعفران 647
سید جواد 

شجاعی
وزارت جهاد کشاورزی800800

صندوق کارآفرینی امیدروستای آبگرم- خوروبیابانک 2خور و بیابانکاصفهانگردشگری648
سید جواد 

موسوی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدبادرود رستای عباس آباد15نطنزاصفهانتولیدلباس زیر مردانه649
سید حجت 

نبوی بادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

پست بانکاصفهان بخش بن رود روستای قورتان2اصفهاناصفهاناقامتگاه بوم گردی650
سید حسن 

فاطمی قورتانی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

651
پرورش دام سبک وسنگین و اصالح 

نژاد
صندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای فیلورجان1فالورجاناصفهان

سید حسین 

متولی الرگیچی
وزارت جهاد کشاورزی700700



652
بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

کوچک روستایی
بانک توسعه تعاونروستای گنجگان- دناکوه-سمیرم1سمیرماصفهان

سید حسین 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی450450

بانک کشاورزیاصفهان فریدونشهر روستای مزرعه میر2فریدونشهراصفهانپرواربندی گوساله اصالح نژاد653
سید حسین 

موسوی موگویی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

654
 کلنی زنبورعسل 140تولید عسل از 

مدرن
بانک توسعه تعاونپادنا روستای رهیز1سمیرماصفهان

سید حمداله 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی130130

655
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
پست بانکسمیرم ، منطقه وردشت ، روستای سعادت آباد موروک1سمیرماصفهان

سید حمید 

موسوی نره
سازمان امور عشایر ایران200200

پست بانکسمیرم پادنا علیاروستای ده بزرگ1سمیرماصفهانراسی20یک واحد گوساله پرواری656
سید خدا کرم 

مرشدی لهوسی
وزارت جهاد کشاورزی600300

5نجف آباداصفهانتولید و بسته بندی قهوه و خشکبار657
اصفهان نجف آباد منطقه صنعتی غذایی نهضت آباد 

3فرعی اول پالک 
بانک توسعه تعاون

سید رسول 

مرتضوی نجف 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی1000010000

بانک کشاورزیمزرعه بروجردی-روستای جیالن اباد-اصفهان6اصفهاناصفهانفرآوری گیاهان دارویی658
سید رضا 

بروجردی
وزارت جهاد کشاورزی40004000

صندوق کارآفرینی امیدسمیرم روستای سادات اباد1سمیرماصفهان(راسی90)پرواربندی گوسفند داشتی 659
سید سرفراز 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

660

بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

گوسفند پرواری  )کوچک روستایی

( راسی150

بانک توسعه تعاونروستای سادات اباد- چهارراه-سمیرم1سمیرماصفهان
سید شاپور 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1شهرضااصفهانخرید تلیسه661
- روبروی دهداری علی آباد گچی - مزرعه قاسم آباد 

دامداری موسوی
بانک کشاورزی

سید شمس 

الدین موسوی
وزارت جهاد کشاورزی640640



3سمیرماصفهانمجتمع نان تولید انواع نان662
اصفهان شهرستان سمیرم بخش دناکوه روستای کیفته 

شهید حسینی شهرک دنا مجتمع نان سید عباس
صندوق کارآفرینی امید

سید عباس 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت35003500

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان خوربیابانک مزرعه شکراباد روستای مهرجان2خور و بیابانکاصفهانپرواربندی بره663
سید عبدالرضا 

آل داود
وزارت جهاد کشاورزی14001400

1سمیرماصفهانپرورش زنبور عسل664
استان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات 

آبادکوچه وصال
بانک توسعه تعاون

سید عبدالصمد 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی350350

665
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
بانک توسعه تعاونسمیرم ، منطقه وردشت ، روستای سعادت آباد موروک1سمیرماصفهان

سید عبدالعظیم 

موساییان
سازمان امور عشایر ایران150150

صندوق کارآفرینی امیدروستای چقاء1فریدونشهراصفهانطباخی666
سید عبدالمجید 

هاشمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

5اصفهاناصفهانتولید بتن سیال معمولی667
اصفهان جاده فرودگاه مقابل کافی کوال روستای آمرزید 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

سید علی 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

668
پرورش زنبور عسل و تولید عسل از 

 کلنی زنبور عسل مدرن۳٠٠
بانک توسعه تعاوناستان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد1سمیرماصفهان

سید علی ظاهر 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی270270

وزارت جهاد کشاورزی200200سید علی موسویصندوق کارآفرینی امیدسمیرم روستای سادات اباد1سمیرماصفهانرأسی40پرورش گوسفند پرواری 669

670

 10)کشت تلفیقی گل محمدی 

، آویشن ( هکتار2) ، کاسنی (هکتار

( هکتار1)و شاه تره  ( هکتار1)

بانک کشاورزی(مزرعه دره سودمند)بردکان - شهرستان سمیرم2سمیرماصفهان
سید علی 

میرشفیعی
وزارت جهاد کشاورزی17001700



پست بانکروستای کیفته شهید حسینی- پادنا- سمیرم 1سمیرماصفهان راسی10یک واحد گوساله پرواری671
سید غالمعلی 

موسوی نیا
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک توسعه تعاونسمیرم وردشت روستای سادات اباد1سمیرماصفهان( راس190)پرواربندی بره672
سید قاسم 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی850850

673

بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

گوسفند پرواری  )کوچک روستایی

( راسی 60

صندوق کارآفرینی امیدخفر-پادنا روستای - سمیرم1سمیرماصفهان
سید مازیار 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک توسعه تعاونسن سن- میاندشت - کاشان1کاشاناصفهان راسی150پرورش گوسفند پرواری 674
سید ماشا اله 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی400400

پست بانکسمیرم پادنای وسطی روستای خفر1سمیرماصفهانبوم گردی675
سید مجید 

موسوی
500300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیجنب کانال-7کوچه -فساران-بررآن شمالی15اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری676

سید محسن 

میرهندی 

اصفهانی

وزارت جهاد کشاورزی3600036000

بانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند677
سید محمد 

پورموسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400

صندوق کارآفرینی امیدروستای بیده- پادنا- سمیرم 1سمیرماصفهان راسی90گوسفند داشتی678
سید محمد 

حسین موسوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان اردستان روستای نیرآباد5اردستاناصفهاناقامتگاه گردشگری679

سید محمد 

طباطبائی 

نیرآبادی

10001000
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

680
مینی )تولید بذر پایه سیب زمینی

(تیوبر
3فالورجاناصفهان

قبل از شرکت -بعد از پل ایمانشهر- اتوبان ذوب آهن

روبروی شرکت آبفا-خونه
پست بانک

سید محمد 

عبداللهی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

بانک توسعه تعاونشهر اصفهان جاده اصفهان شهرضا روستای جرقویه سفلی20اصفهاناصفهانتولید و استخراج سنگ دولومیت681
سید محمد علی 

محمد شاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت3000030000



بانک کشاورزیباغ مقصود علی- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان( هکتار4/5)کشت گل محمدی 682
سید محمد 

فلسفی
وزارت جهاد کشاورزی10701070

بانک کشاورزیمبارکه روستای باغملک ورودی روستا از سمت زیباشهر1مبارکهاصفهانخط تولید لبنیات683
سید محمود 

امیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت950950

بانک کشاورزیروستای مزرعه میر- شهرستان فریدونشهر - اصفهان 1فریدونشهراصفهانپروار بندی گوساله اصالح نژاد684
سید محمود 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

12001200سید مراد موسویصندوق کارآفرینی امیدسمیرم ، منطقه پادنا ، روستای خفر1سمیرماصفهانتاسیسات گردشگری685
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانک26پالک - روستای اسپیدان - نطنز2نطنزاصفهانکشت زعفران686
سید مرتضی 

میرواقفی
وزارت جهاد کشاورزی200200

687
بهسازی و تکمیل ساختمان دامداری 

و تجهیز آن جهت پرواربندی بره
پست بانکروستای اسفیدان- نطنز 1نطنزاصفهان

سید مرتضی 

dواقفی اسفیدان
وزارت جهاد کشاورزی200100

پست بانکخیابان شهیدعلی اکبر عطایی-روستای کچوییه6لنجاناصفهانپرواربندی گوساله688
سید مصطفی 

موسویان
وزارت جهاد کشاورزی2800028000

بانک توسعه تعاونروستای مالزجان-گلپایگان1گلپایگاناصفهانجریب12کشت زعفران 689
سید مصطفی 

یاسینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

690
دفتر خدمات پست و پست بانک و 

ارتباطات روستایی
1کاشاناصفهان

منزل سید مهدی رزاقی /محله باال/روستای نشلج/کاشان

مقدم نشلجی
پست بانک

سید مهدی 

رزاقی مقدم 

نشلجی

500500
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

691
بهسازی یک واحد گوساله پرواری به 

 رأس30ظرفیت 
1سمیرماصفهان

- بخش دناکوه - شهرستان سمیرم - استان اصفهان 

روستای کره دان
وزارت جهاد کشاورزی11001100سید نیما موسویبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند692
سید وحید 

صالحی
وزارت جهاد کشاورزی400400

صندوق کارآفرینی امیدسمیرم پادنای اولیا روستای پهلو شکن1سمیرماصفهانراسی50گوسفند داشتی693
سید ولی اله 

بربستگان
وزارت جهاد کشاورزی500500



بانک کشاورزیروستای گرموگ- شهرستان سیرم1سمیرماصفهان( هکتار5 )کشت گل محمدی 694
سید ولی اله 

قایم مقامی
وزارت جهاد کشاورزی11001100

بانک توسعه تعاونروستای کیفته شهید حسینی- پادنا- سمیرم 1سمیرماصفهانراسی20یک واحد گوساله پرواری695
سید یاسین 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک کشاورزیزفره-کوهپایه-اصفهان1اصفهاناصفهانبره پرواری696

سید یوسف 

شاکری 

قهجاورستانی

وزارت جهاد کشاورزی10001000

بانک توسعه تعاونمزرعه پیر- محمدیه - نایین 2ناییناصفهانگاوداری شیری697
سیداحمد موسی 

کاظمی محمدی
وزارت جهاد کشاورزی800800

1سمیرماصفهانخدمات کامپیوتری698
استان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد 

کوچه بعثت
بانک توسعه تعاون

سیداحمدرضا 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

صندوق کارآفرینی امیداستان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد1سمیرماصفهان( کلنی380)زنبور داری 699
سیدحزب اله 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک کشاورزیکاشان برزک خیابان ولیعصر کوچه صبا1کاشاناصفهانتولید گالب و عرقیات گیاهی700
سیدحسن 

طباطبایی برزکی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

701

 70پرورش گوسفند ترکی پرواری 

راسی بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

1سمیرماصفهان
استان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد 

کوچه امام خمینی
صندوق کارآفرینی امید

سیدخدادوست 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سیدرضا موسویصندوق کارآفرینی امیداستان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد1سمیرماصفهاننجاری702

1سمیرماصفهانخیاطی و لباسهای سفارش دوزی703
استان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد 

کوچه افق
صندوق کارآفرینی امید

سیدسعادت 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250

صندوق کارآفرینی امیداستان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد1سمیرماصفهان( کلنی170 )زنبورداری 704
سیدسعید 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی500500



705
 کلنی زنبورعسل 200تولید عسل از 

مدرن
بانک کشاورزیایالن دره جنب یورد کریم کرمی-سمیرم 1سمیرماصفهان

سیدشجاعت اهلل 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک کشاورزیجاده نجف اباد بعد از سالن پذیرایی اشراف روبروی تقاطع4خمینی شهراصفهانگاوداری706
سیدعباس 

دوستانی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

بانک توسعه تعاونسمیرم پادنا روستای بیده1سمیرماصفهانورزشی-ایجاد وتوسعه اماکن خدماتی707
سیدعبدالصمد 

موسوی
وزارت ورزش و جوانان450450

وزارت جهاد کشاورزی150150سیدعلی دیباجپست بانکییالق-اصفهان1اصفهاناصفهانپرورش زنبور عسل708

پست بانکروستای آب شیرین1کاشاناصفهانتولید نان لواش ماشینی709
سیدعلی طالبی 

نوش آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600

وزارت جهاد کشاورزی620620سیدقاسم سیدیبانک کشاورزیابوزیداباد روستای کاغذی دشت صادق اباد2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران و گل محمدی710

711
بوقلمون )پرورش و فراوری طیور

 قطعه7400 (گوشتی
بانک توسعه تعاونروستای بزمه-فریدونشهر3فریدونشهراصفهان

سیدمحسن 

طهماسبی
وزارت جهاد کشاورزی45004490

بانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد1آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند712
سیدمحمد 

رسول حسینی
وزارت جهاد کشاورزی400400

پست بانکمزرعه نورآباد- چوپانان - انارک - نایین 1ناییناصفهانپرواربندی گوسفند713
سیدمحمد 

طبائی کذابچه
وزارت جهاد کشاورزی10001000

714
تاسیس باجه بانکی و تامین تجهیزات 

ICTروستای استرک 
1کاشاناصفهان

کاشان روستای استرک خیابان شهیدمصطفوی دفتر 

پست بانک استرک
پست بانک

سیدمحمد 

مصطفوی 

استرکی

500500
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

صندوق کارآفرینی امیدمزرعه مهین دشت- خور 2خور و بیابانکاصفهانپرورش گاو شیری715
سیدمحمدامین 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

بانک کشاورزییزدآباد1کاشاناصفهانتولید گالب وعرقیات گیاهی716
سیدمحمدداود 

جنتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

بانک کشاورزیمزرعه دره گردو-روستای سادات آباد- شهرستان سمیرم 1سمیرماصفهان( هکتار3.5)کشت گل محمدی 717
سیدمحمدصادق 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی750750



718
آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پیام 

دانش کویر
بانک توسعه تعاونکاشان روستای نشلج و حومه1کاشاناصفهان

سیدمحمدمهدی 

رضوی
آموزش فنی حرفه ای500500

بانک کشاورزیخ بهشتی- قمصر 1کاشاناصفهانتولید گالب وعرقیات گیاهی719
سیدمرتضی 

نوابی قمصری
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

صندوق کارآفرینی امیدسمیرم منطقه وردشت روستای مهرگرد1سمیرماصفهانگلیم بافی720
سیده آفتاب 

موسوی مقدم
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فالورجاناصفهانخیاطی دوخت لباس721
اصفهان فالورجان روستای اسفهران خیابان مفتح کوی 

شهید رجایی
پست بانک

سیده پروین 

حسینی 

گشنیگانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 722
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امید159پالک-خیابان کوثر-خیابان آزادی-روستای ازان1

سیده زهرا 

حسینیان
وزارت جهاد کشاورزی8080

بانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای خم پیچ همواری صفادشت1خوانساراصفهان هکتار1کاشت زعفران در 723
سیده زهرا 

طباطبایی
وزارت جهاد کشاورزی400400

724

 راسی 20یک واحد گوساله پرواری 

بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

پست بانکروستای کیفته شهید حسینی- پادنا- سمیرم 1سمیرماصفهان
سیده سهیال 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی450450

2سمیرماصفهانکارگاه تولید رودوزی سنتی725
سمیرم منطقه پادنا روستای کیفته شهید حسینی جنب 

مخابرات
بانک توسعه تعاون

سیده لیلی 

موسوی کیفته
800800

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدسمیرم منطقه پادنا روستای کهنگان1سمیرماصفهانتولید البسه محلی726
سیده مدینه 

موسوی
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیداستان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد1سمیرماصفهان رأسی10پرورش گاو شیری 727
سیده معصومه 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک توسعه تعاونسمیرم منطقه پادنا روستای کیفته شهید حسینی1سمیرماصفهانرودوزی های سنتی728
سیده مومنه 

موسوی کیفته
700700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکباغبادران روستای زردخشوییه محله نوکن9لنجاناصفهانتوسعه گردشگری729
سیروس امینی 

باغبادرانی
60006000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



بانک کشاورزیبخش بن رود روستای کفران2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری کوچک روستایی730
سیف اله جعفری 

جاوید
وزارت جهاد کشاورزی800800

731

بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

 ٥٠گوسفندپرواری  )کوچک روستایی

(راسی

بانک توسعه تعاوندولت قرین- وردشت-سمیرم 1سمیرماصفهان
شروین امیری 

قرجلو
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی10001000شعبانعلی رحمانیپست بانکروستای اسماعیالن- انارک 2ناییناصفهان رأس150پرواربندی بره 732

400400شقایق اسدیپست بانکنطنز روستای کشه خیابان اصلی دفتر خدمات ارتباطی1نطنزاصفهاندفتر خدمات ارتباطی733
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی800800شکراله رشیدیبانک کشاورزیروستای اصفهانک عبدل–چادگان 3چادگاناصفهانپرورش گوسفندداشتی734

پست بانکشهرستان اردستان دهستان همبرات روستای گونیان1اردستاناصفهانزنبورداری735
شمس الدین 

مطیعی
وزارت جهاد کشاورزی250250

بانک کشاورزیسفیدشهر- آران و بیدگل 1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی736
شمس اله 

استادی نصرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

صندوق کارآفرینی امیدسمیرم پادنا روستای پهلو شکن1سمیرماصفهان راسی8گاو شیری 737
شمسعلی 

بربستگان
وزارت جهاد کشاورزی500500

2دهاقاناصفهاندامداری738
کوچه شهید - دهاقان عشایر روستای دزج محله قشقایی

افخمی
سازمان امور عشایر ایران800800شمسی افخمیصندوق کارآفرینی امید

739

 راسی با 90پرورش گوسفند داشتی 

مجوز بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی300300شهرام صمیمیبانک توسعه تعاونروستای قنات- پادنا- سمیرم1سمیرماصفهان

بانک کشاورزیشهرستان فریدن روستای دره بید3فریدناصفهان هکتار10کشت زعفران در سطح 740
شهرام طالبی 

نهرخلجی
وزارت جهاد کشاورزی40004000



741
گل )کاشت گیاهان دارویی 

 هکتار4به مساحت (محمدی
1سمیرماصفهان

- بخش مرکزی - شهرستان سمیرم - استان اصفهان 

جوب خان- روستای گل افشان - حنا 
صندوق کارآفرینی امید

شهربانو فخری 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

پست بانکفالورجان روستای جوجیل بلوار امام رضا کوی گلشن1فالورجاناصفهان(سرمه دوزی)صنایع دستی742
شهربانو قاسمی 

جوجیلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

743

طرح مرتعداری قسمتی از مرتع بانه 

کپه کاری - قطعه بندی مرتع )شامل

کاشت - هکتار211.1در سطح 

 2نصب -  هکتار3موسیر در سطح 

حفر چاه - دستگاه آبشخور فلزی

احداث بهاربند در سطح - مالداری

احداث ساختمان -  متر مربع140

- مترمربع 12قرقبانی در سطح 

نقشه برداری مرتع --دستمزد قرقبان

(حدود قطعات

صندوق کارآفرینی امیدمزرعه بانه- سمیرم روستا شیخ علی1سمیرماصفهان
شهربانو قایم 

مقامی
وزارت جهاد کشاورزی800800

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 744
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی5555شهربانو محمودیصندوق کارآفرینی امیدخیابان سیدصالحه خاتون-روستای ازان1

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 745
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8585شهربانو مشهدیصندوق کارآفرینی امید175پالک-شرقی6فرعی-خیابان ابن سینا-روستای ازان1

746
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
بانک توسعه تعاونسمیرم گردنه بانه پادگان سپاه1سمیرماصفهان

شهریار بهره مند 

نیا
سازمان امور عشایر ایران250250

پست بانککچوییه روبروی پمپ بنزین1لنجاناصفهانکشت زعفران و گیاهان دارویی747

شهریار 

چهرزادی 

باغبادرانی

وزارت جهاد کشاورزی480480



بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای قمشان1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی748
شهریار دهقانی 

گیشی
وزارت جهاد کشاورزی400400

749

 راسی 100پرورش بره پرواری 

بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی400400شهریار میالسیبانک توسعه تعاونسمیرم قلعه قدم1سمیرماصفهان

600600شهناز اندایشبانک توسعه تعاونسمیرم ، منطقه پادنا روستای حسن آباد1سمیرماصفهانچهل تکه دوزی750
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 751
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امید720پالک-بلوارامام رضا-روستای ازان1

شهناز علی 

اکبری
وزارت جهاد کشاورزی8080

وزارت جهاد کشاورزی360360شهناز نیک نژادبانک کشاورزیفریدن روستای درختک-استان اصفهان شهرستان 1فریدناصفهان(گل محمدی )کشت گیاهان دارویی 752

600600شوکت سبحانیبانک توسعه تعاونسمیرم ، منطقه پادنا ، روستای ماندگان1سمیرماصفهانتولیدی البسه محلی753
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای صادقیه- فریدونشهر1فریدونشهراصفهانتولید تعمیر و ساخت ادوات کشاورزی754
شیرعلی 

خدارحمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

وزارت جهاد کشاورزی380380شیرین جاویدیپست بانکاصفهان ـ تیران و کرون ـ دولت آباد1اصفهاناصفهانپرورش زنبور عسل755

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 756
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی170170شیرین جباریصندوق کارآفرینی امید277پالک-خیابان امام علی-روستای ازان1

1فالورجاناصفهاندوخت لباس757
بلوار شهید مصطفی - روستای نودرآمد - فالورجان 

سمت راست-بعد از بن بست شکوه - موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شیرین مالکیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی17001700صابر غفوریپست بانکدشت انقالب- زواره - اردستان 1اردستاناصفهانگاو شیری758

وزارت جهاد کشاورزی350350صادق نصرتیپست بانکسمیرم پادنا روستای امیرآباد1سمیرماصفهان راسی10گوساله پرواری 759

وزارت جهاد کشاورزی15001000صدیقه داودیپست بانکروستای گرموک3سمیرماصفهان( هکتار8)کاشت گل محمدی 760



پست بانکروستای فارفان- بخش بن رود - اصفهان 5اصفهاناصفهانگلخانه761
صدیقه زارعی 

زیاری
وزارت جهاد کشاورزی50005000

762

 راسی 50پرورش گوسفند داشتی 

بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی600600صدیقه مجابپست بانکسمیرم پادنا علیاروستای پهلو شکن1سمیرماصفهان

763
زیره سبز در )کاشت گیاهان دارویی 

( هکتار32سطح 
وزارت جهاد کشاورزی16001600صغرا آقاییبانک کشاورزیله جارو-شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان

764
مهدکودک و پیش دبستانی همراه با 

کالس های فرهنگی هنری
5فالورجاناصفهان

فالورجان روستای کافشان خ شهید بهشتی مهد خاله 

بهار
سازمان بهزیستی کشور10001000صغرا پناهیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی14701470صغرای گلستانیپست بانکسمیرم روستای حسین آباد1سمیرماصفهانراسی70یک واحد پرواربندی 765

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150صغری موسویصندوق کارآفرینی امیداستان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد1سمیرماصفهانقالیبافی766

767
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
پست بانک(عشایر )سمیرم ، حنا ، گاوتپه ، چشمه قدمگاه 1سمیرماصفهان

صفر اسدی 

شورباخورلو
سازمان امور عشایر ایران200200

بانک کشاورزیابوزیداباد روستای محمداباد2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران و گل ممدی768
صفرعلی 

دستمردی
وزارت جهاد کشاورزی600600

2اصفهاناصفهانپرورش شترمرغ پرواری چند سنی769
شهرستان اصفهان بخش کوهپایه دهستان جبل روستای 

مندآباد
بانک کشاورزی

صفرعلی گلی 

چغاسبزی
وزارت جهاد کشاورزی20002000



770

خدمات چاپ )فناوری اطالعات

خدمات *برنامه نویسی*وتکثیر 

خدمات برنامه *فناوری اطالعات

(نویسی مدرن اینترنتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500صفورا پناهیصندوق کارآفرینی امیدجنب مسجد اعظم(ره)فالورجانروستای مهرنجان خ امام2فالورجاناصفهان

وزارت جهاد کشاورزی500500صفیه سیفیبانک کشاورزیصحرای عرب-روستای سعید آباد1گلپایگاناصفهان(جریب12)کشت زعفران771

اصفهانکشت و تولید گیاهان دارویی772
بو یین و 

میاندشت
وزارت جهاد کشاورزی500500صمد احمدیبانک کشاورزیبویین و میاندشت افوس اراضی روستای آغچه-اصفهان 5

سازمان امور عشایر ایران100100صمد باقری عملهصندوق کارآفرینی امیددهاقان روستای دزج ک جانبازان1دهاقاناصفهانپرورش گوسفند773

وزارت جهاد کشاورزی200200صمد حسن پوربانک کشاورزیروستای فمی2نطنزاصفهانپرورش گاو شیری774

وزارت جهاد کشاورزی24502450صمد ساسانیبانک کشاورزیگلپایگان اراضی روستای رباط محمود2گلپایگاناصفهانپرواربندی بره775

1خوانساراصفهانهکتار1کاشت زعفران در 776
پالک - خیابان امام خمینی- روستای کهرت- خوانسار

211
وزارت جهاد کشاورزی400400صمداله خوبروبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی600600صنا عاشوریپست بانکمزرعه معصوم آباد2شهرضااصفهانپرورش گاو شیری777

500500طاهره اله وردیپست بانکزواره محله بنجیره جنب یخچال قدیمی3اردستاناصفهاناقانتگاه بوم گردی778
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 779
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080طاهره حسینیانصندوق کارآفرینی امیدکوچه ایمان-خ آزادی-روستای ازان1

وزارت جهاد کشاورزی300300طاهره صادقیبانک کشاورزیابوزیداباد دشت محمدصالحه2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران و گل محمدی780

پست بانکمحله باربند- روستای اوره - نطنز 1نطنزاصفهانپرواربندی بره781
طاهره طباطباِ 

یی فر
وزارت جهاد کشاورزی200100

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 782
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8585طاهره غازانصندوق کارآفرینی امید781پالک-خیابان انقالب-روستای ازان1



صندوق کارآفرینی امیدسمیرم مهرگرد خیابان فرهنگ کوچه شهید خانبازی1سمیرماصفهانگلیم بافی783
طرالن فرهنگ 

دوست
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

784
تولیدی پوشاک با طراحی ایرانی 

اسالمی و متد روز
اصفهان

شاهین 

شهرومیمه
2

 جابر 12گرگاب خیابان شهید ناصربیدرام نیمفرعی 

16پالک 
بانک توسعه تعاون

طوبی حق 

شناس گرگابی
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 785
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی155155طیبه ارشادیصندوق کارآفرینی امیدنبش خ سرآسیاب-ابتدای خ دهیاری-روستای ازان1

786
بسته بندی میوه و سبزیجات و 

صیفی جات
17مبارکهاصفهان

خیابان _بلوار مهرگان_ناحیه صنعتی دهسرخ

آخرین پالک سمت چپ_ششم
بانک کشاورزی

طیبه ایرانپور 

مبارکه
وزارت جهاد کشاورزی25002500

بانک کشاورزیاراضی روستای هرمزآباد3ناییناصفهانگلخانه سبزی و صیفی جات787
طیبه دهقان 

نصری
وزارت جهاد کشاورزی400400

788
روستای )یک روستا یک محصول

(اسفنداران
صندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

طیبه صالحی 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید5050

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طیبه عادلیپست بانک2لنجان،برنجگان محله اسالم آباد کوچه ساحل1لنجاناصفهانتولید فرش دستباف789

1فالورجاناصفهان(سرمه دوزی)صنایع دستی 790
فالورجان روستای جوجیل خ توحید کوچه شهید رضا 

کاظمی
پست بانک

طیبه قاسمی 

جوجیلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1چادگاناصفهانتوسعه دفتر ای سی تی روستایی791
اصفهان چادگان کمیتک خ دهه فجر جنب مسجد امام 

حسین
500500طیبه هارونیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 792
شاهین 

شهرومیمه
1

کوچه -بلوارامام حسین-میدان ولیعصر-روستای ازان

1424پالک-حصارقلعه
صندوق کارآفرینی امید

ظریفه سلطان 

اقدامی
وزارت جهاد کشاورزی8080



793

 راسی بهسازی و 10گاو دورگ 

نوسازی ماکن دامی کوچک 

(گاو داشتی )روستایی

وزارت جهاد کشاورزی500500ظهراب رفیعیبانک توسعه تعاونسمیرم روستای روداباد1سمیرماصفهان

بانک کشاورزیابوزیداباد دشت عدالت1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی794
عباس اسماعیل 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی300300

795
روستای )یک روستا یک محصول 

(اسفنداران
صندوق کارآفرینی امید200200عباس افرازصندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

وزارت صنعت، معدن و تجارت16001600عباس بصایریصندوق کارآفرینی امید1خوانسار روستای خم پیچ خیابان گلستان پالک2خوانساراصفهانتولید قطعات و سبد پالستیکی796

وزارت جهاد کشاورزی300300عباس پیش بهاربانک کشاورزیابوزیداباد دشت صبوحی1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی797

وزارت جهاد کشاورزی300300عباس چمنیبانک کشاورزیابوزیداباد دشت سیف آباد1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی798

وزارت جهاد کشاورزی275275عباس حجازیبانک کشاورزیمزارع شخصی.روستای جوشقان استرک-کاشان1کاشاناصفهانپرورش و تولید گل محمدی799

وزارت جهاد کشاورزی200200عباس خانی زادهبانک توسعه تعاونشهرستان اردستان شهر مهاباد1اردستاناصفهانزنبورداری800

500500عباس خوبانیپست بانکابوزیداباد خیابان امام دفترخدمات بانکی1آران وبیدگلاصفهاندفتر خدماتی پست بانک801
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی200200عباس رحمانیبانک کشاورزیروستای انالوجه–چادگان 1چادگاناصفهانکشت موسیر802

2اصفهاناصفهانتولید چراغهای روشنایی و الکتریک803
اصفهان ورزنه روستای جندان خیابان شهید محمد 

10شریفی بن بست 
صندوق کارآفرینی امید

عباس شریفی 

جندانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200

وزارت جهاد کشاورزی400400عباس شهسواریبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد1آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند804

2اردستاناصفهانبوم گردی805
بخش زواره دهستان ریگستان - شهرستان اردستان 

روستای علی آباد منصوریه
پست بانک

عباس صادقی 

علی آبادی
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 806
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080عباس صالحصندوق کارآفرینی امیدروستای ازان1

وزارت جهاد کشاورزی50005000عباس صالحیبانک کشاورزیاصفهان فالورجان پیربکران روستای وزیر اباد5فالورجاناصفهانتولید کود آلی مایع807

808

بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی پرورش گوسفند داشتی 

 راسی180

وزارت جهاد کشاورزی550550عباس صمیمیبانک توسعه تعاونروستای روداباد- پادنا - سمیرم1سمیرماصفهان

5نجف آباداصفهاناقامتگاه بوم گردی809
جنب - منطقه مهردشت روستای دم آب - نجف آباد 

حسینیه دم آب
65006500عباس عبدالهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیکاشان روستای خنب1کاشاناصفهانپرورش گل محمدی810
عباس علیزاده 

خمبی
وزارت جهاد کشاورزی500500

811
سری دوزی لباس )تولیدی پوشاک 

(مردانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500عباس فروغیپست بانک997روستای ویست خ ش چایچی پ 5خوانساراصفهان

وزارت جهاد کشاورزی400400عباس فالحی نژادبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد1آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند812

وزارت جهاد کشاورزی400400عباس قاسمیبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند813

وزارت جهاد کشاورزی300300عباس قربانیبانک کشاورزیروستای کاغذی دشت سیف اباد2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران814

پست بانکاصفهان ده سرخ جنب اتوبان اصفهان مبارکه1مبارکهاصفهانتوسعه دفتر آی سی تی815
عباس کاظمی 

اسدآبادی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکمحله پاچنار- روستای طار- طرقرود1نطنزاصفهانکاشت زعفران816
عباس کریمی 

طاری
وزارت جهاد کشاورزی240240

بانک کشاورزیفریدونشهر دهستان قلعه سرخ روستای تهلگی1فریدونشهراصفهانپروار بندی بره817
عباس گنجعلی 

وند
وزارت جهاد کشاورزی650650

بانک کشاورزیکاشان روستای مرق1کاشاناصفهان هکتار1.5پرورش زعفران به مساحت 818
عباس محمدزاده 

مرقی
وزارت جهاد کشاورزی600600



819
روستای )یک روستا یک محصول 

(اسفنداران
صندوق کارآفرینی امید200200عباس محمودیصندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

820
 راسی 70یک واحد گوسفند داشتی 

بهسازی اماکن دامی
وزارت جهاد کشاورزی560560عباس نظریپست بانکروستای بیده- پادناعلیا- سمیرم 1سمیرماصفهان

821
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران200200عباس وزیری نرهپست بانکسمیرم ، منطقه وردشت ، روستای قرقاچ ، تنگ تیر1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی486486عباس وکیلیبانک کشاورزی۷خ حسینیه اعظم ک.گپایگان 1گلپایگاناصفهانزنبور عسل822

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000عباسعلی تمتاجیصندوق کارآفرینی امیدنبش جاده- روستای ازوار 1کاشاناصفهانتولید گالب وعرقیات گیاهی823

1برخواراصفهانداشتی-پرورش گای شیری 824
اصفهان شهرستان برخوارروستای علی آباد مال علی خ 

مخابرات قلعه پایین جنب چاه موتور
صندوق کارآفرینی امید

عباسعلی جمالی 

علی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی170170عباسعلی خادمیبانک کشاورزیروستای یزدالن دشت فجر1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی825

1خمینی شهراصفهانپرورش زنبور عسل826
اصفهان خمینی شهر تیرانچی خ جهانگیری خ علی 

اسماعیلی بن بست فدک
بانک کشاورزی

عباسعلی 

سلطانیان 

تیرانچی

وزارت جهاد کشاورزی550550

پست بانکاصفهان داران روستای بادجان3فریدناصفهانپرورش گوسفند داشتی وگوشتی827
عباسعلی صفرپور 

بادجانی
وزارت جهاد کشاورزی34003400

وزارت جهاد کشاورزی300300عباسعلی عباسیصندوق کارآفرینی امیدروستای دشتبال- پادنا- سمیرم 1سمیرماصفهانراسی25یک واحد گوسفند داشتی828

بانک کشاورزیاصفهان کوهپایه روستای زفره جنب قرض الحسنه1اصفهاناصفهانپروار بندی بره روستایی829
عباسعلی قادری 

زفره ئی
وزارت جهاد کشاورزی500500



بانک کشاورزیحسن اباد2فالورجاناصفهانگلخانه بینا بینی830
عباسعلی کاظمی 

حسن ابادی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

831

 ۲٠پرورش گوساله دورگ پرواری 

راسی نوسازی اماکن دامی کوچک 

روستایی

پست بانکسمیرم روستای قلعه قدم1سمیرماصفهان
عبدارسول 

درویشی
وزارت جهاد کشاورزی600600

832
6راس دام سبک در یک دوره  200  

ماهه
پست بانکقبرکیخا-حنا -سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

عبدالحسن 

افخمی
سازمان امور عشایر ایران150150

بانک کشاورزی فرعی91خمینی شهر حریم قلعه امیریه پالک 5خمینی شهراصفهانگلخانه833
عبدالحسین 

پیمانی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

بانک کشاورزیشهرستان اردستان روستای امیرآباد1اردستاناصفهانکاشت زعفران834
عبدالحسین 

جوکار
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیبخش بن رود شهر ورزنه1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری کوچک روستایی835
عبدالحسین 

طاهری ورزنه
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک کشاورزیمحسن آباد مزرعه نو چاه شهید زارعان2برخواراصفهانکاشت گیاهان دارویی836

عبدالحسین 

کثیری دولت 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی720720

صندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای زفره خ شهید علیداد موید4فالورجاناصفهانساخت مصنوعات چوبی837
عبدالرحیم 

صادقی زفره
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

2لنجاناصفهانمس چکشی838
- روستای اشیان -شهرستان لنجان - استان اصفهان 

نرسیده به نمایندگی پخش اکسیژن- بلوار جانبازان 
صندوق کارآفرینی امید

عبدالرسول 

رفیعی کرکوندی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

839
تولید و تعمیر ادوات و ماشین آالت 

کشاورزی
1فالورجاناصفهان

اصفهان فالورجان بوستان خیابان امام بلوارازادگان 

جوشکاری طاهری
بانک توسعه تعاون

عبدالرسول 

طاهری درچه 

عابدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت750750



840
توسعه و تجهیز مجموعه پیست 

اسکی شهرستان فریدونشهر
5فریدونشهراصفهان

خیابان - کوی تربیت بدنی- یوسف آباد- فریدونشهر

شهید عباسپور
20002000عبدالرضا اصالنیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

841
 180بهره برداری گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی600600عبدالرضا اکبریبانک توسعه تعاونروستای ضرغام اباد- سمیرم 1سمیرماصفهان

1فریدونشهراصفهاندامداری گاو شیری842
خیابان -محله خمسلو-برف انبار-فریدونشهر-اصفهان

شهیدغالمرضا یبلویی
صندوق کارآفرینی امید

عبدالرضا براتی 

خمسلویی
وزارت جهاد کشاورزی150150

پست بانک3شهرضا روستای وشاره محله باال کوچه مرداد پالک 2شهرضااصفهانپرورش گاو شیری843
عبدالعلی 

جهانبانی وشاره
وزارت جهاد کشاورزی565400

844
 5000)پرورش بوقلمون گوشتی 

(قطعه ای
وزارت جهاد کشاورزی20002000عبدالعلی شهبازیبانک کشاورزیشهرستان سمیرم بخش وردشت روستای حیدر اباد3سمیرماصفهان

صندوق کارآفرینی امیدشهرضا هونجان منطقه ی عشایری مرغ مهین4دهاقاناصفهانپرواربندی گوسفند845
عبدالعلی 

عاشوری
سازمان امور عشایر ایران500500

صندوق کارآفرینی امید(منطقه عشایری)روستای هوک-دهستان کهرویه-شهرضا2شهرضااصفهانپرورش دام سبک846
عبدالعلی 

عاشوری
سازمان امور عشایر ایران500500

بانک کشاورزی3587100 و 563794مبارکه روستای دهسرخ مختصات 2مبارکهاصفهانپرورش گاو شیری847

عبدالعلی 

قاراخانی ده 

سرخی

وزارت جهاد کشاورزی21002100

بانک کشاورزیصحرای جنب سرخ- فالورجان الرگان 4فالورجاناصفهانپرورش بوقلمون گوشتی848
عبدالعی امینی 

الرگانی
وزارت جهاد کشاورزی35003500

صندوق کارآفرینی امیدروستای علی آباد- نیستانک - نایین 1ناییناصفهانرستوران بین راهی849
عبداهلل شفیعی 

کمال آباد
12001200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی400400عبداله بختیاربانک کشاورزیروستای دورجان- پادنا- سمیرم 1سمیرماصفهان راسی10گاو شیری 850



1شهرضااصفهانپرواربندی گوسفند851
 روستای نظراباد 110جاده سمیرم جاده شن شوری 

دامداری عبداله عربی
وزارت جهاد کشاورزی500500عبداله عربی نرهبانک کشاورزی

پست بانکروستای کوشکیچه- زیباشهر - مبارکه 1مبارکهاصفهانتولید قاب فلزی مهتابی852
عبداله محمدی 

دستگردی
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600

بانک کشاورزیفالورجان قهدریجان صحرای فهران1فالورجاناصفهانتولید زعفران853
عبداله هادیان 

قهدریجانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

پست بانکدهاقان روستای علی آباد جمبزه خ بهداری2دهاقاناصفهانتولید فرش و رنگرزی854
عبدالوهاب یلمه 

علی آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

855

 25پرورش گوساله دو رگ پرواری 

راسی با مجوز بهسازی و نوسازی 

اماکن دامی کوچک و روستایی

وزارت جهاد کشاورزی950950عبدعلی موسویبانک توسعه تعاونسمیرم بخش پادنا روستای کردان1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی10001000عروجعلی پایکارپست بانکروستای نورآباد قرمزی- وردشت- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان( راس150)پرواربندی گوسفند 856

3سمیرماصفهان رأس250پرواربندی بره به ظرفیت 857
- پادنا سفلی - شهرستان سمیرم-استان اصفهان 

روستای تنگ خشک
وزارت جهاد کشاورزی25002500عزت اله امیریبانک کشاورزی

بانک کشاورزیخیراباد2نجف آباداصفهانکشت زعفران858
عزت اله رضایی 

خیر ابادی
وزارت جهاد کشاورزی450450

859

 60پرورش گوسفند ترکی پرواری 

راسی با مجوز بهسازی اماکن دامی 

کوچک و روستایی

بانک توسعه تعاونسمیرم روستای هست1سمیرماصفهان
عزت اله رفیعی 

سندگانی
وزارت جهاد کشاورزی700700

وزارت جهاد کشاورزی3000عزت اله شعیببانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای خشکرود مزرعه فالمرز1خوانساراصفهانکاشت زعفران در یک هکتار860



4نجف آباداصفهانتولید پوشاک861
خیابان امام خمینی ، خیابان یادگار - خونداب - دهق 

 طبقه همکف45امام پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000عزت براتی دهقیصندوق کارآفرینی امید

1فالورجاناصفهانخاتم کاری862
فالورجان روستای موسیان کوچه شهید علیرضا رهنما 

166پالک 
200200عزت شفیعیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانک122فالورجان روستای هویه کوچه شهید کریمی پالک 2فالورجاناصفهانکارگاه قالیبافی863
عزت مختاری 

هویه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

4فالورجاناصفهانکابینت سازی ام دی اف864
 طبقه 202فالورجان نرگان خ شهید مرتضی مطهری پ 

همکف
بانک توسعه تعاون

عزیز اله باقری 

طادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

وزارت جهاد کشاورزی1000500عزیزاله اسماعیلیپست بانکاصفهان خمینی شهر بلوار الغدیر روستای تیرانچی2خمینی شهراصفهانپرورش زنبور و تولید عسل865

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 866
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امید700پالک-خیابان انقالب-روستای ازان1

عزیزاله 

محمودیان
وزارت جهاد کشاورزی8080

پست بانکروستای میالجرد- نطنز1نطنزاصفهانکاشت و تولید زعفران867
عشرت زایری 

امیرانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیددهاقان محمود آباد1دهاقاناصفهانبازیافت الیاف مصنوعی868
عصمت السادات 

میرباقری
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

بانک کشاورزیروستای هونجان محله پایین بن بست امانی1شهرضااصفهانپرورش گوسفند پروار869
عصمت امانی 

هونجانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

سازمان امور عشایر ایران400400عصمت عاشوریصندوق کارآفرینی امیدمنطقه عشایری هرندی-آستانه -دهاقان 4دهاقاناصفهانپرورش گوسفند داشتی870

12اصفهاناصفهانزنبورداری و بسته بندی عسل871
هشت )خ درختی - اصفهان - جاده آبشار سوم - اصفهان

226پ  - 9نبش بن بست بهار  - (بهشت
وزارت جهاد کشاورزی700700عطااله افشاریبانک کشاورزی

872

خرید تجهیزات دفتر و تعمیر 

ساختمان دفتر خدمات ارتباطی و 

پپست بانک روستایی

2شهرضااصفهان
روستای جرم افشار خیابان شهید مهاجری کوچه شهید 

46انصاریپور پالک 
400400عظیم انصاریپورپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



873
 متری هیدرو پونیک 5000گلخانه 

(توت فرنگی)
وزارت جهاد کشاورزی90009000عفت تقی زادهصندوق کارآفرینی امیدسمیرم منطقه وردشت روستای دهکرد6سمیرماصفهان

پست بانکفالورجان روستای مهرنجان1فالورجاناصفهاندامداری874
عفت عشوری 

مهرنجانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک توسعه تعاونشهرستان اردستان روستای امیران1اردستاناصفهانکاشت زعفران875
علیرضا زائری 

امیرانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

4فریدناصفهانانشارات کتاب876
-خیابان شهید دستغیب-روستای بادجان-داران-اصفهان

منزل علی ابراهیمی-جنب هواشناسی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی800800علی ابراهیمیبانک توسعه تعاون

1اصفهاناصفهانپرورش بره دورگ877
- روستای گیشی - بخش جلگه - شهرستان اصفهان 

منزل دوم سمت راست- خیابان ایت اهلل خامنه ای 
بانک کشاورزی

علی احمدی 

قلعه باالئی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1شهرضااصفهانکاشت گل محمدی878
شهرستان شهرضا روستای وشاره محله ی پایین انتهای 

خیابان راه آهن
وزارت جهاد کشاورزی500500علی استکیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیابوزیداباد دشت عدالت2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی879
علی اسماعیل 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک کشاورزیروستای کفران-بن رود10اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری880
علی اسماعیلی 

کفرانی
وزارت جهاد کشاورزی1560015600

صندوق کارآفرینی امیدکاشان روستای چنار کوی جنب باغ الجوردی1کاشاناصفهانسرمایه ثابت گالبگیری سنتی881
علی اصغر 

سلمانی
وزارت جهاد کشاورزی300300

882
خدمات دامپروری و تلقیح مصنوعی 

روستا
بانک توسعه تعاونروستای جالل آباد میان کوه گاوداری اخوان دویستی2نجف آباداصفهان

علی اصغر شاه 

بندری قوچانی
وزارت جهاد کشاورزی950950

883
 کلنی زنبورعسل 110تولید عسل از 

مدرن
بانک کشاورزیسمیرم منطقه چشمه ناز ونک1سمیرماصفهان

علی اصغر 

عسکری
وزارت جهاد کشاورزی420420

وزارت جهاد کشاورزی500500علی اصغر گرامیپست بانکروستای ولندان کوچه کشاورز آخر جاده آسفالت1شهرضااصفهانپرواربندی بره884



بانک کشاورزیاصفهان فالورجان روستای ریاخون5فالورجاناصفهانطرح885
علی اصیلیان 

مهابادی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

صندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان(اسفنداران)هر روستا یک محصول886
علی اکبر افراز 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید150150

1فالورجاناصفهانتولید کارتن مقوایی887
فالورجان روستای هویه خ اصلی درچه کوچه بافندگی 

 طبقه همکف تولیدی کارتن امینی42پالک 
صندوق کارآفرینی امید

علی اکبر امینی 

درچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی اکبر حمامیبانک کشاورزیکاشان روستای جوشقان استرک1کاشاناصفهانخرید تلیسه جهت گاوداری شیری888

889

احداث گلخانه سبزی صیفی، بذر 

هیبرید فلفل دلمه و نشا پیوندی 

سبزیجات

7فالورجاناصفهان
اراضی کشاورزی روستای - اتوبان ذوب آهن- فالورجان

جیالب
بانک کشاورزی

علی اکبر 

حیدری زفره
وزارت جهاد کشاورزی50005000

بانک کشاورزیروستای نهوج- اردستان 1اردستاناصفهانکاشت زعفران890
علی اکبر زمانی 

نهوجی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیمزرعه مستوفی-نوش آباد-آران و بیدگل1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران891
علی اکبر صادق 

زارع
وزارت جهاد کشاورزی360360

892
 راسی 50پروش گوسفند -دامداری

در یک دوره شش ماهه
پست بانکحیدرآباد-وردشت-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

علی اکبر 

علیمردانی زاده
سازمان امور عشایر ایران100100

وزارت جهاد کشاورزی400400علی اکبر فالحیبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد1آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند893

2فالورجاناصفهانتولید گاردون کشاورزی894
اصفهان فالورجان روستای دشتلو انتهای خیابان 

شهیدرجایی ساختمان فالوردشت
بانک توسعه تعاون

علی اکبر قاسمی 

فالورجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

وزارت جهاد کشاورزی400400علی اکبر کامرانیپست بانکروستای علی آباد- شهرستان اردستان زواره 1اردستاناصفهانکشت زعفران895



4اردستاناصفهانتولید آجر سفالی تیغه896
جنب چاه -ضلع شمال راه اهن -مهاباد - اردستان 

کارخانه اجر-کرمانی 
پست بانک

علی اکبر 

محمودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24902490

صندوق کارآفرینی امیدمحسن آباد صحرای جورابی و در میان1برخواراصفهانکشت زعفران وگیاهان دارویی897

علی اکبر 

معتمدی 

آدرمنابادی

وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیروستای قلعه امام1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری کوچک روستایی898
علی اکبر 

نصراللهی ورزنه
وزارت جهاد کشاورزی313313

899

: تولیدات - پارت آوین کوهسار 

هیدروکسید -اکسید کلسیم صنعتی

کربنات کلسیم-کلسیم

15نطنزاصفهان
-دهستان کرکس-بخش مرکزی-شهرستان نطنز-اصفهان

 پالک سوم1خیابان سعدی -منطقه صنعتی شجاع آباد
بانک توسعه تعاون

علی امینیان 

دهکردی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1500015000

بانک کشاورزیروستای البید مزرعه ایزد آباد3لنجاناصفهاناحداث باغ گل محمدی900
علی ایزدی 

الیبیدی
وزارت جهاد کشاورزی250250

1خور و بیابانکاصفهان روستاییictدفتر 901
اصفهان شهرستان خوروبیابانک شهر فرخی خ ولی عصر 

روبروی مخابرات
500500علی آخوندپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2شهرضااصفهانپرورش و تولید گاو شیری902
خیابان برهان، نرسیده به ترک آباد، صحرای معصوم آباد، 

بعد از گلخانه عشقی
وزارت جهاد کشاورزی700700علی بختیاریپست بانک

903
موسیر و -کشت سیر)گیاهان دارویی 

(گل گاو زبان 
وزارت جهاد کشاورزی360360علی بیاتیبانک کشاورزیروستای کمیتک-چادگان 3چادگاناصفهان

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی پاکنژادپست بانکروستای اسماعیالن باغو-انارک-نایین2ناییناصفهانپرواربندی بره904

بانک کشاورزی(مزرعه آرژنگ)- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان( هکتار4)کشت گل محمدی 905
علی پناه نادری 

دره شوری
وزارت جهاد کشاورزی840840

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000علی جان اکبریپست بانکابوزیداباد روستای ریجن2آران وبیدگلاصفهانریشه بافی فرش ماشینی906



907
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران150150علی جاویدانپست بانکسمیرم منطقه وردشت ، تنگ آهن ، بلی باغلو1سمیرماصفهان

صندوق کارآفرینی امیدجالل آباد رو بروی پارک نشاط1نجف آباداصفهانپرورش گاو شیری908
علی جاللی 

جالل آبادی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

909
تولید بذر زعفران و موسیر و گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی600600علی چلبیبانک کشاورزیتیران روستای دولت اباد2تیران وکروناصفهان

پست بانکشهرستان اردستان مهاباد تعاونی تولیدی سفید گوشت1اردستاناصفهانکاشت زعفران910
علی حبیبی 

السیبی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیاصفهان شهرستان برخوار روستای محسن آباد1برخواراصفهانکشت زعفران911
علی حق شناس 

آدر منابادی
وزارت جهاد کشاورزی640640

912

بهسازی اماکن دامی کوچک و 

 60روستایی پرورش گوسفند داشتی 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی300300علی خانمیرزاییبانک توسعه تعاونسمیرم بخش پادنا روستای روداباد1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی500500علی خسرویصندوق کارآفرینی امیداصفهان فریدونشهر روستای خویگان علیا2فریدونشهراصفهانتولید گل رز شاخه ای913

وزارت جهاد کشاورزی300300علی رجبی مقدمبانک کشاورزیگروه کشاورزی شهید دستغیب بادرود1نطنزاصفهانپروار بندی بره914

وزارت جهاد کشاورزی430430علی رحمانیبانک کشاورزیمبارکه روستای قلعه سفید خ امیر کبیر1مبارکهاصفهانگاوداری شیری915

وزارت جهاد کشاورزی500500علی رضا توسلیبانک توسعه تعاونروستای کجان-دهستان بهارستان–بخش مرکزی -نایین1ناییناصفهانکشت زعفران916

وزارت جهاد کشاورزی450450علی رضا صابریبانک کشاورزیمزرعه اوچه-روستای قلعه قدم 1سمیرماصفهانکاشت گل محمدی917

4فالورجاناصفهانخدمات حمل و نقل918
فالورجان روستای موسیان فرعی اول اتوبان ذوب اهن 

جنب فروشگاه حامد
صندوق کارآفرینی امید

علی رضا کریمی 

ملک ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500



صندوق کارآفرینی امیدروستای بادجان- وحدت آباد-فریدونشهر2فریدونشهراصفهانفراوری عسل919

علی رضا 

محمدی آخوره 

سفالیی

وزارت جهاد کشاورزی10001000

1فالورجاناصفهانتوسعه دفتر آی سی تی روستایی920
فالورجان جوجیل بلوار امام رضا ع خ ش بخشیان جنب 

پایگاه بسیج دفتر ای سی تی روستایی جوجیل
500500علی سلیمانیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی990990علی شیری سدهبانک کشاورزیکاشان بخش برزک ویدجا1کاشاناصفهانخرید تلیسه جهت واحد گاو شیری921

922

خرید تجهیزات و تامین سرمایه در 

گردش شرکت فنی و مهندسی در 

حوزه فناوری اطالعات و 

(IT)ارتباطات

6شهرضااصفهان

استان اصفهان، شهرستان شهرضا، بخش مرکزی، 

دهستان اسفرجان، روستای هونجان،جنب پمپ بنزین، 

.20کوچه شهید ضیایی، پالک 

70007000علی صادقیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

500500علی صالحیپست بانکروستای قلعه ناظر ابتدای خ مرغاب1تیران وکروناصفهانخدمات فن اوری اطالعات923
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی300300علی صفدریپست بانکروستای اریسمان1نطنزاصفهانپرورش گاو شیری924

وزارت جهاد کشاورزی44004400علی صفریبانک کشاورزیداران روستای دهق3فریدناصفهانپرورش بوقلمون گوشتی925

سازمان امور عشایر ایران100100علی عاشوری فردصندوق کارآفرینی امیدروستای دولت آباد2دهاقاناصفهانپرواربندی گوسفند926

بانک کشاورزییزدل- آران و بیدگل 1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی927
علی عباس 

دهقانی یزدلی
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی51005100علی عباسیبانک کشاورزیمزرعه نوکن سمندگان- چادگان –اصفهان 3چادگاناصفهانگلخانه صیفی928

500500علی عباسیپست بانکگلپایگان روستای عباس آباد1گلپایگاناصفهاناقامتگاه بوم گردی عباس آباد929
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی11001100علی غایبیبانک کشاورزیمزرعه نهضت-جاده ابوزیدآباد-آران و بیدگل1آران وبیدگلاصفهانبره پرواری930

وزارت جهاد کشاورزی650650علی غرنویبانک کشاورزیگلپایگان اراضی روستای درب امامزاده1گلپایگاناصفهانزنبورداری931



932
 کلنی زنبورعسل 200تولید عسل از 

مدرن
وزارت جهاد کشاورزی200200علی فرهادیپست بانکچشمه کهریز- ده باال-سمیرم روستای سیور 1سمیرماصفهان

بانک کشاورزیکوهپایه-اصفهان20اصفهاناصفهانپرورش مرغ مادر گوشتی933
علی فصیحی 

دستجردی
وزارت جهاد کشاورزی5600056000

وزارت جهاد کشاورزی507507علی قاسمیبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد1آران وبیدگلاصفهانخرید تراکتور و ادوات934

935
توسعه خدمات پیشخوان دولت 

درروستا
پست بانکاصفهان بخش جلگه روستای اسالم آبادخ امام خمینی3اصفهاناصفهان

علی قدرتی 

سکانی
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

936
 3پرورش گل محمدی به مساحت 

هکتار
وزارت جهاد کشاورزی900900علی کاظمیبانک کشاورزیکاشان روستای ویدوج مزرعه مسینه گرد1کاشاناصفهان

بانک کشاورزیفقیهی... اصفهان جرقویه محمدآباد خیابان آیت ا1اصفهاناصفهانپرورش دام سبک937

علی کرم عرب 

مومنی 

محمدآبادی

وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزی6گلستان-شهرک شمالی-نوش اباد 1آران وبیدگلاصفهانگل محمدی938
علی کشاورزی 

نوش آبادی
وزارت جهاد کشاورزی600600

وزارت جهاد کشاورزی25002500علی کشفی فربانک توسعه تعاونتیران و کرون روستای قهریزجان3تیران وکروناصفهاناحداث گلخانه939

1فالورجاناصفهانتوسعه دفتر خدمات روستایی طاد940
اصفهان فالورجان روستای طاد خیابان امام خمینی دفتر 

خدمات ارتباطی
500500علی متولیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک کشاورزیمزرعه شجاع آباد- نوش آباد1آران وبیدگلاصفهان(خرید تراکتور)مکانیزاسیون941
علی محتشمی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی746746

بانک کشاورزیمجتمع دامداری یکه درخت بافران- بافران 1ناییناصفهانپرواربندی گوسفند942
علی محمد 

پوربافرانی
وزارت جهاد کشاورزی16001600

بانک کشاورزیخیر اباد ک جنب بره برداری2نجف آباداصفهانزعفران کاری943

علی محمد 

قاسمی خیر 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی800800

صندوق کارآفرینی امیدجنب مخابرات- روستای ون 1کاشاناصفهانتولید نان لواش ماشینی944
علی محمد 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500



945
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
پست بانک(عشایر )سمیرم ، حنا ، گاوتپه ، چشمه قدمگاه 1سمیرماصفهان

علی 

مرادپورشورباخور

لو

سازمان امور عشایر ایران200200

وزارت جهاد کشاورزی18001800علی مصطفیبانک توسعه تعاوناصفهان نجف آباد حاجی آباد4نجف آباداصفهاناحداث گلخانه سبزی و صیفی946

بانک کشاورزییزدل- آران و بیدگل 1آران وبیدگلاصفهانگل محمدی/کشت زعفران947
علی مصلحی 

یزدلی
وزارت جهاد کشاورزی850850

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی معصومیبانک کشاورزیشهرستان اردستان روستای باقرآباد1اردستاناصفهانپروار بندی بره948

949
تولید و پرورش زنبور و عسل و 

فرآورده های آن
3فریدناصفهان

منزل علی -خیابان اصلی-روستای قفر-داران-اصفهان

ملک قفری
وزارت جهاد کشاورزی22002200علی ملک قفریبانک کشاورزی

40نجف آباداصفهانتولید فرش دستباف950
خیابان امام - روستای خونداب- دهق- نجف آباد-اصفهان

 طبقه همکف45خیابان یادگار امام پ-خمینی
صندوق کارآفرینی امید

علی مومنی 

دهقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

951

 راسی 70پرورش گوسفند پرواری 

بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

بانک توسعه تعاونسمیرم بخش وردشت روستای سبز اباد1سمیرماصفهان
علی نادری دره 

شوری
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی250250علی ناطقیبانک کشاورزیشهرستان خوانسار منطقه ویست جاده حاجی اباد1خوانساراصفهانکاشت گل محمدی در یک هکتار952

پست بانکاصفهان بخش جلگه روستای مادرکان1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری953
علی نجاتی 

مادرکانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

سازمان امور عشایر ایران500500علی نوروزی ایبلوصندوق کارآفرینی امیدمنطقه عشایری هرندی-آستانه -دهاقان 1دهاقاناصفهانپرورش گوسفند داشتی954



955
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
بانک توسعه تعاونسمیرم روستای گرموک مزرعه بچگان1سمیرماصفهان

علی یار عربلو 

نرهء
سازمان امور عشایر ایران250250

وزارت جهاد کشاورزی600600علی یزدان پرستصندوق کارآفرینی امیدشهرستان خوانسار روستای ارجنک1خوانساراصفهان هکتار1/5کشت موسیر در 956

957
 راسی گوسفند پرواری ۷٠پرورش 

بهسازی اماکن دامی کوچک روستایی
وزارت جهاد کشاورزی600600علیجان موسویپست بانکسمیرم روستای چهارراه1سمیرماصفهان

بانک کشاورزیروستای مسینه- شهرضا - اصفهان 1شهرضااصفهاندامداری958
علیرضا احمدی 

مسینه
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک توسعه تعاونفالورجان روستای موسیان خ نواب3فالورجاناصفهانساخت مصنوعات چوبی959
علیرضا احمدی 

موسیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

800800علیرضا اصالنیبانک توسعه تعاونروستای سیبک-فریدونشهر2فریدونشهراصفهانسفال و سرامیک-احداث کارگاه هنری960
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

961
خدمات ورزشی روستایی باشگاه 

بدنسازی
وزارت ورزش و جوانان24002400علیرضا امینیبانک توسعه تعاونفالورجان بوستان محله ی الرگان خیابان اصلی4فالورجاناصفهان

200200علیرضا باقریصندوق کارآفرینی امیدجنب مسجد- علی آباد گچی - گلشن1دهاقاناصفهاننجاری و خراطی962
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی300300علیرضا باقریبانک کشاورزیابوزیداباد دشت شاطر اباد1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی963

964
تولید )شرکت تاکستان زاینده رود

(انواع سرکه خوراکی
4اصفهاناصفهان

خیابان -ناحیه صنعتی-روستای سروشبادران-اصفهان

66پالک-بن بست نسترن-نسترن
وزارت جهاد کشاورزی50005000علیرضا بهنامی نیاصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی15001500علیرضا ترکانبانک کشاورزیسمیرم وردشت روستای حسین اباد2سمیرماصفهان(گل محمدی)کاشت گیاهان دارویی 965



بانک کشاورزیتیران و کرون روستای مهدی آباد1تیران وکروناصفهانزنبورداری966
علیرضا 

جهانبخش
وزارت جهاد کشاورزی400400

967
پرورش گاو شیری به ظرفیت 

راس مولد38
2دهاقاناصفهان

دهاقان روستای پوده خ شهید اسکندری کوچه شهید 

اکبر حقیقی
وزارت جهاد کشاورزی21502150علیرضا حقیقیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای جولرستان خ وحدت ک ش میرلوحی3فالورجاناصفهانتولید مصنوعات چوبی968
علیرضا حیدری 

مهرآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

2اردستاناصفهانکاشت زعفران969
گروه کشاورزی شهید - شهرستان اردستان مهاباد 

بهشتی سرهنگچه
وزارت جهاد کشاورزی400400علیرضا خبازیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیداستان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات آباد1سمیرماصفهان رأسی50پرورش گوسفند پرواری 970
علیرضا داتلی 

بگی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1فریدونشهراصفهانگل محمدی و گیاهان دارویی971

جنب -مزارع قهستجان-منطقه قهستجان-فریدونشهر

استخر آبیاری قطره ای شرکت تعاونی آب بران دره 

ریواس

وزارت جهاد کشاورزی300300علیرضا رحیمیبانک کشاورزی

972
تولید انواع )صنایع غذایی و تکمیلی

(کیک و شیرینی
5فالورجاناصفهان

فالورجان روستای زفره خ ولیعصر کوچه شهید علی 

کریمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500علیرضا رهنماصندوق کارآفرینی امید

973
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
پست بانک(عشایر )سمیرم ، حنا ، گاوتپه ، چشمه قدمگاه 1سمیرماصفهان

علیرضا شبانی 

شورباخورلو
سازمان امور عشایر ایران250250

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان شهرضا روستای سوالر2شهرضااصفهانپرورش گاو شیری974
علیرضا شمسی 

سوالری
وزارت جهاد کشاورزی20002000

وزارت صنعت، معدن و تجارت750750علیرضا صادقیبانک توسعه تعاوناصفهان فالورجان کرسگان بعد از پرورش ماهی3فالورجاناصفهانتولید قطعات فلزی975



976

 راسی 33یک واحد گوساله پرواری 

بهسازی و اماکن دامی کوچک 

وروستایی

وزارت جهاد کشاورزی810810علیرضا طاهریبانک توسعه تعاونروستای کره دان- پادناعلیا- سمیرم 1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی250250علیرضا عباسپورپست بانککاشان روستای سن سن1کاشاناصفهانپرورش قارچ خوراکی977

978
راه اندازی مجموعه اقامتگاه بوم 

گردی در روستای تیکن
3گلپایگاناصفهان

- دهستان نیوان  –شهرستان گلپایگان - استان اصفهان 

خیابان بهداشت-جاده در -روستای تیکن 
600600علیرضا علیشاهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2برخواراصفهانبسته بندی ادویه وحبوبات979
شهرستان برخوار دولت آباد خ اباذر غربی ک ش اکبر 

29فتاحی پ 
بانک کشاورزی

علیرضا فتاحی 

دولت آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000

وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا فناییبانک کشاورزیمبارکه روستای جوهرستان اراضی مهندس فنایی1مبارکهاصفهانتولید گل گلدانی980

3مبارکهاصفهانپرورش گاو شیری981
مبارکه روستای دهسرخ جاده پلی اکریل مختصات 

3587785 و 563639
بانک کشاورزی

علیرضا قاراخانی 

ده سرخی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

وزارت جهاد کشاورزی400400علیرضا قاسمیبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند982

وزارت جهاد کشاورزی150150علیرضا قاسمیبانک کشاورزیروستای حسین اباد دشت مهدیه1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی983

بانک کشاورزیروستای ایچی-اصفهان2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری984
علیرضا قربانیان 

افارانی
وزارت جهاد کشاورزی521521

پست بانکروستای محمدیه- تیران و کرون 1تیران وکروناصفهانکشت گیاه موسیر985
علیرضا کریمی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی600600

وزارت جهاد کشاورزی200200علیرضا محمدیپست بانکروستای اشن1اصفهاناصفهانپرورش زنبورعسل986

وزارت جهاد کشاورزی10001000علیرضا معصومیبانک کشاورزیمحله آشجرد-داران-شهرستان فریدن-استان اصفهان3فریدناصفهانکاشت زعفران987

وزارت جهاد کشاورزی270270علیرضا مقیمیبانک کشاورزیشهرستان خورو بیابانک روستای عرب آباد3خور و بیابانکاصفهانپروار بندی شتر988



صندوق کارآفرینی امیداصفهان منطقه براان شمالی روستای جوزدان2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری989
علیرضا مال 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی900900

990
لوال )تولید درب و یراق آالت آهنی

(آهنی و کشو میله ای
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000علیرضا هاشم پورصندوق کارآفرینی امیداصفهان براان جنوبی روستای پیله وران برکان12اصفهاناصفهان

17001700علیرضا یاورصندوق کارآفرینی امیدخوروبیابانک روستای نصرآباد اقامتگاه بوم گردی باجون2خور و بیابانکاصفهاناقاماتگاه بوم گردی991
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

992
پرورش گوسفندداشتی به ظرفیت 

راس مولد40
وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا یلمهصندوق کارآفرینی امیدمزرعه حکیم آباد-روستای علی آباد جمبزه2دهاقاناصفهان

بانک کشاورزیروستای نشلج مزرعه نزاد گالبگیری یوسفی1کاشاناصفهانتولید گالب و عرقیات گیاهی993
علیرضا یوسفی 

نشلجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

994

 راسی بره پرواری بهسازی ۳٠پرورش 

و نوسازی اماکن دامی کوچک 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی390390عنایت اله گنجیپست بانکروستای خینه-پادنا- سمیرم1سمیرماصفهان

995
بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

(راس180)کوچک و روستایی
وزارت جهاد کشاورزی500500عنایت اله نوذریبانک توسعه تعاونسمیرم حنا روستای چشمه خونی1سمیرماصفهان

996
بهسازی وتکمیل ساختمان دامداری 

و تجهیز آن
پست بانکروستای طامه- نطنز 1نطنزاصفهان

عیدی محمد 

حیدری طامه
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی272272عین اله گوروییبانک توسعه تعاونچادگان روستای کلیچه1چادگاناصفهانپرورش گوسفند داشتی997



بانک کشاورزیفالورجان قلعه مهرنجان صحرای دودنگه3فالورجاناصفهاناحداث گلخانه صنعتی998
غدیرعلی قدیری 

حاجی ابادی
وزارت جهاد کشاورزی38003800

999

 راسی گاو شیری مجوز 10پرورش 

بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی400400غریب نظریبانک توسعه تعاونسمیرم پادنای سفلی روستای سادات اباد1سمیرماصفهان

بانک کشاورزیشهرستان اردستان روستای ظفرقند1اردستاناصفهانکاشت زعفران1000
غزال هدایتی 

زفرقندی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیدشت شجاع اباد1آران وبیدگلاصفهانگل محمدی1001

غالمحسین 

اکرامی نوش 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی900900

1002
خرید دام وعلوفه و تکمیل تجهیزات 

یک واحدگوسفند داشتی
پست بانکاصفهان بخش جلگه روستای قمشان3اصفهاناصفهان

غالمحسین 

ایوبی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی34002400

صندوق کارآفرینی امیدشهرضا منطقه ی عشایری هوک مرتع گوالجیک4شهرضااصفهانپرورش گوسفند داشتی1003
غالمحسین 

عاشوری
سازمان امور عشایر ایران350350

پست بانکشهرستان اردستان روستای چهرمهین1اردستاناصفهانکاشت زعفران1004
غالمحسین 

عامری
وزارت جهاد کشاورزی400400

پست بانکشهردامنه،جاده گاز ،واقع در اراضی زراعی بیغش دامنه2فریدناصفهانمبلمان ومصنوعات چوبی1005
غالمرضا 

باباجعفری دمنه
650650

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1006
توسعه خط بسته بندی عرقیات 

گیاهی
پست بانکروستای نابر.  جاده ورکان30کیلومتر . کاشان4کاشاناصفهان

غالمرضا حدادی 

برزکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت39003900

وزارت جهاد کشاورزی13001300غالمرضا حیدریبانک کشاورزیجوزدان2نجف آباداصفهانکشت زعفران1007

وزارت جهاد کشاورزی940940غالمرضا خادمیبانک کشاورزیروستای یزدالن دشت فجر2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران و گل محمدی1008

بانک توسعه تعاونمزرعه رحیم آباد- بافران - نایین 2ناییناصفهانپرواربندی گوساله1009
غالمرضا رحیمی 

بافرانی
وزارت جهاد کشاورزی800800



3دهاقاناصفهانگلخانه1010
گلشن خیابان گلستان شهدا انتهای کوچه شهید 

3محمدرضا سبزیان پشت دبیرستان پالک 
وزارت جهاد کشاورزی350350غالمرضا رضاییانبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیگلپایگان اراضی روستای رباط محمود2گلپایگاناصفهانگاوداری پرواری1011
غالمرضا روح 

الهی
وزارت جهاد کشاورزی24992499

وزارت جهاد کشاورزی150150غالمرضا سلمانیبانک کشاورزیروستای ریجن دشت مبارک اباد1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1012

1013
 کلنی زنبورعسل 300تولید عسل از 

مدرن
1سمیرماصفهان

روستای قرقاچ مزرعه دره جیران جنب باغ - سمیرم

خسرو رنجبر
وزارت جهاد کشاورزی770770غالمرضا قرقانیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیداصفهان اسفنداران1اصفهاناصفهان(اسفنداران)هر روستا یک محصول1014

غالمرضا 

محمودی 

اسفندارانی

صندوق کارآفرینی امید150150

بانک کشاورزیروستای بندر-پشتکوه موگویی-فریدونشهر-اصفهان5فریدونشهراصفهانپرورش ماهیان سرد آبی1015
غالمرضا مری 

بندری
وزارت جهاد کشاورزی30003000

بانک توسعه تعاوناصفهان فالورجان کرسگان4فالورجاناصفهانخدمات تعمیر ماشین االت کشاورزی1016
غالمرضا نظری 

یزد ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600

بانک کشاورزیروستای محمدیه خیابان اصلی روبروی مخابرات10تیران وکروناصفهانگلخانه سبزی و صیفی1017
غالمرضا هاشم 

پور
وزارت جهاد کشاورزی25002500

صندوق کارآفرینی امیدکوچه شهید نوروزی- محله باال- روستای نشلج - کاشان 1کاشاناصفهانتأمین تجهیزات کارگاه کابینت سازی1018
غالمرضا یوسفی 

نشلجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

5شهرضااصفهان رأس75گاوداری شیری 1019
مهیار، انتهای خیابان آجر طال، بعد از کانال آب، گاوداری 

جهانبازی
صندوق کارآفرینی امید

غالمعباس 

جهانبازی 

گوجانی

وزارت جهاد کشاورزی1000010000

سازمان امور عشایر ایران300300غالمعلی عاشوریصندوق کارآفرینی امید(منطقه عشایری)روستای هوک-دهستان کهرویه-شهرضا1شهرضااصفهانراسی50پرورش دام سبک 1020

1021
راس 30توسعه گاوداری شیری از 

راس مولد60مولد به 
وزارت جهاد کشاورزی14601460غالمعلی کیخاییبانک کشاورزیدهاقان علی آباد جمبزه خ بهداری کوچه نسترن2دهاقاناصفهان



1022
کشت وپرورش زعفران و گیاهان 

 هکتار2دارویی درسطح 
وزارت جهاد کشاورزی400400غالمعلی مهدیبانک کشاورزیچهل خانه خیابان طالقانی کوچه شهید مدرس2فریدناصفهان

1023

 راسی 70پرورش گوسفند پرواری 

بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی400400غالمعلی نوروزیبانک توسعه تعاونسمیرم بخش مرکزی چشمه خونی1سمیرماصفهان

صندوق کارآفرینی امیداصفهان فریدونشهر روستای پشندگان3فریدونشهراصفهانخشک کردن بسته بندی مواد غذایی1024
فاضل جزی 

پشندگانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

1025

تکمیل و تجهیز کارگاه جهت فرآوری 

،صنایع تبدیلی ،بسته بندی 

وبازاریابی محصوالت کشاورزی

پست بانکروستای طامه- نطنز 2نطنزاصفهان
فاطمه احمدی 

طامه
وزارت جهاد کشاورزی600600

1026

توسعه دفتر و تجهیرات به روز جهت 

ارایه هر چه بیشتر خدمات به مردم 

منطقه

500500فاطمه اربابیپست بانککاشان کامو جنب چهار راه ولی عصر1کاشاناصفهان
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی10001000فاطمه اروریانپست بانکنایین روستای هرمزآباد1ناییناصفهانپرواربندی شترمرغ گوشتی1027

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1028
شاهین 

شهرومیمه
1

-بن بست مولوی-خیابان امامزاده-روستای ازان

1394پالک
وزارت جهاد کشاورزی6565فاطمه اسحاقیصندوق کارآفرینی امید



پست بانکفالورجان روستای جوجیل بلوار امام کوی بنفشه1فالورجاناصفهان(رودوزی های سنتی)صنایع دستی1029
فاطمه اسماعیل 

زاده
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی700700فاطمه افشاریپست بانکروستای فراموشجان- بخش چنارود- چادگان- اصفهان1چادگاناصفهان(موسیر)کشت گیاهان دارویی1030

وزارت جهاد کشاورزی590590فاطمه افشاریبانک توسعه تعاونبخش لواسک-جاده سمیرم شهرضا-وردشت-سمیرم1سمیرماصفهان( هکتار2.5)کاشت گل محمدی1031

صندوق کارآفرینی امید13 پ6نهضت اباد کوچه 1دهاقاناصفهاندامپروری1032
فاطمه افشاری 

تبار
سازمان امور عشایر ایران100100

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1033
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی105105فاطمه بژندیصندوق کارآفرینی امید1034پالک-جنب شعبه نفت قدیم-روستای ازان1

بانک توسعه تعاونمجتمع دامداری حنفش- نایین 1ناییناصفهانگاوداری شیری1034
فاطمه حقیقی 

نائینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فاطمه خاشعیپست بانکاله اباد خیابان امام1لنجاناصفهانقالیبافی1035

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1036
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی155155فاطمه خدادوستصندوق کارآفرینی امید181خ شریعت پالک-روستای ازان1

1فالورجاناصفهان(چرم دوزی)صنایع دستی 1037
فالورجان روستای جوجیل بلوار امام رضا خ شهید 

منتظری کوچه جانباز
پست بانک

فاطمه رجبی 

دشتچی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونسمیرم منطقه پادنا روستای خفر1سمیرماصفهانگلیم بافی1038
فاطمه سادات 

عمادی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فاطمه سیفی زادهپست بانککرچگان خ مولوی1لنجاناصفهانقالی بافی1039

1فالورجاناصفهانتولید فرش دستباف1040

کرسکان حسین اباد خیابان ش -فالورجان - اصفهان 

مطهری کوچه ش رمضانعلی فتحی منزل صفرعلی 

971رحیمی پالک 

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه شوشتری 

حسن آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1041
تولید کننده و بهربرداری از گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی300300فاطمه صادقیبانک کشاورزیفریدونشسهر خیابان شریعتی1فریدونشهراصفهان

وزارت جهاد کشاورزی70007000فاطمه صادقیبانک کشاورزیروستای شریف اباد3اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری1042



بانک توسعه تعاونروستای محمودآباد- مرکزی - نایین - اصفهان 2ناییناصفهانپرواربندی بره1043
فاطمه صادقیان 

تمنانی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1044
شاهین 

شهرومیمه
1

روبه روی -کوچه حافظ-فلکه حافظ-روستای ازان

1094پالک-دهداری
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه صغرا علی 

اکبری
وزارت جهاد کشاورزی8080

وزارت جهاد کشاورزی250250فاطمه عبدیانبانک کشاورزیشهرستان اردستان کچورستاق گروه کشاورزی مختار1اردستاناصفهانکاشت گل محمدی1045

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1046
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی5050فاطمه عرب زادهصندوق کارآفرینی امید1139پالک-کوچه حافظ-میدان حافظ-روستای ازان1

پست بانک١۳٩٩پالک  _کوچه معلم_جوجیل_فالورحان_اصفهان1فالورجاناصفهانپوشاک1047
فاطمه کاظمی 

جوجیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکاصفهان فالورجان هویه کوچه رسالت1فالورجاناصفهانکارگاه قالی بافی1048
فاطمه مختاری 

هویه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه ملک پورپست بانکلنجان روستای برنجگان کوچه بوستان جنب دبستان بالل1لنجاناصفهانتولید فرش دستباف1049

وزارت صنعت، معدن و تجارت990990فاطمه ملکیپست بانکخوانسار روستای دوشخراط ابتدای روستا2خوانساراصفهانتولید نبات و پولک و آبنبات1050

1051
تأسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه 

ای شتاب در رشته های صنایع خودرو
آموزش فنی حرفه ای500500فاطمه مهرزادبانک توسعه تعاونروبروی پست بانک-خیابان امام-روستای ده آباد4نطنزاصفهان

بانک کشاورزی21نصرآباد خیابان رنجبر کوچه فجر کوچه وصال پالک 1اصفهاناصفهانپرورش شترمرغ1052
فاطمه نیکبخت 

نصرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی990990

وزارت صنعت، معدن و تجارت13501350فایزه سبحانیبانک توسعه تعاونسمیرم منطقه پادنا روستای ماندگان کوچه شهریاری2سمیرماصفهانچاپ و بسته بندی صنایع دستی1053

1054
 راس دام سبک در یک دوره 180

شش ماهه
پست بانکقبر کیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

فتحعلی رضایی 

رحیمی
سازمان امور عشایر ایران150150

صندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای الرگان1فالورجاناصفهانپوشاک1055
فخر السادات 

متولی الرگیچی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100



وزارت جهاد کشاورزی500500فرج اهلل قلی پورصندوق کارآفرینی امیدجاده خویا-روستای مزرعه شور-شهر سگزی1اصفهاناصفهانپرورش ماهی سرد آبی در آب شور1056

1057
 50بهره برداری گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی240240فرج اله جلیلیبانک توسعه تعاونسمیرم وردشت روستای چشمه رحمان1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی720720فرحناز طاییبانک کشاورزیمزرعه ضرغام آباد- شهرستان سمیرم 1سمیرماصفهانکشت گل محمدی1058

وزارت صنعت، معدن و تجارت576576فرزانه افشاریبانک توسعه تعاونچادگان روستای فراموشجان خیابان اصلی2چادگاناصفهانتولیدپوشاک زنانه1059

3برخواراصفهانپرورش شترمرغ مولد1060
دهستان - بخش مرکزی - شهرستان برخوار - اصفهان 

روستای دنبی- مرغ 
صندوق کارآفرینی امید

فرزانه سادات 

احمدی شیخ 

شبانی

وزارت جهاد کشاورزی32003200

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1061
شاهین 

شهرومیمه
1

فرعی یک -خ شهریاری-خ عالمه طباطبایی-روستای ازان

450پالک-شرقی
وزارت جهاد کشاورزی8585فرزانه شریفیصندوق کارآفرینی امید

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1062
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080فرزانه صالحصندوق کارآفرینی امید953پالک-کوچه عارف-خ انقالب-روستای ازان1

1دهاقاناصفهانکارگاه قلم زنی نقش جهان1063
خیابان ولی - روستای قمبوان-شهرستان دهاقان-اصفهان

روبروی بانک صادرات-عصر
200200فرزانه ماندیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1064

 راسی با 80پرورش گوسفند پرواری 

مجوز بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی900900فرشاد غضنفریپست بانکسمیرم بخش وردشت روستای سرچغا1سمیرماصفهان

بانک توسعه تعاون27کاشان بلوار خاندایی دیانت 1کاشاناصفهانکشت زعفران در سطح یک هکتار1065
فرشته رجایی 

ونی
وزارت جهاد کشاورزی320320



2اصفهاناصفهاناقامتگاه بوم گردی1066
-کوچه شهید جمشیدی-خ جمهوری اسالمی-حسن اباد

2کوچه شهید فاطمی پالک 
15001500فرشته عالمشاهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1067
بهسازی دامداری و تکمیل ساختمان 

و تجهیز آن جهت پرواربندی گوساله
پست بانکمحله مارچون- روستای کشه- طرق رود1نطنزاصفهان

فرشته مبینی 

کشه
وزارت جهاد کشاورزی200200

1068

نوسازی یک واحد پرورش گاو دو رگ 

 رأس و 20شیری به ظرفیت کل گله 

 رأس10مولد 

صندوق کارآفرینی امیدروستای تل محمد- پادا ناعلیا - سمیرم 1سمیرماصفهان
فرهاد بختیار تل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1069
تکمیل و تجهیز -بهسازی جایگاه دام 

ساختمان دامداری
وزارت جهاد کشاورزی200200فرهاد عابدینیبانک کشاورزیروستای متین آباد1نطنزاصفهان

بانک کشاورزیاراضی حسین اباد-اصفهان1اصفهاناصفهان(بهره برداری)بره دورگ پرواری1070
فرهاد قدیرزاده 

خزروقی
وزارت جهاد کشاورزی800800

1071
 رأس 5پرورش گاو شیری به ظرفیت 

مولد
1دهاقاناصفهان

دهاقان روستای پوده خ شهید اسکندری کوچه شهید 

یزدانیان
وزارت جهاد کشاورزی300300فرهاد یغماییبانک توسعه تعاون

4تیران وکروناصفهاناحداث گلخانه سبزی و صیفی1072
تیران روستای نسیم آباد نرسیده به روستا پشت گلخانه 

آقای مقدسی
وزارت جهاد کشاورزی62506250فریبا استقاللیانبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی400230فریبا چترسیمینپست بانکنورآباد- وردشت- سمیرم1سمیرماصفهان(هکتار1.5 )کشت گل محمدی 1073



وزارت صنعت، معدن و تجارت900900فریبرز باطنیصندوق کارآفرینی امیدروستای مسلم آباد2کاشاناصفهانتولید مصنوعات سیمانی1074

1075

 16یک واحد گوساله دو رگ پرواری 

بهسازی اماکن دامی کوچک .راسی 

وو روستایی

وزارت جهاد کشاورزی420420فریده رحمانیبانک توسعه تعاونروستای سرباز- پادنا- سمیرم 1سمیرماصفهان

1076

 راسی گوسفند ترکی 190پرواربندی 

بهسازی اماکن دامی کوچک .پرواری 

و روستای

وزارت جهاد کشاورزی600600فریده کاوهبانک توسعه تعاونسمیرم روستای قلعه قدم1سمیرماصفهان

800800فریدون عباسیپست بانکغرغن3فریدناصفهانبومگردی1077
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی12501250فریناز پرنیانی فردبانک کشاورزیدهستان برآان جنوبی روستای زیار3اصفهاناصفهانتولید محصوالت گلخانه ای1078

وزارت جهاد کشاورزی750750فضل اهلل ربیعیبانک کشاورزیروستای کوشکیچه- شهر زیباشهر - مبارکه1مبارکهاصفهانتولید انواع قارچ های خوراکی1079

1اردستاناصفهانکاشت زعفران1080
گروه - شهرستان اردستان روستای کچورستاق 

کشاورزی آزادی کبودان
بانک کشاورزی

فضل اله فروزان 

فر
وزارت جهاد کشاورزی400400

1فالورجاناصفهاندامداری1081
اصفهان فالورجان سهرفیروزان روبروی مرغداری 

قلمکاری صحرای کیادجان
پست بانک

فضل اله وکیلی 

سهرفروزانی
وزارت جهاد کشاورزی600600



1082

 ۲٠پرورش گوسفند ترکی پرواری 

راسی بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

کوچک و روستایی

وزارت جهاد کشاورزی160160فالمرز امیریبانک توسعه تعاونسمیرم روستای گرموک1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی800800فهیمه عمادیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان خوانسار روستای ویست مزرعه بادام2خوانساراصفهان هکتار3.2کاشت موسیر در 1083

وزارت جهاد کشاورزی600600قاسم رضاییبانک کشاورزیآران و بیدگل علی آباد مرکزی1آران وبیدگلاصفهانپرورش کوسفند1084

اصفهان(زعفران )کشت گیاهان دارویی 1085
بو یین و 

میاندشت
وزارت جهاد کشاورزی510510قاسم ضیاییبانک کشاورزیبویین میاندشت بخش کرچمبو شمالی روستای تخماقلو1

صندوق کارآفرینی امیداصفهان اسفنداران ک شهید آزادی1اصفهاناصفهان(اسفنداران)هر روستا یک محصول1086
قاسم طالبی 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید200200

بانک کشاورزیروستای کفرودخیابان امیر المومنین1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری کوچک روستایی1087
قاسم قاسمی 

کفرودی
وزارت جهاد کشاورزی400400

پست بانکاصفهان بران شمالی روستای کندالن1اصفهاناصفهانبهربرداری گاوشیری1088
قاسمعلی قاسمی 

فسارانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1089
کشت وپرورش زعفران و گیاهان 

 هکتار2دارویی درسطح 
بانک توسعه تعاونشهرستان فریدن روستای قفر1فریدناصفهان

قاسمعلی 

یوسفیان دارانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک توسعه تعاونگلپایگان روستای غرقاب1گلپایگاناصفهانبومگردی روستایی1090
قدرت اهلل 

مجیدی
600600

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مبارکهاصفهانکارگاه تراشکاری1091
اصفهان مبارکه زیباشهر اراضی بلوارامام خمینی جنب 

7بسیج پ
بانک توسعه تعاون

قدرت اله 

جعفری اراضی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

بانک توسعه تعاونروستای باچه2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری1092
قدرت اله 

قیدرلویی
وزارت جهاد کشاورزی20002000



پست بانکسه راهی طرق10نطنزاصفهانکاشت و تولید زعفران1093
قدسی مبینی 

کشه
وزارت جهاد کشاورزی300105

پست بانکرودشت امامزاده عبدالعزیز10اصفهاناصفهانفراوری و بسته بندی سبزیجات1094
قدمعلی منتظری 

شاتوری
وزارت جهاد کشاورزی20002000

بانک توسعه تعاونتیران و کرون روستای خیر آباد2تیران وکروناصفهانپرورش زنبور عسل1095
قربانعلی باقری 

خیرابادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1096
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران100100قربانعلی عاشوریصندوق کارآفرینی امیدسمیرم ، عشایر منطقه دره عرب1سمیرماصفهان

صندوق کارآفرینی امیدشهرضا روستای هونجان منطقه عشایری سلطان خلیل1شهرضااصفهانپروار بندی دام سبک1097
قربانعلی عربلو 

نره یی
سازمان امور عشایر ایران500500

بانک کشاورزیروستای حسین اباد-براآن شمالی-اصفهان4اصفهاناصفهان(تولید سبزی و صیفی)گلخانه1098
قربانعلی کرمی 

باصیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000

پست بانکدره بید2تیران وکروناصفهانکشت زعفران1099
قربانعلی محسنی 

دره بیدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی23002300قربانعلی ممتازصندوق کارآفرینی امیددهاقان روستای همگین خ اصلی4دهاقاناصفهانگلخانه سبزی و صیفی1100

پست بانکسمیرم حنا1سمیرماصفهانقالیبافان دستباف1101
قزلربس شبانی 

شورباخورلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1102

 راسی 15پرورش گاوشیری دورگ 

بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

کوچک روستایی

وزارت جهاد کشاورزی500500قلج قرقانی پوربانک توسعه تعاونسمیرم بخش وردشت روستای مورک1سمیرماصفهان

1103

 ۲٠پرورش گوساله دورگ پرواری 

راسی بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

کوچک روستایی

وزارت جهاد کشاورزی600600قلندر رئیسیانپست بانکسمیرم روستای سیور علی اباد1سمیرماصفهان



1104
 50بهره برداری گوسفند داشتی 

راسی
پست بانکسمیرم بخش وردشت روستای چشمه رحمان1سمیرماصفهان

قلندر 

عبدالسلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی250250

وزارت جهاد کشاورزی250250قنبرعلی ناطقیبانک کشاورزیشهرستان خوانسار منطقه ویست چاه باالی مزرعه بادام1خوانساراصفهانکاشت گل محمدی در یک هکتار1105

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1106
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی105105کاظم اقدامیصندوق کارآفرینی امید402پالک-غربی3فرعی-خ شهریار-روستای ازان1

1خوانساراصفهانکاشت زعفران در یک هکتار1107
شهرستان خوانسار روستای ارجنک کوچه ازادی چاه 

شخصی کاظم طاهرقلی
وزارت جهاد کشاورزی600600کاظم طاهرقلیصندوق کارآفرینی امید

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1108
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی5050کبری خدادوستصندوق کارآفرینی امیدخ شریعتی-روستای ازان1

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1109
شاهین 

شهرومیمه
1

-کوچه اندیشه-خ سیدصالحه خاتون-روستای ازان

672پالک
وزارت جهاد کشاورزی8080کبری سالمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300کبری فرخوندپست بانکچادگان چنارود شمالی روستای پرمه علیا1چادگاناصفهانتولیدپوشاک زنانه1110

وزارت جهاد کشاورزی630630کبری نادریانبانک کشاورزیمزرعه بانه روستای ضرغام اباد- شهرستان سمیرم 1سمیرماصفهان( هکتار3)کشت گل محمدی 1111

وزارت صنعت، معدن و تجارت11001100کرامت احمدیصندوق کارآفرینی امیداصفهان سمیرم وردشت روستای مهرگرد2سمیرماصفهانرستوران جهت گردشگران1112

بانک توسعه تعاونروستای خویگان-فریدونشهر1فریدونشهراصفهانپرواربندی گوساله1113
کرامت اهلل 

مومنی موگویی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1114
تولید و ساخت پالت چوبی و جعبه 

سنگ و باکس
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300کرم میساییبانک توسعه تعاوناصفهان فریدونشهر روستای بهرام اباد2فریدونشهراصفهان

بانک کشاورزیفالورجان پیربکران باغکومه3فالورجاناصفهانگلخانه1115
کریم جمشیدی 

یزدابادی
وزارت جهاد کشاورزی487487

وزارت جهاد کشاورزی14501450کریم صادقیپست بانکروستای هاردنگ1لنجاناصفهانپرواربندی گوسفند1116



وزارت جهاد کشاورزی500500کریم عباسیپست بانکاصفهان ـ تیران و کرون ـ دولت آباد1اصفهاناصفهانپرورش زنبور عسل1117

وزارت جهاد کشاورزی400400کریم محمدخانیپست بانکروستای دوتو3تیران وکروناصفهانکشت موسیر1118

وزارت جهاد کشاورزی10001000کمال احتشامیصندوق کارآفرینی امید مزرعه اردران35شهرضا جاده سمیرم کیلومتر 2شهرضااصفهانگاوداری شیری به ظرفیت ده راس1119

بانک کشاورزیروستای منشیان1اصفهاناصفهانگوساله دورگ پرواری1120
کمال کاظمی 

کرد ابادی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1121
اقامتگاه بومگردی در روستای خفر 

سمیرم
20001700کوروش موسویپست بانکروستای خفر- شهرستان سمیرم - استان اصفهان 3سمیرماصفهان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1122
شاهین 

شهرومیمه
1

نبش خیابان -کوچه مطهری-خیابان عالمه-روستای ازان

158پالک-غدیر
وزارت جهاد کشاورزی5050کوکب توکلیصندوق کارآفرینی امید

1سمیرماصفهان( راس45)گوسفند پرواری 1123
روستای نورآباد - بخش وردشت - سمیرم - اصفهان 

قرمزی
بانک توسعه تعاون

کیوان چتر 

سیمین
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی300300کیوان سرافرازیبانک کشاورزیابوزیداباد دشت سرافرازیه2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1124

پست بانکزینبیه1اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل1125
کیوان موسوی 

تبار
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی400400گل بانو کامرانیپست بانکعلی آباد منصوریه- شهرستان اردستان زواره 1اردستاناصفهانکاشت زعفران1126

صندوق کارآفرینی امیدسمیرم منطقه وردشت روستای نرمه1سمیرماصفهانگلیم بافی1127

گل بس 

اسفندیاری ده 

علی

300300
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونسمیرم ، منطقه پادنا ، روستای حسن آباد1سمیرماصفهانچهل تکه دوزی1128
گل سر نجفی 

قرجلو
600600

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی600600گودرز میرزایی فرپست بانکییالق1اصفهاناصفهانپرورش زنبورعسل1129

صندوق کارآفرینی امیدمنطقه عشایری دشتک مرتع چوقور چشمه4دهاقاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1130
الل احمد 

عاشوری
سازمان امور عشایر ایران300300



1تیران وکروناصفهانمحصوالت گلخانه ای1131
تیران و کرون روستای سوران خیابان مدرسه شبانه 

روزی بعد از مدرسه
بانک توسعه تعاون

لطف اهلل 

اسماعیلی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی10001000لطفعلی صالحیبانک کشاورزی*2نجف آباداصفهانپرورش گاو شیری1132

صندوق کارآفرینی امیدفتح آباد- سمیرم 1سمیرماصفهان( راس40)پرواربندی گوسفند 1133
لیال افخمی عمله 

قشقایی
سازمان امور عشایر ایران100100

1134
بازیافت مواد پالستیک و آسیاب 

خشک و اکسیدور
صندوق کارآفرینی امیداصفهان فالورجان روستا علیشاهدان3فالورجاناصفهان

لیال الیاسی علی 

شاهدانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت880880

1کاشاناصفهانپروار بندی بره1135
جنب - محله سادات - روستای سن سن - کاشان 

مسجد حضرت ابولفضل
بانک توسعه تعاون

لیال رضایی 

حسکو
وزارت جهاد کشاورزی300300

3فالورجاناصفهانکارگاه تولیدی و اموزشی سرمه دوزی1136
فالورجان روستای ریاحخون بلوار ایت اهلل خامنه ای 

جنب شرکت تعاونی درب و پنجره سازی
200200لیال رهنمابانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1137
باجه مستقل بانکی ودفترخدماتی 

روستا تیرانچی
500500لیال سروشپست بانکاصفهان خمینی شهر روستای تیرانچی1خمینی شهراصفهان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1فالورجاناصفهانتولیدی پوشاک زنانه و مردانه1138
جوجیل خ توحید روبروی سوپرمارکت حاج ابراهیم 

حسینی
بانک توسعه تعاون

لیال سنجری 

شرودانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1فالورجاناصفهانپوشاک1139
فالورجان روستای کافشان خ امام خ شهید بهشتی کوچه 

هید احمد کاظمی
صندوق کارآفرینی امید

لیال علیزاده 

کافشانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

400400لیال مهدیانپست بانکنطنز بادرود روستای سرآسیاب1نطنزاصفهانروستاییictتوسعه دفاتر 1140
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی400400لیال واحدپورفردبانک توسعه تعاونکاشان روستای علوی1کاشاناصفهانپرورش زعفران1141

1142
توسعه کارگاه گلیم بافی و پارچه 

دست بافت
800800ماریا سعیدیبانک توسعه تعاونروستای گرمه- خوروبیابانک 10خور و بیابانکاصفهان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



بانک کشاورزیروستای علی آباد- سفیددشت - آران و بیدگل - اصفهان 1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران1143
ماشااله احمدیان 

علی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی640640

وزارت جهاد کشاورزی400400ماشاهلل شهسواریبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند1144

1کاشاناصفهانپرواربندی بره1145
روستای - دهستان خرمدشت- بخش مرکزی- کاشان

زنجانبر
وزارت جهاد کشاورزی16001600ماشاهلل غالمیبانک کشاورزی

1ناییناصفهانگاوداری شیری1146
نایین بافران مجتمع دامداری حنفش گاوداری ماهرخ 

حسینیان نایینی
بانک توسعه تعاون

ماهرخ حسینیان 

نایینی
وزارت جهاد کشاورزی800800

1147
نوسازی اماکن دامی کوچک 

( راسی10گاو شیری  )روستایی
وزارت جهاد کشاورزی350350ماهی امیریبانک توسعه تعاونسمیرم بخش ونک1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی10001000مجتبی حیدریبانک کشاورزیشهرستان شهرضا خسرو آباد2شهرضااصفهانپرورش گاو شیری1148

1گلپایگاناصفهانتولید و پرورش زنبور عسل1149
رباط ابلوالن روبروی جاده میدان زمین ها و باغ مجتبی 

خوشنویسان
پست بانک

مجتبی 

خوشنویسان
وزارت جهاد کشاورزی800800

1150
ساخت ماشین آالت و ادوات و 

مکانیزاسیون کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400مجتبی دهقانبانک توسعه تعاونفالورجان روستای نرگان روبروی دبیرستان دکتر حسابی3فالورجاناصفهان

بانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای تیدجان قلعه1خوانساراصفهانکاشت سیر در یک ونیم هکتار1151
مجتبی رضا 

سلطانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

پست بانکارمکictروستای ارمک دفتر 1کاشاناصفهان روستاییictتامین تجهیزات دفاتر 1152
مجتبی شبانی 

ارمکی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکشهرستان اصفهان بخش کوهپایه جاده فشارک2اصفهاناصفهانپرورش شتر مرغ مولد1153
مجتبی شکرچی 

زاده اصفهانی
وزارت جهاد کشاورزی31003100



1خوانساراصفهان هکتار1کاشت موسیر در 1154
شهرستان خوانسار منطقه ویست خیابان امام کوچه 

شهید ناطقی
وزارت جهاد کشاورزی200200مجتبی قجه وندبانک کشاورزی

1اصفهاناصفهانپرورش بره دورگ1155
-کوچه باغ کاج - کوی باغ توت - آپادانای اول - اصفهان 

181 پالک 
پست بانک

مجتبی کروندی 

کوهانستانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1اصفهاناصفهانتولید گیاهان دارویی1156
-جرقویه سفلی-شهرستان اصفهان-استان اصفهان

مزرعه سیدآباد-روستای پیکان
وزارت جهاد کشاورزی200200مجتبی کیانیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امید8749118788کدپستی - روستای کاغذی- ابوزید آباد2آران وبیدگلاصفهانتولید ادوات کشاورزی1157
مجتبی مهدی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

اصفهانتوسعه واحد پرورش قارچ دکمه ای1158
شاهین 

شهرومیمه
10

دهستان برخوار . بخش مرکزی . شاهین شهر. اصفهان

.کوچه جاده خاکی. کوچه صحرا. روستای جهادآباد. غربی
وزارت جهاد کشاورزی1800018000مجید احمدیبانک کشاورزی

1159
کوشک )اقامتگاه بومی گردی 

(آقامحمد
950950مجید افتخارپست بانکقمصر خ چمران کوچه یادگاری ها1کاشاناصفهان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی560560مجید امیریبانک کشاورزیروستای ولندان- شهرستان شهرضا 1شهرضااصفهانپرورش گاو شیری1160

1161

مینای نقاشی بر روی مس و 

همچنین مینا بر روی چوب و صنایع 

دستی بومی و محلی

17اصفهاناصفهان
اصفهان ، هرند ، خیابان شریعتی ، کوچه هفتم تیر ، 

19پالک 
پست بانک

مجید امینی 

هرندی
700700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800مجید بخشندهبانک توسعه تعاون5گلپایگان شهرک صنعتی سعیدآباد نبش خیابان تولید 15گلپایگاناصفهانتولید گالب و عرقیات گیاهی1162

وزارت جهاد کشاورزی400400مجید بهمنیهبانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای خورچان1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی1163

وزارت جهاد کشاورزی800800مجید پوربافرانیپست بانکمجتمع یکه درخت- بافران - نایین 1ناییناصفهان رأس100پرواربندی بره 1164



پست بانکاصفهان روستای پیکان3اصفهاناصفهانگوساله پرواری1165
مجید جابری 

پیکانی
وزارت جهاد کشاورزی600600

وزارت صنعت، معدن و تجارت950950مجید خواموشیپست بانک1گلپایگان ناحیه صنعتی سعید آباد خیابان تولید1گلپایگاناصفهانصنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی1166

پست بانکروستای هنده2گلپایگاناصفهانپرورش ملکه، ژل رویال، گرده گل1167
مجید رجب 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

بانک کشاورزیاصفهان تیران روستای مبارکه4تیران وکروناصفهاناحداث گلخانه1168
مجید رمضانی 

مبارکه
وزارت جهاد کشاورزی34503450

1169

 راسی بره پرواری 80پرورش 

بهسازی و نوسازی اماکن دامی .

کوچک روستایی

وزارت جهاد کشاورزی10401040مجید رئیسیانپست بانکسمیرم روستای علی اباد سیور1سمیرماصفهان

بانک کشاورزیتیران روستای قلعه ناظر1تیران وکروناصفهانزنبور داری1170
مجید سلطانی 

تهرانی
وزارت جهاد کشاورزی350350

وزارت جهاد کشاورزی200200مجید سهرابیبانک کشاورزیابوزیداباد دشت شهید باهنر1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران1171

پست بانکاصفهان فالورجان روستای طاد1فالورجاناصفهانخیاطی1172
مجید طالبی 

طادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

وزارت جهاد کشاورزی400400مجید علیزادهبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد1آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند1173

وزارت جهاد کشاورزی600600مجید قایدیبانک کشاورزیروستای سروشبادران-بخش کرارج-اصفهان2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری1174

پست بانکروستای اله اباد4لنجاناصفهانتولید ملزومات نظافتی1175
مجید کریمی 

ریزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24502450

1176

تولید انواع ظروف یکبار مصرف 

گیاهی و پالستیکی وسفره یک بار 

مصرف

بانک توسعه تعاون2 پ 8اصفهان شهرک صنعتی ده سرخ مبارکه خ 10مبارکهاصفهان
مجید مشرف 

قهفرخی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000



18001800مجید نوریصندوق کارآفرینی امیدآران و بیدگل، ابوزیدآباد محمدآباد کوچه شهید عرب2آران وبیدگلاصفهانخانه بوم گردی ننه کلثوم1177
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10501050مجید یزدانیبانک کشاورزیچمرود2فالورجاناصفهانگلخانه بینا بینی1178

3لنجاناصفهانپخت و بسته بندی انواع نان سنتی1179
شهرستان لنجان روستای کچوییه خ شهید علی اکبر 

روبه روی مدرسه سمانه
صندوق کارآفرینی امید

مجید یزدانی 

کچویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

وزارت جهاد کشاورزی500500محبوبه اله یاریپست بانکروستای باغ ناظر–چادگان 1چادگاناصفهانپرورش گوسفندداشتی1180

1181
بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

(پرورش گوساله )روستایی
وزارت جهاد کشاورزی500500محبوبه بهرامیانبانک کشاورزیروستای شیخ علی مزرعه باغ مقصود علی- سمیرم3سمیرماصفهان

1182

اشتغالزایی تولید بازاریابی فروش و 

صادرات صنایع دستی شهرستان 

خوروبیابانک

30003000محبوبه رحیمیصندوق کارآفرینی امیدخوروبیابانک روستای ایراج10خور و بیابانکاصفهان
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

400400محبوبه محبوبیپست بانکنطنز روستای نیه خ ولیعصر دفتر خدمات ارتباطی1نطنزاصفهانتوسعه دفتر خدمات ارتباطی1183
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکنطنز روستای فریزهند1نطنزاصفهانتوسعه دفتر خدمات ارتباطی1184
محبوبه مرتضایی 

فریزهندی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

20002000محبوبه ملیانیانپست بانکروستای سیبک- فریدونشهر - اصفهان2فریدونشهراصفهاناقامتگاه بوم گردی1185
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1186
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی5050محدثه اسحاقیصندوق کارآفرینی امید859پالک-خ معلم -بلوارامام رضا-روستای ازان1

پست بانکلنجان روستای کچوییه خیابان شهیدعطایی کوچه گلبهار1لنجاناصفهانتولید فرش دستباف1187
محدثه اله یاری 

ریزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

400400محدثه منوچهریپست بانکنطنز روستای اوره جنب شرکت تعاونی1نطنزاصفهانتوسعه و نوسازی دفاتر1188
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



2فریدونشهراصفهانپرورش ماهی1189
اصفهان فریدون شهر پشت کوه موگویی روستای خوش 

میوه
وزارت جهاد کشاورزی15001500محراب مهدوربانک کشاورزی

بانک کشاورزیشهر رزوه- چادگان -اصفهان 2چادگاناصفهانپرورش گاوداری شیری1190
محرم 

علیمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی43004300

1191

مجوز بهسازی و نوسازی اماکن 

گوساله دورگه - داخلی روستا 

راسی25پرواری 

وزارت جهاد کشاورزی590590محسن آصفیبانک توسعه تعاونسمیرم پادنای علیا روستای دوراهان1سمیرماصفهان

1192
 راسی بره 150بهره برداری واحد 

پرواری
بانک توسعه تعاونسمیرم روستای قلعه قدم1سمیرماصفهان

محسن باقری 

عمله
وزارت جهاد کشاورزی500500

2گلپایگاناصفهانپرورش زنبور عسل1193
دهستان -  –شهرستان گلپایگان  –اصفهان : نام استان

129پالک --5بوستان  –روستا کلوچان - جلگه 
وزارت جهاد کشاورزی650650محسن بخشندهبانک کشاورزی

1194
احداث و تکمیل پرورش گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی15001500محسن براتیبانک کشاورزیتیران و کرون روستای آبگرم مزرعه چشمه حسن2تیران وکروناصفهان

بانک کشاورزی4ک بهشت  - 5ک بهشت - خ جانبازان - برزک 1کاشاناصفهانتولید گالب وعرقیات گیاهی1195
محسن جعفرزاده 

برزکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت23002300

1196
پرورش گوسفند داشتی کوچک 

روستایی
بانک کشاورزیبخش بن رود شهر ورزنه مزرعه همت آباد2اصفهاناصفهان

محسن حاتمی 

ورزنه
وزارت جهاد کشاورزی330330

وزارت جهاد کشاورزی18801880محسن حقیقیبانک کشاورزیدهاقان روستای پوده4دهاقاناصفهانگلخانه سبزی و صیفی1197

وزارت جهاد کشاورزی30003000محسن رحمتیبانک کشاورزیشهرضا اراضی اسفه ساالر3شهرضااصفهانپرورش گاو شیری1198



بانک توسعه تعاونتیران و کرون روستای سوران2تیران وکروناصفهانپرورش زنبور عسل1199
محسن شاه 

بندری
وزارت جهاد کشاورزی300300

30003000محسن شفیعیبانک توسعه تعاونبخش زواره دهستان ریگستان روستای کریم اباد4اردستاناصفهاناقامتگاه بوم گردی1200
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

اصفهان(موسیر)کشت گیاهان دارویی 1201
بو یین و 

میاندشت
وزارت جهاد کشاورزی15001500محسن شمسیبانک کشاورزیبویین میاندشت بخش ییالق روستای ماهورستان علیا6

صندوق کارآفرینی امید130130محسن طالبیصندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهانجاروبندی1202

وزارت جهاد کشاورزی15001500محسن عباسیبانک کشاورزیمزرعه نوکن سمندگان- چادگان –اصفهان 3چادگاناصفهانگلخانه صیفی1203

5فالورجاناصفهانمرکز جمع اوری شیر1204
اصفهان فالورجان کارویه بعداز پل هوایی جنب شرکت 

خانه
پست بانک

محسن علی 

دوستی شهرکی
وزارت جهاد کشاورزی24002400

پست بانکفالورجان خ امام رضا جوجیل نبش تعویض روغنی بهرام2فالورجاناصفهانگسترش و توزیع داروهای گیاهی1205
محسن قاسمی 

فالورجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

بانک کشاورزیشهرک صنعتی کوهپایه-اصفهان8اصفهاناصفهانتهیه خوراک اماده دام و طیور1206
محسن محسنی 

هماگرانی
وزارت جهاد کشاورزی80008000

5برخواراصفهانفرآوری و بسته بندی عسل1207
 2اصفهان شهرستان برخوار شهرک صنعتی کمشچه فاز 

32واحد 
وزارت جهاد کشاورزی63006300محسن مقیمیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200محسن مولویصندوق کارآفرینی امیداصفهان شهرضا روستای امین آباد1شهرضااصفهانکاشت زعفران1208

3کاشاناصفهانخرید تلیسه- گاوداری شیری1209
کاشان روستای وادقان گاوداری عشق اباد پالک فرعی 

145
بانک کشاورزی

محسن ناظمی 

وادقانی
وزارت جهاد کشاورزی32403240

1210
بهسازی یک واحدپرواربندی بره به 

 رأس95ظرفیت 
1سمیرماصفهان

- بخش مرکزی - شهرستان سمیرم - استان اصفهان 

روستای چشمه خونی- حنا 
وزارت جهاد کشاورزی800800محسن نوروزیپست بانک

1211
بهسازی یک واحد گوساله پرواری به 

 رأس20ظرفیت 
وزارت جهاد کشاورزی400400محسن نیکبختبانک توسعه تعاونروستای کره دان- بخش پادنای علیا -شهرستان سمیرم 1سمیرماصفهان



اصفهان(موسیر )کشت گیاهان دارویی 1212
بو یین و 

میاندشت
وزارت جهاد کشاورزی400400محمد ابدالیبانک کشاورزیبویین میاندشت بخش ییالق روستای ماهورستان سفلی1

صندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان(اسفنداران)یک روستا یک محصول 1213
محمد افراز 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید200200

1214
روستای )یک روستا یک محصول 

(اسفنداران
صندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

محمد افراز 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید200200

بانک کشاورزیخ باهنر- قمصر 1کاشاناصفهانتولید گالب وعرقیات گیاهی1215
محمد اقایی 

قمصری
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

بانک کشاورزیاصفهان فریدونشهر روستای بادجان1فریدونشهراصفهان(گل محمدی)گیاهان دارویی 1216
محمد امیر 

شاکرمی
وزارت جهاد کشاورزی250250

1217
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
پست بانک(عشایر )سمیرم ، حنا ، گاوتپه ، چشمه قدمگاه 1سمیرماصفهان

محمد امین 

شبانی 

شورباخورلو

سازمان امور عشایر ایران300300

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد بیشهبانک کشاورزیروستای حسین آباد- ابوزید آباد - آران و بیدگل 1آران وبیدگلاصفهانپرورش کوسفند1218

1219
دفترخدمات ارتباطی وفناوری 

اطالعات
300300محمد پرهودهپست بانکروستای قاسم آبادکوچه مخابرات1آران وبیدگلاصفهان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی750200محمد پناهپوریپست بانکحاجی آباد_وردشت _شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان( هکتار2.5)کاشت گل محمدی 1220

سازمان امور عشایر ایران500500محمد تیموریصندوق کارآفرینی امیدهونجان عشایر آبدراز1شهرضااصفهاندامداری1221

بانک کشاورزیمنزل محمد ثانی- جوشقان قالی - اصفهان 2کاشاناصفهانتولید زعفران1222
محمد ثانی 

جوشقانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

صندوق کارآفرینی امیدجاده کاشان به اردستان روستای اسدآباد1کاشاناصفهانچلنگری1223
محمد جاری پور 

قهرود
11001100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد جدیدیبانک توسعه تعاونروستای قهستجان- فریدونشهر1فریدونشهراصفهانپرورش و تولید زعفران1224

سازمان امور عشایر ایران400400محمد جمالی نیاصندوق کارآفرینی امیدشهرضا روستای هونجان منطقه عشایری سلطان خلیل2شهرضااصفهانپروار بندی دام سبک1225



سازمان امور عشایر ایران250250محمد جنتی پروربانک توسعه تعاونقبرکیخا-حنا- سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهانراس دام سبک140-دامداری1226

1227
شرکت تعاونی روستایی نگین کرکره 

اروین
3آران وبیدگلاصفهان

خ /روستا ی محمد اباد/بخش کویرات/اران وبیدگل

78پ/ازادگان
پست بانک

محمد جواد 

قندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400

بانک کشاورزی3588784 و 559548مبارکه روستای دهسرخ مختصات3مبارکهاصفهان راسی50پرورش گاو شیری 1228
محمد چوپانی 

دهس خی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

وزارت جهاد کشاورزی350350محمد حبیبیبانک توسعه تعاوندهستان علیا روستای زایین- اردستان 1اردستاناصفهانپرورش زنبور عسل1229

صندوق کارآفرینی امیدروستای بادجان1فریدونشهراصفهانخرید تجهیزات آسیاب1230
محمد حسن 

علی عشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

بانک توسعه تعاونروستای وانشان خیابان کهن رود کوچه کاروانسرا1گلپایگاناصفهانبوم گردی1231
محمد حسین 

سالمی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1232

بهسازی اماکن دامی کوچک 

روستایی پرواربندی گوسفند دو رگ 

 راسی120پرواری 

وزارت جهاد کشاورزی300300محمد حیدریبانک توسعه تعاونشهرستان سمیرم روستای ماندگان1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی200200محمد خانیبانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای تیدجان قلعه1خوانساراصفهانکاشت سیر در یک هکتار1233

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد خبیریپست بانککاشان روستای ازوار مزرعه مسیح آباد1کاشاناصفهان راس500پرواربندی بره به ظرفیت 1234

بانک کشاورزیروستای کفران- بخش بن رود - اصفهان2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری1235
محمد خواجه 

کفرانی
وزارت جهاد کشاورزی14401440

1236
طرح تلقیح مصنوعی و اصالح نژاد 

دام سنگین
1سمیرماصفهان

روستاهای بخش - شهرستان سمیرم - استان اصفهان 

مرکزی و پادنا
وزارت جهاد کشاورزی750750محمد درخشانپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد درخواهبانک کشاورزی2مزرعه یحیی آباد -آران و بیدگل1آران وبیدگلاصفهانگوساله پرواری1237

وزارت جهاد کشاورزی300300محمد رجایی پوربانک کشاورزیابوزیداباد دشت محمد صالحه2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1238



بانک کشاورزیمبارکه جاده روستای باغملک2مبارکهاصفهانپرورش گاو شیری1239
محمد رضا 

جعفری باغملکی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

بانک کشاورزیخیابان امام جعفرصادق- بافران 2ناییناصفهانپرواربندی بره1240
محمد رضا 

عربان بافرانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک کشاورزیروستای گشنیزجان- بخش مرکزی- چادگان- اصفهان1چادگاناصفهانکشت زعفران1241
محمد رضا 

قاسمی
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی14951495محمد رضا مرادیبانک کشاورزیشهرستان فریدن روستای اسکندری1فریدناصفهان راس11پرورش گاو شیری 1242

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد رضاییبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند1243

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد زینلیصندوق کارآفرینی امیداصفهانبران بخش جلگهروستای خرم1اصفهاناصفهانشتر دورگ پرواری1244

پست بانکروستای اشن2اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل1245
محمد سعیدی 

اشنی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1خمینی شهراصفهانپرورش زنبور عسل1246
اصفهان خمینی شهر بلوارالغدیر روستا تیرانچی خ 

شهیدعزیزاله موسوی
وزارت جهاد کشاورزی350350محمد سلطانیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیسفیدشهر- آران و بیدگل 1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1247
محمد سلیمانی 

نصرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی337337

بانک کشاورزیاصفهان شهرضا روستای باغ سرخ3شهرضااصفهانکشت گیاهان گلخانه ای1248
محمد شریفیان 

جزی
وزارت جهاد کشاورزی34503450

بانک کشاورزیشهرستان شهرضا بخش نظر آباد2شهرضااصفهانپرورش گوسفند پروار1249
محمد صادق 

عاشوری منفرد
وزارت جهاد کشاورزی750750

1250
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران150150محمد طاهریپست بانکسمیرم منطقه وردشت روستای قرقاچ ، کته ور1سمیرماصفهان

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای مادرکان1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی1251
محمد طهماسبی 

شاتوری
وزارت جهاد کشاورزی400400

4شهرضااصفهانپرواربندی گوسفند1252
شهرضا جاده سمیرم منطقه عشایری هوک مرتع 

حضرتقلی
سازمان امور عشایر ایران200200محمد عاشوریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی300300محمد عبدیانبانک توسعه تعاونشهرستان اردستان گروه کشاورزی مختار1اردستاناصفهانکاشت گل محمدی1253



1254

یک واحد گوسفند پرواری به ظرفیت 

 راسی بهسازی اماکن دامی 60

کوچک روستایی

وزارت جهاد کشاورزی390390محمد علی امیریبانک توسعه تعاونسمیرم روستای گرموک1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی10501050محمد علی آقاییبانک کشاورزیمزرعه هست- شهرستان سمیرم2سمیرماصفهان( هکتار5)طرح گل محمدی 1255

1خوانساراصفهان هکتار1کاشت زعفران در 1256
شهرستان خوانسار نرسیده به روستای صفادشت چاه 

شخصی
صندوق کارآفرینی امید

محمد علی 

بصایری
وزارت جهاد کشاورزی400400

1فریدناصفهانتولید زعفران در دشت قهیز دامنه1257
شهر دامنه، دشت قهیز، منطقه حوض شاه، مزرعه 

خانوادگی ورثه مرحوم سید محمود عبداللهی
بانک کشاورزی

محمد علی 

خاکسار
وزارت جهاد کشاورزی600600

بانک توسعه تعاونروستای وادقان روبروی صندوق قرض الحسنه1کاشاناصفهانکشت زعفران در سطح یک هکتار1258
محمد علی 

صفایی پور
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیکوچه چهارده معصوم-بلوار دانش اموز-نوش اباد1آران وبیدگلاصفهانگل محمدی1259

محمد علی 

غفورزاده نوش 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی600600

2چادگاناصفهان(کشت سیر )گیاهان دارویی 1260
جاده –جاده قرقر معروف آباد –شهر رزوه –چادگان 

مزرعه شخصی–خاکی اداره گاز 
پست بانک

محمد علی 

یادگاری
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی250250محمد فداییبانک کشاورزیتران و کرون دشت اولیا1تیران وکروناصفهانزنبورداری و تولید عسل طبیعی1261

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد فرهادیپست بانکسمیرم پادنا روستای کیفته1سمیرماصفهان راسی75گوسفند پرواری1262



1263

خدمات بازرگانی و بازاریابی 

محصوالت کشاورزی و دامی و 

خدمات تخصصی و فنی مهندسی 

کشاورزی و گیاهپزشکی

4آران وبیدگلاصفهان
میدان -سفیدشهر - شهرستان آران و بیدگل - اصفهان 

شرکت تعاونی تولید روستایی امیرکبیر- شهدای بسیج 
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمد قاسمیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستایی سیان1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی1264
محمد قاسمی 

سیانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

4برخواراصفهانتولید پولک و نبات1265
چهار راه  _ه غدیر _بلوار طالقانی- سین برخوار- اصفهان

 طبقه همکف۷۷پ  _دوم 
پست بانک

محمد قربانی 

سینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت23002300

بانک توسعه تعاونکاشان برزک مزرعه سعد آباد9کاشاناصفهانتولید گالب و عرقیات گیاهی1266
محمد کربالیی 

برزکی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

بانک توسعه تعاونروستای آشتیان- چوپانان 1ناییناصفهانتوسعه بوم گردی1267
محمد کریم 

دادی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدورودی رهق-کاشان روستای ارمک1کاشاناصفهانبازیافت پالستیک و گرانول1268
محمد کشاورز 

ارمکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه شهر اژیه1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی1269
محمد محسنی 

اژیه
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد محمدیبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد1آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند1270

وزارت جهاد کشاورزی450450محمد مرادیپست بانکعشایر منطقه پشته سمیرم1سمیرماصفهان(راس120)پرواربندی گوسفند 1271

1فالورجاناصفهاندامداری1272
اصفهان فالورجان پیربکران سیاه افشار خیابان اصلی 

چهارراه دبستان سمت چپ به طرف ریل قطار
پست بانک

محمد مرادی 

سیاه افشادی
وزارت جهاد کشاورزی750750



1273
فرآوری سنگ های کوچک معدنی بر 

(فیروزه کوبی)روی ظروف مسی 
5اصفهاناصفهان

روستا کمال آباد بلوار طالقانی - جرقویه سفلی - اصفهان

کارگاه صنایع دستی- 
بانک توسعه تعاون

محمد مسعود 

اسدی
1000010000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1آران وبیدگلاصفهانگاوداری شیری1274
گاوداری -دشت محمدصالحه-ابوزیداباد-اران و بیدگل

مسلمی
بانک کشاورزی

محمد مسلمی 

ابیانه
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد مغانلوصندوق کارآفرینی امیدسمیرم حنا گل افشان1سمیرماصفهان راسی250یک واحد گوسفند داشتی 1275

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد منتجبیبانک توسعه تعاونگلپایگان سعیدآباد روستای دیزیجان1گلپایگاناصفهانپرورش و نگهداری زنبور عسل1276

1277

 ١٠٠پرورش گوسفند ترکی پرواری 

راسی بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد منجیبانک توسعه تعاونروستای مورک- پادنا -سمیرم 1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی600600محمد منصوریبانک کشاورزیاصفهان بخش جرقویه1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری دورگ روستایی1278

1279
گاشت گل محمدی در سطح 

هکتار1.4
بانک کشاورزیسمیرم روستای هست مزرعه ی مقصود علی1سمیرماصفهان

محمد مهدی 

افشاری
وزارت جهاد کشاورزی315315

1280
انجماد و بسته بندی و قطعه بندی 

انواع گوشت
بانک توسعه تعاوناراضی زردنجان روستای سروش بادران12اصفهاناصفهان

محمد مهدی 

نجارزاده گان
وزارت جهاد کشاورزی1900019000

1فریدونشهراصفهانگیاهان دارویی1281
جنب -مزرعه چغا اسکندر -وحدت آباد-فریدونشهر 

مرغداری سپید پر
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد مومنیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای محمداباد دشت رضویه2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1282
محمد ناصحی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی450450



1گلپایگاناصفهانپرورش و نگهداری زنبور عسل1283
گلپایگان سعیدآباد جاده خمین مزرعه عباس بیگ 

نرسیده به روستای مرغ
بانک کشاورزی

محمد نبی 

محمودی قلعه 

بهمنی

وزارت جهاد کشاورزی750750

وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400محمد نمازی فردبانک کشاورزیکاشان قمصر خیابان گل آذین شرکت گل آذین2کاشاناصفهانتولید گالب وعرقیات گیاهی1284

1285
تولید قفل سوییچی دو طرفه 

ساختمانی
صندوق کارآفرینی امیداصفهان بن رود ورزنه روستای کفرود1اصفهاناصفهان

محمد نودوشنی 

کفرودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

صندوق کارآفرینی امیدمنطقه عشایری هرندی-آستانه -دهاقان 1دهاقاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1286
محمد نوروزی 

سخا
سازمان امور عشایر ایران500500

1خوانساراصفهان هکتار2کاشت زعفران در 1287
شهرستان خوانسار روستای ارجنک مزرعه فالمرز چاه 

شخصی
وزارت جهاد کشاورزی800800محمد یزدانپرستبانک کشاورزی

پست بانکجنب کانال آب- طاد-فالورجان3فالورجاناصفهانتوسعه دامداری روستایی1288
محمدتقی 

محمدی طادی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت جهاد کشاورزی200200محمدجعفر زمانیبانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای سنگ سفید باغکل1خوانساراصفهان هکتار1کاشت موسیر در 1289

بانک کشاورزیابوزیداباد روستای کاغذی مجتمع دامدای2آران وبیدگلاصفهانپرورش گاو شیری1290
محمدجواد 

اقبالیان
وزارت جهاد کشاورزی480480

1291
دفترخدمات ارتباطی وفناوری 

اطالعات
1آران وبیدگلاصفهان

جنب بانک  (عج)سفیدشهرخیابان منتظرالمهدی

کشاورزی
پست بانک

محمدجواد 

حجتی نصرابادی
10001000

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک کشاورزیابوزیداباد دشت اسالم اباد1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1292
محمدجواد 

رشیدی
وزارت جهاد کشاورزی300300

پست بانکشهرستان اردستان روستای امیران1اردستاناصفهانکاشت زعفران1293
محمدجواد 

زائری امیرانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی600600محمدحسن داناصندوق کارآفرینی امیدشهرستان خوانسار روستای ارجنک دشت1خوانساراصفهانکاشت زعفران در یک ونیم هکتار1294

بانک توسعه تعاونمجتمع یکه درخت- بافران 1ناییناصفهانپرواربندی بره1295
محمدحسن 

عرب بافرانی
وزارت جهاد کشاورزی800800



1296

 60پرورش گوسفند ترکی پرواری 

راسی با مجوز بهسازی اماکن دامی 

کوچک و روستایی

بانک توسعه تعاونسمیرم پادنای سفلی روستای رودآباد1سمیرماصفهان
محمدحسین 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیچادگان روستای پرمه1چادگاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1297
محمدحسین 

جمالوند
وزارت جهاد کشاورزی450450

بانک کشاورزیسمیرم وردشت روستای حسین اباد مزرعه سکز1سمیرماصفهان( هکتار6)کشت گل محمدی 1298
محمدحسین 

حیدریان کرویی
وزارت جهاد کشاورزی12601260

1299
پرورش )پرورش شیالت و ابزیان

(ماهیان سرد آبی
اصفهان

بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیبویین میاندشت بخش مرکزی روستای ششجوان1

محمدحسین 

سلیمی
وزارت جهاد کشاورزی100100

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه شهر اژیه1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی1300
محمدحسین 

محسنی اژیه
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک توسعه تعاونشهرستان اردستان روستای امیران1اردستاناصفهانکاشت زعفران1301
محمدحسین 

مکتوبی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1302
بهسازی و نوسازی اماکن دامی 

راس12(پرورش گاو گوشتی )کوچک
پست بانکروستای کیفته- پادنا- سمیرم1سمیرماصفهان

محمدحسین 

موسوی کیفته
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک کشاورزیابوزیداباد دشت اسالم اباد1آران وبیدگلاصفهانگل محمدی1303
محمدرضا 

احسانی راد
وزارت جهاد کشاورزی300300

1304
تولید میز و مبلمان نفیس معرق و 

منبت
25002500محمدرضا آمیقیپست بانکسر بلوار اصلی.روستای اوشیان.شهرستان لنجان.اصفهان4لنجاناصفهان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



1305
مجتمع فرهنگی ورزشی چند منظوره 

(شهدای کیفته)
5سمیرماصفهان

استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش دنا کوه روستای 

کیفه شهید حسینی
پست بانک

محمدرضا بختیار 

تل محمدی
وزارت ورزش و جوانان25002500

وزارت جهاد کشاورزی15001500محمدرضا بالنیانپست بانکحسین آباد عاشق- کوهستان - نایین - اصفهان3ناییناصفهانپروار شترمرغ گوشتی1306

1307
مسی و -قلم زنی بر روی ظروف نقره

...
1دهاقاناصفهان

-خیابان شهید اسکندری-روستای پوده-دهاقان-اصفهان

311پالک -کوچه شهید احمد دهقانی
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا 

حقیقی پوده
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی750750محمدرضا خوبانیبانک کشاورزیابوزیداباد دشت شهید صبوحی2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1308

وزارت جهاد کشاورزی150150محمدرضا دانشیارپست بانکامام خمینی-اصفهان1اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل1309

2فالورجاناصفهانصنایع دستی1310
اصفهان فالورجان زازران جالل اباد خیابان امام کوی 

گلستان
پست بانک

محمدرضا 

رحیمی
700700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای علی آباد- سفیددشت - آران و بیدگل 1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1311

محمدرضا 

رضایی علی 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی370370

صندوق کارآفرینی امیداصفهان فالورجان زفره خیابان مولوی1فالورجاناصفهاندامداری1312
محمدرضا زارعی 

زفره
وزارت جهاد کشاورزی15001500

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای کمندان1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی1313

محمدرضا 

زورمندی 

کمندانی

وزارت جهاد کشاورزی400400

1314
فراوری محصوالت معدنی کوچک 

مقیاس
10فالورجاناصفهان

خیابان .انتهای خیابان سعدی.کرسکان.فالورجان

1172پالک.3نبش بن بست خاقانی.فردوسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1300013000محمدرضا سیدینصندوق کارآفرینی امید

پست بانکورزنه2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری1315
محمدرضا صادق 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی350350



1316
بهسازی دامداری و تکمیل ساختمان 

و تجهیز آن جهت پرواربندی بره
پست بانکروستای ورگوران- طرق رود- نطنز 1نطنزاصفهان

محمدرضا 

عابدینی زارع
وزارت جهاد کشاورزی200200

پست بانک5اصفهان فالورجان مهرنجان کوی سعدی پالک 4فالورجاناصفهاندامداری1317

محمدرضا 

عشوری 

مهرنجانی

وزارت جهاد کشاورزی15001500

3برخواراصفهانصنایع غذایی تبدیلی و تکمیلی1318
 2اصفهان شهرستان برخوار شهرک صنعتی کمشچه فاز 

3خ حافظ 
بانک کشاورزی

محمدرضا 

عمویی سینی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1319
 20نیروگاه تولید برق خورشیدی 

کیلووات
وزارت نیرو12801280محمدرضا قاسمیبانک توسعه تعاونپیربکران روستای دارافشان- فالورجان -اصفهان 4فالورجاناصفهان

بانک توسعه تعاونکوچه بهار- ده آباد 8نطنزاصفهانخدمات گردشگری1320
محمدرضا 

محمدی
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای هاشم آباد-دهستان الی سیاه-نایین1ناییناصفهانپرواربندی بره1321

محمدرضا 

مختاری هاشم 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی800800

5فالورجاناصفهانتولید فرش دستباف1322
شهرستان فالورجان بخش پیربکران روستای 

3سهروفیروزان خ شریعتی کوچه وکیل الرعیا پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت14961000محمدرضا معظمپست بانک

بانک کشاورزیابوزیداباد دشت بلنداب2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران1323
محمدرضا 

میرشکار
وزارت جهاد کشاورزی320320

1324

 راسی بهسازی و 8گاو دو رگ شیری 

نوسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

بانک توسعه تعاونسمیرم روستای قلعه قدم1سمیرماصفهان
محمدرضا 

میالسی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1325
 95بهسازی پرواربندی بره به ظرفیت 

رأس
1سمیرماصفهان

 –بخش مرکزی  –شهرستان سمیرم -استان اصفهان

روستای چشمه خونی-حنا
وزارت جهاد کشاورزی600600محمدرضا نوذریپست بانک



1برخواراصفهانگلخانه سبزی و صیفی1326
اصفهان شهرستان برخوارمحسن اباد کمربندی امام رضا 

خ ش زارعان
بانک کشاورزی

محمدرضا 

یزدانی 

آدرمنابادی

وزارت جهاد کشاورزی10001000

1ناییناصفهان رأس110پرواربندی بره 1327
- دهستان کوهستان - شهرستان نایین - استان اصفهان 

روستای ونستان
پست بانک

محمدرضا 

یوزباشی نائینی
وزارت جهاد کشاورزی800800

بانک کشاورزیروستای حسین اباد کویر دشت اقبالیه1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1328

محمدصابر 

قاسمی حسین 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی300300

پست بانکروستای نامزاد-اصفهان3اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری1329
محمدعلی 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

وزارت جهاد کشاورزی480480محمدعلی آقاییبانک توسعه تعاونروستای گرموک- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان( هکتار2.8)گل محمدی 1330

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان خوانسار روستای کهرت1خوانساراصفهانکاشت زعفران در یک هکتار1331

محمدعلی 

براهیمی سلطان 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی600600

2آران وبیدگلاصفهاندامپروری1332
آران و بیدگل منطقه سفید دشت روستای یزدل مجتمع 

دامداران
بانک کشاورزی

محمدعلی 

دهقانی یزدلی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیاصفهان شهرضا روستای باغ سرخ1شهرضااصفهانکاشت زعفران1333

محمدعلی 

سلیمانی 

باغسرخی

وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی2000019000محمدعلی کریمیصندوق کارآفرینی امیدشرکت مرغ سمانه-جاده گاز-قهاب جنوبی-اصفهان20اصفهاناصفهانتولید پودر گوشت،احشام و پای مرغ1334

پست بانکروستای محمدیه- تیران و کرون 2تیران وکروناصفهانکشت و تولید گیاه موسیر1335
محمدعلی 

کریمی محمدی
وزارت جهاد کشاورزی600600

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای هالرته1اصفهاناصفهانخرید دام1336
محمدعلی 

محرابی هالرته
وزارت جهاد کشاورزی11201120

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه شهر اژیه1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی1337
محمدعلی 

محسنی اژیه
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیفریدن داران3فریدناصفهانپرورش زنبور عسل1338
محمدعلی مل 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی300300

صندوق کارآفرینی امیداستان اصفهان شهرستان سمیرم روستای چهارراه1سمیرماصفهان( راس50)پرواربندی گوسفند 1339
محمدعلی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی300300



وزارت جهاد کشاورزی3390033900محمدقاسم امینبانک کشاورزیبخش مرکزی روستای روران-بررآن جنوبی-اصفهان30اصفهاناصفهانگلخانه سبزی و صیفی1340

سازمان امور عشایر ایران150150محمدقلی جلیلیبانک توسعه تعاونسمیرم منطقه وردشت روستای چشمه رحمن1سمیرماصفهانپرورش و پرواربندی بره1341

وزارت جهاد کشاورزی300300محمدقلی قبادلوپست بانکوردشت- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهاننگهداشت دام سبک1342

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان خوانسار روستای رحمت اباد مزرعه حسین اباد1خوانساراصفهانهکتار2کشت گل محمدی در 1343
محمدمهدی 

رضایت
وزارت جهاد کشاورزی500500

1خوانساراصفهانکاشت زعفران در یک هکتار1344
شهرستان خوانسار روستای خم پیچ دشت چم و دشت 

باالها
صندوق کارآفرینی امید

محمدمهدی 

طبرزدی
وزارت جهاد کشاورزی600600

وزارت جهاد کشاورزی450450محمود بیاتیبانک کشاورزیروستای کمیتک- چادگان 1چادگاناصفهانکشت موسیر1345

بانک توسعه تعاونمزرعه اسماعیالن-انارک-نایین1ناییناصفهانپرواربندی بره1346
محمود توکلی 

کمال آباد
وزارت جهاد کشاورزی400400

40سمیرماصفهانتولیدی تعاونی1347
شمس / شهر ونک / شهرستانم سمیرم / استان اصفهان 

کیلومتر چهارم چشمه ناز/ اباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت95009500محمود جاللیبانک توسعه تعاون

پست بانکروبروی کوچه میالد- خیابان امام- اریسمان1نطنزاصفهانفناوری اطالعات1348
محمود 

حسنعلیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

اصفهان راس مولد10گاوداری شیری 1349
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی12001200محمود حمزهءبانک کشاورزیمیمه روستای ونداده روستای سعیدآباد1

3فالورجاناصفهانMDFصنایع چوب و 1350
اصفهان فالورجان روستای زفره خیابان فرعی روبه روی 

رستوران بهنام
صندوق کارآفرینی امید

محمود حیدری 

زفره
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

وزارت جهاد کشاورزی600600محمود خادمیبانک کشاورزییزدالن دشت فجر2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران و گل محمدی1351

2نطنزاصفهاندامداری1352
پالک - روستای خفر - شهرستان نطنز - استان اصفهان 

102
وزارت جهاد کشاورزی200200محمود خضریپست بانک

250250محمود داستانپورپست بانکاصفان جرقویه سفلی روستای حسین اباد بلوار اصلی1اصفهاناصفهانپست بانک1353
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



5خمینی شهراصفهانبسته بندی میوه جات و صیفی جات1354
اصفهان خمینی شهر روستای تیرانچی جاده زازران بن 

10بست امام رضا
وزارت جهاد کشاورزی40004000محمود شیربختبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای دره بید4تیران وکروناصفهانکشت موسیر1355
محمود محسنی 

دره بیدی
وزارت جهاد کشاورزی750750

وزارت جهاد کشاورزی950950محمود میرزاییپست بانککاشان روستای دره محله باال کوچه مسجد1کاشاناصفهانتولید گالب و عرقیات گیاهی1356

وزارت جهاد کشاورزی10801080محمود هاشمیصندوق کارآفرینی امیدفساران-اصفهان1اصفهاناصفهانگیاهان دارویی1357

1سمیرماصفهان( هکتار2)کشت گل محمدی 1358
استان اصفهان شهرستان سمیرم روستای قلعه قدم 

مزرعه کهنورچه
وزارت جهاد کشاورزی600600محیدین صابریبانک توسعه تعاون

1359
 راسی در یک 200پرورش گوسفند 

دوره شش ماهه
سازمان امور عشایر ایران200200مراد سوسنی نیابانک توسعه تعاونقبرکیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

1360
بهسازی یک واحد گوساله پرواری به 

 راس18ظرفیت 
وزارت جهاد کشاورزی270270مراد کشاورزیبانک توسعه تعاونروستای دورجان علیا- دناکوه - سمیرم 1سمیرماصفهان

بانک کشاورزیروستای پرزگان- بخش چنارود- چادگان- اصفهان1چادگاناصفهان(موسیر)کشت گیاهان دارویی1361
مراد محمدیان 

ایسپره
وزارت جهاد کشاورزی900900

سازمان امور عشایر ایران250250مرتضی افشاریبانک توسعه تعاوندره باغ-روستای آغداش-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهاندامداری1362

بانک کشاورزیابوزیداباد دشت همت اباد2آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1363

مرتضی حسین 

دوست 

ابوزیدابادی

وزارت جهاد کشاورزی300300

پست بانکاصفهان بخش جلگه روستای مادرکان مزرعه لورک1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری1364
مرتضی رهبری 

مادرکانی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

1365
ساخت مصنوعات چوبی و ساخت 

اسکلت مبلمان
8فالورجاناصفهان

فالورجان روستای الرگان اراضی مهرنجان کارگاه اقای 

زارع
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی زارع 

الرگانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500



وزارت جهاد کشاورزی16001600مرتضی زارعیصندوق کارآفرینی امیدروستای قهاب-بخش مرکزی-اصفهان1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری1366

1367
شیلنگ آب و ) pvcتولید محصوالت 

(گاز 
صندوق کارآفرینی امید3 پ 13حاجی آباد خیابان گلزار شهدا کوچه 2نجف آباداصفهان

مرتضی شفیعی 

علویجه
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

12خمینی شهراصفهانگاوداری شیری1368
اصفهان خمینی شهر روستای تیرانچی جاده زازران بن 

10بست امام رضا 
وزارت جهاد کشاورزی60006000مرتضی شیربختبانک کشاورزی

1369
 12پرورش گاو شیری به ظرفیت 

رأس مولد
صندوق کارآفرینی امیددهاقان صحرای قلعه نوعی جاده کره1دهاقاناصفهان

مرتضی علی 

دادی دهاقانی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

بانک کشاورزیاصفهان فالورجان روستای هویه خ دانش2فالورجاناصفهانتولید شیر و گوشت1370
مرتضی کریمی 

هویه
وزارت جهاد کشاورزی12001200

وزارت جهاد کشاورزی500500مرتضی گرامیصندوق کارآفرینی امیدشهرضا رو ستای ولندان1شهرضااصفهانپرورش گوسفند داشتی1371

1372
طرح توجهی فنی، اقتصادی و مالی 

 رأس198پرواربندی بره به ظرفیت 
وزارت جهاد کشاورزی500500مرتضی گرجیپست بانکاصفهان خوانسار روستای رحمت آباد1خوانساراصفهان

صندوق کارآفرینی امید130130مرتضی محمودیصندوق کارآفرینی امیداصفهان اسفنداران1اصفهاناصفهان(اسفنداران)هرروستا یک محصول 1373

وزارت جهاد کشاورزی200200مرتضی میرزاییپست بانکروستای شش راه-اصفهان1اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل1374

1375
پرورش ملکه، ژل رویال، گرده 

گل،اصالح نژاد
بانک کشاورزیروستای رباط ملکی صحرای گلستان1گلپایگاناصفهان

مرتضی نوروزی 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی850850

صندوق کارآفرینی امیداصفهان جرقویه علیا روستای اله آباد57اصفهاناصفهان(اله آباد)صندوق خرد محلی روستایی 1376
مرضیه باقرنیااله 

آبادی
صندوق کارآفرینی امید400400



بانک کشاورزیبخش جلگه روستای شریف آباد2اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری کوچک روستایی1377
مرضیه خانی 

فیض آبادی
وزارت جهاد کشاورزی10201020

بانک توسعه تعاونفالورجان روستای دشتچی خ امام خمینی1فالورجاناصفهان(سرمه دوزی)صنایع دستی 1378
مرضیه صفری 

دشتچی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکنطنز بادرود ده آباد خ امام1نطنزاصفهاندفتر خدماتی ارتباطی1379
مرضیه قاسمی 

ده ابادی
490490

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1380
طرح توجیحی و اقتصادی تولید گل 

و گیاه زینتی در گلخانه
6خمینی شهراصفهان

خمینی شهر صحرای قرطمان جاده کارخانه رب آیدا خ 

 شهرک گلخانه ای 22فرهنگیان کوچه شاه چراغ شماره

7 پالکBخمینی شهر قطعه

بانک کشاورزی
مرضیه هاشمی 

ورنوسفادرانی
وزارت جهاد کشاورزی39003900

1381

تولید ترنچر،حفاری کانال درباغات 

جهت لوله گذاری ،کوددهی ،کانال 

کشی آب

1فالورجاناصفهان
اصفهان فالورجان ، روستای دشتلو،انتهای خ 

شهیدرجایی ،کارگاه تراشکاری خانم بختیار
بانک توسعه تعاون

مریم 

بختیاردشتلویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

22002200مریم پیرمحمدیپست بانکبخش چناورد روستای فراموشجان- چادگان2چادگاناصفهانبوم گردی1382
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1383
شاهین 

شهرومیمه
1

اصفهان میمه ازان جنب مسجد حضرت علی ع منزل 

مریم جعفری
وزارت جهاد کشاورزی7070مریم جعفری ازانصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای میالجرد- نطنز 1نطنزاصفهانکاشت زعفران1384
مریم جعفری 

میالجردی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1385
 راس 5پرورش گاو شیری به ظرفیت 

مولد
1دهاقاناصفهان

- روستای پوده- شهرستان دهاقان- استان اصفهان 

کوچه شهید اکبر حقیقی
بانک توسعه تعاون

مریم حقیقی 

پوده
وزارت جهاد کشاورزی300300

1فالورجاناصفهانتولید عروسک خز و نمدی1386
فالورجان روستای محمدیه خ ولیعصر بن بست شهید 

836منوچهر شاهمرادی پالک 
صندوق کارآفرینی امید

مریم حیدری 

ممدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی339339مریم خصالیبانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای تجره مزرعه باال1خوانساراصفهانهکتار1کاشت زعفران در 1387



1تیران وکروناصفهانکارگاه خیاطی1388
-خیابان امام خمینی-تیران و کرون روستای مبارکه

563پالک-کوچه شهید ناصر رمضانی
پست بانک

مریم رمضانی 

مباکه
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1389
بهسازی و تکمیل ساختمان دامداری 

و تجهیز آن جهت پرواربندی بره
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم زنده علیپست بانکروستای نیه- نطنز 1نطنزاصفهان

1خوانساراصفهانجریب5کشت زعفران 1390
خوانسار روستای خم پیچ جنب گلخانه عزت اله زین 

الدینی
وزارت جهاد کشاورزی150150مریم زین الدینیبانک کشاورزی

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1391
شاهین 

شهرومیمه
1

خ -فلکه آبشار-خ سیدصالحه خاتون- روستای ازان

43پالک-رضوی
وزارت جهاد کشاورزی8080مریم سالمیصندوق کارآفرینی امید

5فریدناصفهانتولید فرش دست بافت1392
استان اصفهان، شهرستان فریدن، داران، روستای 

قودجانک
پست بانک

مریم سوادکوهی 

قودجانکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1393

توسعه دفتر وتجهیزات به روز جهت 

ارایه هر چه بیشتر خدمات به مردم 

منطقه

500500مریم سیمرغپست بانکجوشقان قالی خ امام خمینی1کاشاناصفهان
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

صندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای محمدیه خ اصلی کوی سعدی2فالورجاناصفهانصنایع دستی سرمه دوزی1394
مریم شاهمرادی 

ممدی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکاصفهان فالورجان جولرستان1فالورجاناصفهاندامداری1395
مریم عبدالهی 

قهفرخی
وزارت جهاد کشاورزی800800

بانک کشاورزیاراضی روستای خفر- نطنز 2نطنزاصفهانساخت دامداری صنعتی بره پرواری1396
مریم عزیزی 

خفری
وزارت جهاد کشاورزی16001600

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1397
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080مریم علی اکبریصندوق کارآفرینی امید167بن بست اندیشهپالک-خ امامزاده-روستای ازان1



اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1398
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080مریم غازانصندوق کارآفرینی امیدمنزل-نبش کوچه مطهری-خیابان عالمه-روستای ازان1

وزارت جهاد کشاورزی940940مریم قربانیبانک کشاورزیروستای کاغذی دشت صادق اباد3آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران و گل محمدی1399

پست بانکخیابان شهید منتظری-روستای قلعه میر1فالورجاناصفهانخیاطی1400
مریم قربانی قلعه 

میری
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

بانک توسعه تعاونروستای رحیم آباد- گردنه مالاحمد - نایین 1ناییناصفهانپرواربندی بره1401
مریم کارگر خیر 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

1فالورجاناصفهان(رودوزیهای سنتی)صنایع دستی 1402
فالورجان روستای دشتچی خ شهید مطهری کوچه 

246شهید محمد علی قاسمی کوی صفا پالک 
150150مریم کاظمیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی400400مریم مهتریبانک کشاورزیاصفهان فریدونشهر روستای قهستجان1فریدونشهراصفهانکاشت زعفران1403

800800مژده اقبالبانک توسعه تعاون21کالته نهرود پ - خور 4خور و بیابانکاصفهاناحداث اقامتگاه بوم گردی1404
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فالورجاناصفهانتولید فرش دستباف1405
روستای زفره خیابان شهید ناصر حسینی کوچه - لنجان 

543 پالک 2نسترن
بانک توسعه تعاون

مژگان قاسمی 

زفره
وزارت صنعت، معدن و تجارت130130

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مسعود اسماعیلیصندوق کارآفرینی امید91دزج جنب دهیاری پ 1دهاقاناصفهانتولید ادوات کشاورزی1406

وزارت جهاد کشاورزی150150مسعود اکبری پورصندوق کارآفرینی امیدعشایر ونک- شهرستان سمیرم -استان اصفهان1سمیرماصفهان رأسی50دامپروری و پرورش دام 1407

1408
توسعه وتجهیزباجه پست بانک 

روستای مزر عه عرب
400400مسعود باقریاوریپست بانکاصفهان جرقویه سفلی روستای مزرعه عرب1اصفهاناصفهان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

500500مسعود برادرانپست بانککاشان طاهرآباد خیابان شهید رجایی پست بانک1کاشاناصفهانگسترش فضای کسب و کار1409
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی600600مسعود پویان فربانک کشاورزیابوزیداباد1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1410



بانک کشاورزیخضرا گالب- محله باغستان - برزک 1کاشاناصفهانتولید گالب وعرقیات گیاهی1411
مسعود جوادزاده 

برزکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

وزارت جهاد کشاورزی20002000مسعود درستکاربانک کشاورزیروستای قهی-کوهپایه2اصفهاناصفهانگوساله پرواری1412

1413

 راس گوسفند ترکی 100پرورش 

نوسازی اماکن دامی کوچک . داشتی 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی800500مسعود رستمیپست بانکسمیرم بخش وردشت روستای قرقاچ1سمیرماصفهان

1414
واحد )پرواربندی دام سبک بره

(صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی33803380مسعود شمسیبانک کشاورزیروستای کشتزاران-پشت کوه موگویی-فریدونشهر4فریدونشهراصفهان

وزارت جهاد کشاورزی640640مسعود صالحیبانک کشاورزیروستای انالوجه- شهر رزوه -چادگان 2چادگاناصفهانکشت گیاهان دارویی1415

پست بانکروستای سهران- بخش بن رود - اصفهان1اصفهاناصفهانپرورش گاوشیری1416
مسعود قاسمی 

بالنی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

پست بانکروستای دره بید3تیران وکروناصفهانکشت موسیر1417
مسلم کاظمی 

دره بیدی
وزارت جهاد کشاورزی350350

پست بانکدره بید1تیران وکروناصفهانکشت موسیر1418
مسلم محسنی 

دره بیدی
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی300300مسلم ناظمیپست بانکنجف اباد-اصفهان1اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل1419

وزارت جهاد کشاورزی150150مسلم هلیلیصندوق کارآفرینی امیدروستای کوالب-پشتکوه موگویی-فریدونشهر-اصفهان1فریدونشهراصفهانپرورش گوسفند داشتی1420

وزارت جهاد کشاورزی700700مسیب بیاتیپست بانکروستای کمیتک5چادگاناصفهانکشت موسیر1421

1422
تولیدی سازه های کناف و پی وی 

سی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مصطفی ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدشهرضا روستای قصرچم خیابان معلم کوچه اشکان2شهرضااصفهان

1423
پرورش دام سنگین اصالح 

(گاوشیری)نژاد
اصفهان

بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیبویین میاندشت بخش ییالق روستای قایم آباد2

مصطفی اکبری 

شاهیوردی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

بانک کشاورزیگروه کشاورزی عباس آباد1نطنزاصفهانپروار بندی بره1424
مصطفی 

پورکندزی
وزارت جهاد کشاورزی200200



5فالورجاناصفهانتولید یخ1425
کنار گذر اتوبان جنب اوراقی - موسیان - فالورجان 

هدایت
صندوق کارآفرینی امید

مصطفی حسن 

صفر
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

اصفهان راس مولد150گاوداری شیری 1426
شاهین 

شهرومیمه
بانک کشاورزیمورچه خورت جاده قدیم نطنز10

مصطفی قربانی 

سینی
وزارت جهاد کشاورزی80008000

1427
فراوری محصوالت معدنی کوچک 

مقیاس
وزارت صنعت، معدن و تجارت22002200مصطفی کمالیصندوق کارآفرینی امیدفالورجان روستای شرودان5فالورجاناصفهان

وزارت جهاد کشاورزی400400مصطفی محمدیبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد2آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند1428

1429
کشت نهال )جنگل کاری با بادام آمارا

 هکتار3به مساحت  (و بذر
وزارت جهاد کشاورزی250250مطلب منجیبانک توسعه تعاونروستای مورک1سمیرماصفهان

2نطنزاصفهاناقامتگاه بوم گردی1430
 6کوچه - خیابان شهید مطهری - روستای طامه - نطنز 

شرقی
صندوق کارآفرینی امید

مطهره اعظمی 

طامه
17001700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکاصفهان بران شمالی روستای کاج1اصفهاناصفهانپرورش بره دورگ1431
مظاهر جوهری 

باصیری
وزارت جهاد کشاورزی400400

1432
پرورش گوسفند داشتی کوچک 

روستایی
2اصفهاناصفهان

اصفهان ورزنه شهرک امام جعفرصادق میدان معلم خ 

83تاالب پ
بانک کشاورزی

مظاهر چلواری 

ورزنه
وزارت جهاد کشاورزی440440

1433
سبزی و )تولید محصوالت گلخانه ای

(صیفی
بانک کشاورزیروران-براآن جنوبی-اصفهان4اصفهاناصفهان

مظاهر شجاعی 

واژنانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

سازمان امور عشایر ایران500500مظفر عربی نرهصندوق کارآفرینی امیدمنطقه ی عشایری سلطان خلیل.هونجان.شهرضا 1شهرضااصفهاندامداری پروار بندی دام سبک1434



1435
کشت زعفران وگیاهان دارویی در 

 هکتار2سطح 
وزارت جهاد کشاورزی400400مظفر گودرزیبانک کشاورزیروستای درختک1فریدناصفهان

2فالورجاناصفهانپوشاک1436
متر بعد ازمدرسه 200فالورجانروستایدشتچی خ امام 

شهید قدوسی
صندوق کارآفرینی امید

معصومه رهنما 

فالورجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

10001000معصومه شیبانیصندوق کارآفرینی امیدروستای عروسان کوره گز- خور 1خور و بیابانکاصفهاناحداث اقامتگاه گردشگری1437
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1438
شاهین 

شهرومیمه
1

فرعی یک -خیابان خیام-خیابان عالمه-روستای ازان

شرقی
وزارت جهاد کشاورزی155155معصومه عربصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه قربانیپست بانکفالورجان روستای کاویان کوی سقاخانه1فالورجاناصفهانقالیبافی1439

400400معصومه قرقانیبانک توسعه تعاونسمیرم روستای گرموک1سمیرماصفهانگلیم بافی1440
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100معصومه کاظمیپست بانکفالورجان روستای کارویه خ گلستان کوی حافظ1فالورجاناصفهان(سرمه دوزی)صنایع دستی 1441
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3دهاقاناصفهانگلخانه1442
دهاقان گلشن لورک مهدی آباد جنب گلخانه مسعود 

معینی
بانک توسعه تعاون

معین معینی 

مهدی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی750750

1فالورجاناصفهاننازک دوزی پوشاک زنانه1443
کوچه -خیابان اصلی-روستای شرودان-فالورجان-اصفهان

491پالک-(ع)حسینیه امام حسین 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مقدسه کریمیانپست بانک

1444
بهسازی و تکمیل ساختمان دامداری 

و تجهیز آن جهت پرواربندی بره
بانک کشاورزیروستای متین اباد- بادرود 1نطنزاصفهان

مندعلی حسین 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی300300مندنی قاسمیبانک توسعه تعاوناصفهان سمیرم وردشت فتح اباد مرکز بخش وردشت1سمیرماصفهان(راس50)پرواربندی گوسفند و بز 1445

بانک کشاورزیمبارکه روستای دهسرخ1مبارکهاصفهانپرورش گوسفند داشتی1446
منصور 

امیرچوپانی
وزارت جهاد کشاورزی600600



وزارت جهاد کشاورزی20002000منصور چراغیصندوق کارآفرینی امیدروستای ده کلبعلی مزرعه شخصی چراغی- چادگان2چادگاناصفهانپرورش ملکه و اصالح نژاد زنبور عسل1447

1نجف آباداصفهانساخت پالت و صندوق های چوبی1448
- اتوبان شهید کاظمی- روستای حاجی آباد- نجف آباد

طبقه همکف (غریب خان)-منطقه شمس آباد- 5کیلومتر
بانک توسعه تعاون

منصور رحمتی 

ها نجف آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

بانک کشاورزیشهرستان خوانسار روستای تیدجان قلعه1خوانساراصفهانکاشت سیر در یک ونیم هکتار1449
منصور رضا 

سلطانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1450
راسی بهسازی 70گوسفند داشتی 

اماکن دامی کوچک و روستایی
پست بانکسمیرم پادنای اولیا روستای دشتبال1سمیرماصفهان

منصور سرمدی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی710710

صندوق کارآفرینی امیداصفهان اسفنداران1اصفهاناصفهان(اسفنداران)هرروستایک محصول1451
منصور محمودی 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید130130

وزارت جهاد کشاورزی210210منصوره موسویبانک توسعه تعاونخور مزرعه نوبهار1خور و بیابانکاصفهانپرورش گوسفند داشتی1452

1453
پرورش دام سنگین اصالح 

(گاوشیری)نژاد
اصفهان

بو یین و 

میاندشت
وزارت جهاد کشاورزی15001500منوچهر ابدالیبانک کشاورزیبویین میاندشت بخش مرکزی2

4شهرضااصفهانپرورش و نگهداری زنبور عسل1454
بخش مرکزی روستای اسفرجان شرکت تعاونی 

کشاورزی زنبورداری اسفرجان
وزارت جهاد کشاورزی15011500منوچهر اسدیپست بانک

بانک توسعه تعاونمنظریه منطقه وصف1شهرضااصفهانپرورش گاو شیری1455
منوچهر صادقپور 

عمروآبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1456
کشت و تولید زعفران و گل محمدی 

 هکتار25به میزان جمعا 
5نجف آباداصفهان

- بخش مهردشت شهر علویجه - نجف آباد- اصفهان

روستای کوه لطف- دهستان اشن 
بانک کشاورزی

منوچهر میرزایی 

دهقی
وزارت جهاد کشاورزی80008000



صندوق کارآفرینی امیدریاخون جنب کشتارگاه منزل عباس حبیبی-فالورجان 1فالورجاناصفهانمشاغل خانگی- پرورش گاو شیری 1457
منور حبیبی 

بابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1458
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امید407پالک-خ امامزاده-روستای ازان1

منیرالسادات 

حسینیان
وزارت جهاد کشاورزی130130

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1459
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی8080منیره اقدامیصندوق کارآفرینی امیدخیابان سرآسیاب-روستای ازان1

وزارت جهاد کشاورزی140140منیژه آزادپست بانکروستای میالجرد- نطنز1نطنزاصفهانکشت وتولید زعفران1460

1461
احداث یک واحد پرواربندی بره به 

 راس200ظرفیت 
2سمیرماصفهان

روستای - مزرعه گل آغاجی- سمیرم - استان اصفهان 

ضرغام آباد
وزارت جهاد کشاورزی26002600منیژه رحیمیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدکرویه عشایر تنگ اب گرم5شهرضااصفهاندامداری1462
مهدی 

اسفندیاری یلمه
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت جهاد کشاورزی400400مهدی اکبریبانک کشاورزیآران و بیدگل بخش کویرات دهستان حسین آباد1آران وبیدگلاصفهانپرواربندی گوسفند1463

بانک کشاورزیروستای جوینان- بخش قمصر- کاشان1کاشاناصفهانپرورش زنبور عسل1464
مهدی اکبری 

قمصری
وزارت جهاد کشاورزی990990

وزارت صنعت، معدن و تجارت23002300مهدی امیدیصندوق کارآفرینی امیدسمیرم منطقه پادنا روستای کیفته شهید حسینی3سمیرماصفهانتولید ادوات کشاورزی و تراشکاری1465

بانک کشاورزیبخش بن رود شهر ورزنه مزرعه پچویز5اصفهاناصفهانگلخانه سبزی و صیفی1466
مهدی باقری 

ورزنه
وزارت جهاد کشاورزی12501250

بانک کشاورزیابتدای جاده مازگون- محله سررود- قمصر-کاشان1کاشاناصفهانپرورش زنبور عسل1467
مهدی پوراکبری 

قمصری
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000مهدی جوانمردیپست بانکفالورجان روستای جوجیل معبر اخر بلوار امام رضا4فالورجاناصفهانتولید مصنوعات پالستیکی1468

وزارت جهاد کشاورزی640640مهدی خادمیبانک کشاورزیمزرعه انقالب1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران1469

بانک کشاورزیگلپایگان اراضی نیوان1گلپایگاناصفهانزنبورداری1470
مهدی 

خوشنویسان
وزارت جهاد کشاورزی780780

وزارت جهاد کشاورزی15001500مهدی رضاییپست بانکشهرضا روستای مقصود بیک خیابان شهید حیدری3شهرضااصفهانتولید گل شاخه بریده ژربرا1471



1472
تولید قفسهه های فوالدی صنعتی و 

اب کاری نیکل کروم ادوات کشاورزی
4فالورجاناصفهان

فالورجان روستای شرودان روبروی بن بست نوبهار خ 

اصلی
بانک توسعه تعاون

مهدی رهنما 

فالورجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

بانک توسعه تعاونمحسن آباد صحرای جورابی و در میان2برخواراصفهانکشت زعفران وگیاهان دارویی1473
مهدی زارعان 

آدرمنابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی380380مهدی سعیدیبانک کشاورزیمزرعه غیبی-شهرستان خوانسار منطقه وادشت 1خوانساراصفهان هکتار1/5کاشت گل محمدی در 1474

1گلپایگاناصفهانتولید و فروش گالب و عرقیات1475
خیابان شهید - روستای رباط سرخ علیا - گلپایگان 

276پالک  - 21کوچه گلستان - عبدالحسین بیاتی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700مهدی شکریبانک توسعه تعاون

400400مهدی صادقیپست بانکجنب مدرسه هاجر- خ سپاه - سرآسیاب - زواره 1اردستاناصفهانچلنگری1476
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1477
احداث واحد صنعتی پرورش شترمرغ 

 قطعه200پرواری با ظرفیت 
اصفهان

بو یین و 

میاندشت
وزارت جهاد کشاورزی30003000مهدی عبداللهیبانک کشاورزیروستای معصوم آباد ، اراضی مزروعی توابع معصوم آباد3

1478
دفتر فن آوری و ارتباطات روستایی 

IC T
500500مهدی عسگریپست بانکاصفهان فالورجان الرگان جنب امام زاده1فالورجاناصفهان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی770770مهدی عطاییبانک کشاورزیروستای کچوییه2لنجاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1479

وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی فرهنگپست بانکروستای طار- طرقرود- نطنز 1نطنزاصفهانپرورش زنبور عسل و تولید عسل1480

بانک توسعه تعاونسمیرم عشایر مراتع بیدنرگسی1سمیرماصفهان راسی دام سبک عشایری100پرورش 1481
مهدی قبادی 

قزلو
سازمان امور عشایر ایران200200



وزارت جهاد کشاورزی640640مهدی قربانیبانک کشاورزیروستای محمد اباد دشت شهید چمران2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران1482

اصفهان راس مولد50گاوداری شیری 1483
شاهین 

شهرومیمه
7

مورچه خورت ابتدای عوارضی اتوبان اصفهان کاشان 

سمت راست
بانک کشاورزی

مهدی قربانی 

سینی
وزارت جهاد کشاورزی40004000

1فالورجاناصفهاندامداری1484
اصفهان فالورجان ونهر خیابان کانال کوی ناصر نصیرزاده 

10پالک 
پست بانک

مهدی کاظمی 

ونهری
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت جهاد کشاورزی280280مهدی کریمیپست بانکروستای اشن-اصفهان3اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل1485

1486
تولید دستگاه جرم گیری و رسوب 

زدایی
پست بانکروستای اشیان جنب کانال آب2لنجاناصفهان

مهدی کریمی 

ریزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1کاشاناصفهانپرورش گاو شیری1487
- جنب حسینیه حضرت ابوالفضل - استرک - کاشان 

منزل مهدی لقمان
وزارت جهاد کشاورزی11001100مهدی لقمانپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی300300مهدی محمدیبانک توسعه تعاونسمیرم بخش وردشت1سمیرماصفهان( راس60 )پرواربندی بره 1488

بانک کشاورزیجنب زهکشی اصلی-فساران-برران شمالی4اصفهاناصفهانتولید گیاهان دارویی1489
مهدی محمدی 

فسارانی
وزارت جهاد کشاورزی450450

1490
روستای )یک روستا یک محصول 

(اسفنداران
صندوق کارآفرینی امیداصفهان روستای اسفنداران1اصفهاناصفهان

مهدی محمودی 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید200200

1491
 کلنی زنبورعسل 150تولید عسل از 

مدرن
وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی نصیریبانک کشاورزیروستای خینه-شهرستان سمیرم1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی400400مهدی نمازی ونیپست بانککاشان روستای ون محله باال مقابل زیارت1کاشاناصفهانکشت زعفران در سطح یک هکتار1492

1493
تولید میوه خشک و سبزی خشک و 

خشکبار وبسته بندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000مهدی یوسلیانیصندوق کارآفرینی امیدفریدونشهر روستای بادجان4فریدونشهراصفهان

وزارت جهاد کشاورزی300300مهراب دشتیبانک کشاورزیکوه سیاه- قلعه قدم - شهرستان سمیرم 1سمیرماصفهانپرورش زنبور عسل1494



1495
پرورش گوسفند داشتی به ظرفیت 

دامداری عشایر.  راس 120
سازمان امور عشایر ایران200200مهران جلیلیبانک توسعه تعاونعشار- چشمه رحمان - وردشت - سمیرم 1سمیرماصفهان

12001200مهران شمساییصندوق کارآفرینی امیدروستای مهرجان- شهر خور و بیابانک - استان اصفهان 3خور و بیابانکاصفهانطرح احداث کارگاه گلیم بافی1496
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی15001500مهران عباسیبانک کشاورزیچادگان-اصفهان 2چادگاناصفهانواحد تولیدی گلخانه ای1497

1498
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران200200مهران قرقانیپست بانکسمیرم منطقه وردشت روستای قره قاچ ، تخت سلطان1سمیرماصفهان

1499
بازسازی و تجهیز و توسعه اقامتگاه 

بوم گردی
2ناییناصفهان

کوچه شهید  –خیابان ابن سینا  –چوپانان  –انارک 

11پالک  –مستقیمی 
صندوق کارآفرینی امید

مهرانگیز 

زاهدانارکی
780780

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکقبر کیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان ماهه6راس دام سبک یک دوره  150050
مهرداد 

اسکندری خو
سازمان امور عشایر ایران100100

2سمیرماصفهانباشگاه ورزشی1501
سمیرم بخش وردشت روستای فتح اباد روبروی خدمات 

جهاد کشاورزی
وزارت ورزش و جوانان800800مهرداد قاسمیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدمنطقه عشایری هرندی-آستانه -دهاقان 1دهاقاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1502
مهرداد نوروزی 

مهر
سازمان امور عشایر ایران500500

1503
تاسیس اژانس مسافربری و خدمات 

حمل و نقل
وزارت صنعت، معدن و تجارت950950مهری ذوالفقاریپست بانکسمیرم روستای کیفته شهید حسینی1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی450450مهری نوروزیبانک کشاورزیروستای کلیچه- چادگان -اصفهان 1چادگاناصفهانپرورش گوسفند داری داشتی1504

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای قلعه باال1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری1505
مهناز احمدی 

قلعه باالیی
وزارت جهاد کشاورزی610610



اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1506
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی260260مهناز جباریصندوق کارآفرینی امیدبلوارامام رضا-روستای ازان1

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1507
شاهین 

شهرومیمه
صندوق کارآفرینی امید123خ پروین اعتصامیپالک-خ عالمه-روستای ازان1

مهناز جعفری 

ازان
وزارت جهاد کشاورزی8080

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1508
شاهین 

شهرومیمه
1

کوچه -خیابان سرآسیاب-میدان کارگر-روستای ازان

248پالک-خاطره
وزارت جهاد کشاورزی8080مهناز خدادوستصندوق کارآفرینی امید

1فالورجاناصفهان(سرمه دوزی)صنایع دستی1509
فالورجان روستای جوجیل خ اصلی کوی شهید رضا 

کاظمی
100100مهناز کاظمیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200200مهین براهیمیبانک توسعه تعاون14فالورجان روستای محمدیه خ شاهد 1فالورجاناصفهانصنایع دستی سرمه دوزی1510
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سمیرماصفهان( راسی5)پرورش گاو شیری 1511
استان اصفهان شهرستان سمیرم روستای سادات 

آبادکوچه بعثت
صندوق کارآفرینی امید

موسوی 

سیدموسی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی300300موسی زرگربانک کشاورزیاصفهان خوروبیابانک روستای جعفرآباد1خور و بیابانکاصفهانپرورش دام سبک و سنگین1512

پست بانکاصفهان فالورجان مهرنجان جاده امام علی1فالورجاناصفهان1دامداری 1513
موسی عشوری 

مهرنجانی
وزارت جهاد کشاورزی700700

3اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری1514
-خ امام خمینی-روستای قلعه باال-بخش جلگه-اصفهان

کوچه فاطمیه
بانک کشاورزی

میثم احمدی 

قمشانی
وزارت جهاد کشاورزی840840

2فریدناصفهانپرورش گیاهان دارویی1515
فریدن روستای خویگان صفلی منزل شخصی پشت 

مخابرات
بانک توسعه تعاون

میثم کیان ارثی 

خویگانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی750750میثم میثمیبانک کشاورزیگلپایگان اراضی روستای هرستانه1گلپایگاناصفهانپرورش زنبور عسل1516

پست بانکشش راه-جاده فرودگاه-اصفهان1اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل1517
میالد عقیلی 

اشنی
وزارت جهاد کشاورزی150150

بانک کشاورزیپشت پست برق حسنیجه-حسنیجه-نجف آباد-اصفهان2نجف آباداصفهانپرواربندی گوساله1518
میمنت زمانی 

علویجه
وزارت جهاد کشاورزی10001000

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1519
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی7777میمنت عرب زادهصندوق کارآفرینی امید983پالک-خیابان عدالت-بلوارامام رضا-روستای ازان1



وزارت جهاد کشاورزی500500مینا اسدالهیبانک کشاورزیجنت تاالر مروارید-روستای رباط قالقان-گلپایگان1گلپایگاناصفهانهکتار زعفران1.2کشت 1520

1فالورجاناصفهانصنایع دستی سرمه دوزی1521
فالورجان روستای دشتچی خ ولیعصر کوچه فرهنگ 

منزل شخصی صفری
200200مینا براهیمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1522
محصوالت بتنی غیر مسلح از بتن 

معمولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت16001600مینا صالحیپست بانک متر بعد از ورودی روستای چم اسمان200سه راهی گاز 2لنجاناصفهان

1523
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
پست بانک1سمیرم ، منطقه خوش مکان ، عرف 1سمیرماصفهان

مینا مرادی غچه 

بیگلو
سازمان امور عشایر ایران150150

وزارت جهاد کشاورزی600600ناد علی موسویبانک توسعه تعاونروستای بازارگه- پادناعلیا - سمیرم 1سمیرماصفهان( راس80)پرواربندی گوسفند 1524

1525
 14پرورش گاو شیری به ظرفیت 

رأس مولد
بانک توسعه تعاونروستای علی آباد جمبزه2دهاقاناصفهان

نادعلی 

مالجعفری 

طالخونچه

وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400ناصر خسرویبانک کشاورزیروستایی خویگات علیا2فریدونشهراصفهانصنایع تبدیلی ماست بندی1526

وزارت جهاد کشاورزی300300ناصر رجب زادهبانک کشاورزیمحمداباد دشت شهید سجادی1آران وبیدگلاصفهانکشت گل محمدی1527

1فریدونشهراصفهانپرورش دام شیری1528
خیابان -محله خمسلو-برف انبار-فریدونشهر-اصفهان

شهید گل محمد
صندوق کارآفرینی امید

ناصر یبلویی 

خمسلویی
وزارت جهاد کشاورزی150150

وزارت جهاد کشاورزی200200ناهید ابراهیمیبانک کشاورزیروستای کشه محله عباس آباد2نطنزاصفهانبهسازی جایگاه وپروار بندی بره1529

اصفهان1پروابندی بره1530
بو یین و 

میاندشت
وزارت جهاد کشاورزی450450ناهید کریمیبانک کشاورزیبویین میاندشت بخش گرجی روستای داشکسن1

1531
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران150150نجات عباسی زادهپست بانک(عشایر  )خاکنسوز - پشته - سمیرم 1سمیرماصفهان



پست بانکفالورجان محمدیه ک شاهد منزل رمضان صادقی1فالورجاناصفهانقالیبافی1532
نجمه صادقی 

ممدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1533
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی130130ندا خورشیدیصندوق کارآفرینی امیدکوچه ایران مهر-خ پوریای ولی-روستای ازان1

پست بانکخیابان امام-بودان1تیران وکروناصفهانکارگاه چهل تیکه دوزی1534
ندا مظاهری 

بودانی
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکخ شهید خلبان حمید قزاانی- روستایی قزاان - کاشان 1کاشاناصفهاندفتر ای سی تی روستایی1535
نرجس جاللی 

قزاان
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی600600نسرین شمسپست بانکروستای هتن اباد-جی و قهاب1اصفهاناصفهانگاو دورگ مولد1536

وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400نسرین قاسمیبانک توسعه تعاون49فالورجان روستای نرگان خ امام خمینی پالک 3فالورجاناصفهانپوشاک زنانه و بچه گانه1537

پست بانکنطنز طرق رود دفتر خدمات ارتباطی1نطنزاصفهاندفاتر خدمات ارتباطی1538
نسیم اکبرزاده 

مفرد
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600نصراهلل بهادریبانک توسعه تعاونروستای کیفته گیوسین- سمیرم 1سمیرماصفهانایجاد کارگاه جوشکاری1539

1540
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران200200نصراهلل محمدیپست بانک(عشایر  )خاکنسوز - پشته - سمیرم 1سمیرماصفهان

بانک توسعه تعاونروبروی مسجد جامع- خیابان امام- اریسمان1نطنزاصفهانفناوری اطالعات1541
نصراله شهنازی 

اریسمانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3فالورجاناصفهانگلخانه1542
اصفهان فالورجان شرودان کروچ صحرای مرغیای 

درآسیاب
بانک کشاورزی

نصراله قربانی 

شرودانی
وزارت جهاد کشاورزی23002300

15شهرضااصفهانتولید آجر1543
حدفاصل روستای -  جاده شهرضا آباده 15کیلومتر 

دهک و وشاره
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500نصراله نصیریصندوق کارآفرینی امید

1544
 کلنی زنبورعسل 150تولید عسل از 

مدرن
بانک کشاورزیسمیرم وردشت روستای سرچغا1سمیرماصفهان

نعمت اله 

برومندی
وزارت جهاد کشاورزی300300

صندوق کارآفرینی امیداصفهان اسفنداران1اصفهاناصفهان(اسفنداران)هرروستا یک محصول 1545
نعمت اله صالحی 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید130130

پست بانکروستای دولت آباد بن بست شهید زمانی5تیران وکروناصفهانکشت موسیر و زعفران1546
نقی قاسمی دره 

بیدی
وزارت جهاد کشاورزی200200



وزارت جهاد کشاورزی500500نگهدار براهیمیپست بانکروستای اسفرجان2شهرضااصفهانپرورش گاو شیری1547

1548
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران200200نواز قرقانی نیکپست بانک(عشایر  )خاکنسوز - پشته - سمیرم 1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی450450نور احمد اعظمیپست بانکسمیرم پادنا علیاروستای پهلو شکن1سمیرماصفهانراسی50یک واحد گوسفند داشتی1549

وزارت جهاد کشاورزی600600نور علی نادریپست بانکسمیرم وردشت1سمیرماصفهان( راس20)پرواربندی گوساله 1550

پست بانکقبرکیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهاندامداری1551
نوروز اسکندری 

خو
سازمان امور عشایر ایران150150

صندوق کارآفرینی امیدشهرضا روستای هونجان منطقه عشایری سلطان خلیل2شهرضااصفهانپروار بندی دام سبک1552
نوروز علی عربلو 

نره یی
سازمان امور عشایر ایران450450

1برخواراصفهانتکثیروپرورش بلدرچین1553
 10اصفهان شهرستان برخوار روستای کمشچه کیلومتر 

جاده اردستان مزرعه جهان آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000نوید رستمیانبانک کشاورزی

15اصفهاناصفهانبافندگی پارچه1554
- خیابان اول- منطقه صنعتی جرقویه سفلی- اصفهان

پالک سوم سمت چپ
وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000نوید نقشپست بانک

اصفهان(روستای ازان)هرروستایک محصول 1555
شاهین 

شهرومیمه
وزارت جهاد کشاورزی170170نیلوفر عرب زادهصندوق کارآفرینی امیدنبش کوچه رمضان-خ سرآسیاب-روستای ازان1

اصفهانقالی بافی1556
شاهین 

شهرومیمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800هاجر انصاریپوربانک توسعه تعاونجهاد آباد خ ولیعصر ساختمان بسیج4

سازمان بهزیستی کشور750750هاجر شاه نظریپست بانکالرگان خ اصلی محله باغ مقابل کافی نت سروش1فالورجاناصفهانمهد کودک بهزیستی1557

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400هاجر صفریپست بانکداران روستای قوهک4فریدناصفهانتولید فرش دست بافت1558

1559
توسعه دفتر ای سی تی روستای 

وادقان
پست بانکروستای وادقان مصلی1کاشاناصفهان

هاجر محمدی 

وادقانی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



وزارت جهاد کشاورزی400400هادی کاردانبانک توسعه تعاون جاده یزد25کیلومتر - نایین 1ناییناصفهانکشت روناس1560

وزارت جهاد کشاورزی450450هادی مری زادهبانک توسعه تعاونسمیرم پادنای علیا روستای نقل1سمیرماصفهان( راس30)گوساله پرواری 1561

1562
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
سازمان امور عشایر ایران200200هاشم طاهریصندوق کارآفرینی امید(عشایر  )سمیرم منطقه وردشت روستای دیزیجان 1سمیرماصفهان

پست بانک290فالورجان مهرنجان ک جهانگیرخان قشقایی پ 2فالورجاناصفهاندامداری1563
هاشم عشوری 

مهرنجانی
وزارت جهاد کشاورزی900900

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه شهر اژیه2اصفهاناصفهانبره دورگ پرواری1564
هانی نظام زاده 

اژیه
وزارت جهاد کشاورزی600600

450450هما ولد خانیپست بانکسمیرم منطقه پادنا روستای ولد خانی1سمیرماصفهاناقامتگاه بوم گردی1565
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200هوشنگ معالجپست بانکروستای اوره- نطنز 2نطنزاصفهانکاشت گل محمدی1566

1567
تامین سرمایه در  )دامداری عشایری 

(گردش 
بانک توسعه تعاونسمیرم ، جاده سمیرم ونک ، مزرعه چشمه علی1سمیرماصفهان

وارث محمدی 

خداوردی لو
سازمان امور عشایر ایران200200

1گلپایگاناصفهانتاسیس پست بانک باجه روستایی1568
شهرستان گلپایگان،نیوان نار، کوچه امام حسین، پالک 

30
500500وحید اعظمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1569

 راسی ٥٠پرورش گوسفند داشتی 

طرح بهسازی اماکن دامی کوچک و 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی500500وحید افشاریصندوق کارآفرینی امیدروستای مهراباد- منطقه وردشت - سمیرم 1سمیرماصفهان

وزارت جهاد کشاورزی200200وحید فاتحیپست بانکامامزاده حسن-جاده فرودگاه -اصفهان1اصفهاناصفهانتولید عسل و پرورش زنبورعسل1570

صندوق کارآفرینی امید5بهار-شهرک شهید مصطفی خمینی-روستای یزدل1آران وبیدگلاصفهانتوسعه خیاطی مردانه1571
وحید فالحتی 

یزدلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400



1572
 کلنی زنبورعسل 100تولید عسل از 

مدرن
وزارت جهاد کشاورزی380380وحید قرقانیبانک کشاورزیروستای کوهرنگ.سمیرم1سمیرماصفهان

1573

مجتمع پرورش زنبور عسل ،تولید 

فرآوری و بسته بندی کلیه 

- فرآوردهای زنبور عسل شامل زهر 

عسل -گرده گل - بره موم -ژل رویال

ملکه زنبور عسل و -موم -دارویی 

زنبورپاکتی

اصفهان
شاهین 

شهرومیمه
9

جاده علویجه روستای جهاد آباد 9شاهین شهر کیلومتر 

روبروی اردوگاه قدس مجتمع پرورش زنبور عسل دنا
وزارت جهاد کشاورزی60006000وحید ناظمیبانک کشاورزی

1574
 راسی گوسفند 150بهره برداری 

پرواری دامداری روستایی
وزارت جهاد کشاورزی480480وحیدی جاویدیپست بانکسمیرم روستای رود آباد1سمیرماصفهان

صندوق کارآفرینی امیداصفهان اسفنداران کوچه سنگی1اصفهاناصفهان(اسفنداران)هر روستا یک محصول1575
ولی اله افراز 

اسفندارانی
صندوق کارآفرینی امید150150

وزارت جهاد کشاورزی440440ولی اله درخشانبانک توسعه تعاونکلوت محمدیه- دهستان بافران - نایین 1ناییناصفهانپرواربندی گوسفند1576

بانک کشاورزیاصفهان بخش جلگه روستای قلعه باال1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی1577
ولی اله دهقانی 

قمشانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی500500ولی اله شمسیصندوق کارآفرینی امیدروستای سوالر1شهرضااصفهانپرورش گوسفند داشتی1578

500500ولی اله صمدیپست بانکاصفهان مبارکه زیباشهر روستای فخراباد خ اصلی1مبارکهاصفهانتوسعه دفتر آی سی تی1579
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



1580
اقامتگاه بومگردی و مجموعه تفریحی 

و گردشگری
1ناییناصفهان

- جنب روستای فوداز -  جاده نایین اصفهان 20کیلومتر 

روستای حسین آباد بنی فاطمی
بانک توسعه تعاون

ویدا بنی فاطمی 

نایینی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2خور و بیابانکاصفهاندفتر خدمات بانکی روستایی1581
شهرستان خوروبیابانک روستای چاهملک خ امام پالک 

106
10001000یاسر توکلپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی350350یاسر عسگریپست بانکییالق1اصفهاناصفهانپرورش زنبور عسل1582

1583
تکمیل تجهیز )بهسازی جایگاه دام

(ساختمان دامداری
بانک کشاورزیگروه کشاورزی باهنرفمی2نطنزاصفهان

یحییی نعیمی 

خالدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی640640یداهلل برونیبانک کشاورزیروستای درک آباد- بخش چنارود- چادگان- اصفهان1چادگاناصفهان(موسیر)کشت گیاهان دارویی1584

وزارت جهاد کشاورزی400400یداله طارقلیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان خوانسار روستای ارجنک خیابان آزادی1خوانساراصفهان هکتار1کاشت زعفران در1585

1586
بهره برداری یک واحد گوسفند 

 راس60پرواری به ظرفیت 
وزارت جهاد کشاورزی450450یداله قرمزیپست بانکسمیرم وردشت روستای نرمه1سمیرماصفهان

1587
تولید شیرآالت و لوازم آبیاری و 

تولید قطعات
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900یداله مرجانیپست بانکگلپایگان روستای زرنجان خ اصلی بن بست بی نشان1گلپایگاناصفهان

1000010000یداله نادریصندوق کارآفرینی امیدخ جرقویه سفلی روستای قارنه مزرعه اقای نادری10اصفهاناصفهانمجتمع گردشگری فرهنگی ورزشی1588
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی940940یزدان پناه بیغمیبانک کشاورزیروستای کاغذی دشت صادق اباد2آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران و گل محمدی1589

بانک کشاورزیابوزیداباد دشت شهید مدرس3آران وبیدگلاصفهانکشت گل حمدی1590
یزدان پناه عباس 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی900900



وزارت جهاد کشاورزی500500یعقوب ارزانیصندوق کارآفرینی امیدروستای کهرویه خیابان بسیج کوچه اول1شهرضااصفهانپرورش گاو شیری1591

1592
 راس دام سبک یک دوره شش 100

ماهه
پست بانکقبر کیخا-حنا-سمیرم-اصفهان1سمیرماصفهان

یعقوب رضای 

رحیمی
سازمان امور عشایر ایران100100

1593
تولید انواع کابینت ام دی اف و درب 

وپنجره چوبی
1مبارکهاصفهان

مبارکه زیباشهرروستای باغملک خیابان شهیدمطهری 

10شرغی پالک
صندوق کارآفرینی امید

یعقوب فرزندی 

طالخونچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

سایر500500ابراهیم ثروتیصندوق کارآفرینی امید3خوانسار روستای تیدجان شهرک یاسر 1خوانساراصفهانخرید تراکتور1594

سایر350300ابراهیم حبیبیبانک کشاورزی2وحدت اباد خیابان امیر کبیر کوچه نشاط - فریدونشهر1فریدونشهراصفهانگاو شیری1595

سایر2500ابراهیم زیرکبانک کشاورزیخوانسار روستای خم پیچ جاده صفادشت2خوانساراصفهانگوسفندداری1596

بانک کشاورزیشهرستان اردستان روستای تل آباد1اردستاناصفهانکاشت گل محمدی1597
ابراهیم شفیعی 

اردستانی
سایر450450

پست بانکروستای دولت آباد مسجد جامع1تیران وکروناصفهاندامداری1598
ابراهیم عباسی 

آبگرمی
سایر250250

سایر300300ابراهیم کشوریپست بانکاصفهان فریدونشهر روستای قلعه سرخ1فریدونشهراصفهانمکانیک ادوات کشاورزی1599

سایر250250ابراهیم الچینانیبانک کشاورزیروستای کرد سفلی1تیران وکروناصفهاندامداری1600

پست بانک5باغبهادران روستای چم نور خ بوستان ک احد1لنجاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1601
ابراهیم محمدی 

چمگاوی
سایر500500

سایر250250ابوالفتح طاهریبانک کشاورزیشهرستان سمیرم بخش پادنا شهر کمه1سمیرماصفهاندامداری1602

سایر400400ابوالفضل باقرپورپست بانک2اصفهان شهرضا روستای هونجان شهدای 1شهرضااصفهاندامداری1603

1آران وبیدگلاصفهانجوشکاری ساخت ادوات کشاورزی1604
بلوار مرحوم غالمعلی - روستای کاغذی- ابوزیدآباد

روبه روی دهیاری- غفوری
سایر300300ابوالفضل غفوریپست بانک

سایر400400ابوالفضل محسنیبانک کشاورزیصحرا گارتیران--شهر اژیه-بخش جلگه-اصفهان1اصفهاناصفهانتعمیرات دامداریهای روستایی1605

اصفهانخرید تراکتور1606
بو یین و 

میاندشت
سایر500500ابوالفضل مومنیبانک کشاورزیافوس- بویین میاندشت 1



پست بانکتیران روستای دولت آباد خ شهید عباسی1تیران وکروناصفهانکشت موسیر1607
احسان ابراهیمی 

دره بیدی
سایر250250

سایر250250احمد تقوی منشبانک کشاورزیروستای الزگ-شهرستان کاشان2کاشاناصفهانگالبگیری1608

بانک کشاورزیروستای الور1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1609
احمد تیموری 

عسگرانی
سایر250250

پست بانکدهاقان روستای پوده1دهاقاناصفهاندامداری1610
احمد حقیقی 

پوده
سایر250250

سایر300300احمد خدارحمیبانک کشاورزیروستای چغا1فریدونشهراصفهاندامداری1611

سایر250250احمد رحیمیپست بانکروستای ورپشت خ نمازی منزل احمد رحیمی1تیران وکروناصفهاندامداری1612

بانک کشاورزیروستای کلوسه1فریدونشهراصفهاندامداری1613
احمد رضا 

افراسیابی
سایر500500

1614
تحت نظارت کمیته )پرورش گوسفند 

(امداد
سایر250250احمد علی نوبختپست بانکروستای غرقن جنب شرکت تعاونی1گلپایگاناصفهان

سایر250250احمد نوروزیان فربانک توسعه تعاونمنطقه عشایری هرندی-آستانه -دهاقان 1دهاقاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1615

1تیران وکروناصفهانگوسفند اری1616
تیران و کرون روستای حسن آباد آبریزه کوچه حسینیه 

نبش کوچه خرم
بانک کشاورزی

احمد یزدانی 

حسن آبادی
سایر250250

1617
پرورش گاو شیری به ظرفیت 

راس مولد15
سایر250250احمدرضا کشاورزپست بانکدهاقان روستای جمبزه1دهاقاناصفهان

1تیران وکروناصفهاندام داری1618
تیران و کرون جاده سد زاینده رود روستای گالب 

9خیابان شهید بهشتی پالک
سایر250250احمدرضا نوروزیبانک کشاورزی

سایر500500ارسالن صهبافردبانک توسعه تعاونسمیرم ، روستای بردکان ، کمپ گردشگری1سمیرماصفهانکمپ ترک اعتیاد1619

اصفهاندامداری1620
شاهین 

شهرومیمه
سایر500500اسداله حبیبیبانک کشاورزیجاده اصفهان تهران مورچه خورت مزرعه چوپان1

پست بانکروستای دره بید جنب مخابرات1تیران وکروناصفهاندامداری1621
اسداله عزیزی 

دره بیدی
سایر250250



سایر150150اسماعیل اصالنیصندوق کارآفرینی امیدروستای چغیورت1فریدونشهراصفهانتهیه وتوزیع لبنیات1622

اصفهانپرورش گوسفند1623
بو یین و 

میاندشت
سایر250250اسماعیل صفاییپست بانکروستای دره سوخته- بویین میاندشت 1

پست بانکروستای دره بید خ شهید شکر اله زمانی ک مخابرات1تیران وکروناصفهاندامداری1624

اسماعیل 

محسنی دره 

بیدی

سایر250250

سایر250250اسماعیل نوروزیبانک کشاورزیروستای دولت آباد1تیران وکروناصفهاندامداری1625

1626
تولید سبزی خشک و میوه خشک و 

آبلیمو و آبغوره گیری
پست بانکتیران و کرون روستای قهریز جان خ شهدا بن بست غدیر1تیران وکروناصفهان

اشرف شجاعی 

قهریزجانی
سایر300300

اصفهاندامداری1627
شاهین 

شهرومیمه
2

کوچه قلعه - کوی چهارم- روستای حسن رباط- میمه

حاجی ها
سایر300300اصغر ابراهیمیبانک کشاورزی

سایر250250اصغر رستمیبانک کشاورزیمنطقه مهردشت روستای اشن محله قلعه باال1نجف آباداصفهانتولید و پرورش زنبور عسل1628

1629
خرید تجهیزات قالب بندی و بتن 

ریزی ساختمان
سایر200200اصغر سپیانیپست بانکروستای سیبک-فریدونشهر1فریدونشهراصفهان

3دهاقاناصفهانساخت ادوات کشاورزی1630
 5دهاقان روستای قهه خ شهید جمشیدی نبش فرعی 

153پ 
صندوق کارآفرینی امید

اصغر سید 

حسینی
سایر500500

اصفهانادوات زراعی1631
بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیافوس- بویین میاندشت 1

اصغر شریفی 

افوسی
سایر500500

سایر250250اصغر محسنیپست بانکروستای دره بید1تیران وکروناصفهاندامداری1632

1نجف آباداصفهانگوسفند داری1633
نجف آباد روستای حاجی آباد خ آزادگان غربی خ شهید 

20رجایی پ
بانک کشاورزی

اصغر مختاری 

چهاربری
سایر300300

1شهرضااصفهانتولیدی مانتو1634
 (ع)اصفهان شهرضا روستای منظریهخیابان امام حسین

داخل میدان
سایر350350اصلی نرهءپست بانک

سایر250250اطهر رضاییپست بانکروستای دولت آباد محله پایین1تیران وکروناصفهاندامداری1635



بانک کشاورزیروستای الور1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1636
اعظم توبه یانی 

چقادری
سایر250250

سایر280280اعظم مهدویبانک توسعه تعاون121روستای ورپشت خ باهنر پ 2تیران وکروناصفهانکشت زعفران1637

سایر250250افشین عامریبانک توسعه تعاونروستای بغم1اردستاناصفهانگوسفند داری1638

1639- اصفهانگوسفند-دامداری
بو یین و 

میاندشت
سایر200200اقدس عسگریبانک کشاورزیبویین میاندشت روستا نوغان سفلی1

سایر500500اکبر ایزدیپست بانکاصفهان شهرضا شهرک طالقانی نبش خیابان عمار یاسر1شهرضااصفهاندامداری1640

سایر10001000اکبر بصایریبانک کشاورزیخوانسار روستای خم پیچ منزل شخصی3خوانساراصفهانگوساله پرواری1641

پست بانکروستای قاسم آباد1تیران وکروناصفهاندامداری1642
اکبر ترکی قاسم 

آبادی
سایر250250

اصفهانکشت گندم1643
شاهین 

شهرومیمه
1

اصفهان میمه ونداده خیابان عطار منزل شخصی اکبر 

ثابتی
سایر300300اکبر ثابتیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونتیران روستای مهدی آباد1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1644
اکبر جهان بخش 

مهدی آبادی
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدروستای دهسور سفلی- فریدونشهر1فریدونشهراصفهاندامداری1645
اکبر رحیمی 

دهسوری
سایر250250

اصفهانگوسفنداری1646
بو یین و 

میاندشت
سایر250250اکبر عسگریبانک توسعه تعاونبویین میاندشت روستای تخماخلو1

سایر200200اکبر لطفیپست بانکباغبهادران روستای چم یوسفعلی1لنجاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1647

1نجف آباداصفهانزنبورداری1648
اصفهان نجف آباد منطقه مهردشت دهستان اشن کوچه 

34جوشکاری پالک 
سایر300300اکبر محبی اشنیبانک کشاورزی

1649
گلخانه سبزی و صیفی مساحت 

 مترمربع3024
6تیران وکروناصفهان

تیران و کرون روستای مبارکه کوچه شهید - اصفهان 

3همت پالک 
سایر16001600اکبر محمدیبانک کشاورزی

سایر250250اکرم پورپیرعلیبانک توسعه تعاونروستای آبپونه خ امام علی1تیران وکروناصفهانکشت موسیر1650

صندوق کارآفرینی امیدروستای دولت آباد1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1651
اکرم کریمی 

چادگانی
سایر250250



1شهرضااصفهانآرایشگری1652
اصفهان شهرضا روستای منظریه محله خسروآباد خیابان 

675اصلی روبروی کوچه وحدت پالک 
سایر200200اکرم محمودیپست بانک

پست بانکچرمهین خ شهید رفیعی محله مبارک اباد1لنجاناصفهانتولید کننده پوشاک1653
الهام رفیعی 

چرمهینی
سایر200200

بانک توسعه تعاونشهرستان اردستان روستای بیدشک1اردستاناصفهانگوسفند داری1654
امراله ابولی 

ماربینی
سایر250250

سایر250250امید حبیبیبانک توسعه تعاونروسنای ماست بندی1اردستاناصفهانتوسعه دامداری1655

1کاشاناصفهانباشگاه ورزشی1656
کاشان روستای ویدوج بوستان شهدا باشگاه فرهنگی 

ورزشی امید جوانان
سایر500500امید صادقیپست بانک

بانک توسعه تعاوناصفهان فریدونشهر شهر برف انبار محله خمسلو1فریدونشهراصفهانپرورش گوسفند1657
امید علی 

دهقانی اقا گلی
سایر360360

بانک کشاورزیروستای همت آباد1نجف آباداصفهانگوسفندداری1658
امید منوچهری 

نجف ابادی
سایر250250

سایر300300امیر زین الدینیبانک توسعه تعاونخوانسار روستای خم پیچ خ مسجد جامع کوچه صدرا2خوانساراصفهانگوسفند داری1659

صندوق کارآفرینی امیدروستای کریم آباد1اردستاناصفهاندامداری1660
امیر عابدینی 

اکار زواره
سایر400400

1سمیرماصفهاندامداری پرورش گاو1661
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش دنا کوه روستای 

گنجگان
سایر500500امیر قلی آقاییبانک کشاورزی

سایر250250امیر محمدخانیبانک کشاورزیفریدن روستا گنجه1فریدناصفهانگوسفنداری1662

اصفهاندامپروری1663
شاهین 

شهرومیمه
بانک کشاورزیمیمه خ حافط ک ششم4

امیرحسین 

خردمند
سایر500500

سایر500500ایمان کیخائیپست بانکدهاقان روستای علی آباد جمبزه1دهاقاناصفهاندامداری1664

سایر500500ایوب اسماعیلیپست بانکنطنز بادرود فمی بلوار امام حسین1نطنزاصفهانتوسعه دفتر خدمات ارتباطی1665

بانک کشاورزیروستای بیده- پادنای علیا- شهرسان سمیرم1سمیرماصفهانزنبورداری1666
ایوب میرزایی 

بیده
سایر250250

اصفهانگوسفند-دامداری 1667
بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیبویین میاندشت روستا دره حوض1

ایوب میرزایی 

قلعه اخالصی
سایر250250

سایر300300آرزو ابراهیمیپست بانکچادگان روستای آبادچی1چادگاناصفهانتولیدپوشاک زنانه1668



سایر250250آرزو عباسیصندوق کارآفرینی امیدروستای دولت آباد1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1669

سایر500500آرش اصالنیبانک توسعه تعاونروستای چغیورت-اصفهان فریدونشهر1فریدونشهراصفهانباشگاه1670

سایر250250آیت اله باقریبانک کشاورزیسمیرم حنا روستای قلعه اسالم آباد1سمیرماصفهاندامداری1671

سایر250250بابک شهبازیبانک کشاورزیفریدن روستا قلعه ملک1فریدناصفهانگوسفنداری1672

اصفهانگاوداری1673
بو یین و 

میاندشت
بانک توسعه تعاونروستای احمدآباد- بویین میاندشت 1

بایرامعلی 

ابراهیمی
سایر240240

اصفهانپرورش گوسفند1674
بو یین و 

میاندشت
سایر250250بتول اسدیبانک توسعه تعاونروستای ده رجب- بویین میاندشت 1

سایر200200بتول درباالییبانک کشاورزیاصفهان فریدونشهر روستای دهسور1فریدونشهراصفهانگاو شیری1675

صندوق کارآفرینی امیدمنطقه عشایری هرندی-آستانه -دهاقان 1دهاقاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1676
بختیار نوروزی 

ایبلو
سایر250250

اصفهاندامداری سبک1677
شاهین 

شهرومیمه
سایر250250براتعلی باباییبانک کشاورزیروستای حسن رباط- میمه2

بانک کشاورزیمنطقه مهردشت روستای اشن محله نمازگاه1نجف آباداصفهانتولید و پرورش زنبور عسل1678
بشیر داودی 

اشنی
سایر250250

پست بانکیراآن شمالی زیار1اصفهاناصفهانسمپاش و ادوات کشاورزی1679
بمانعلی ابراهیمی 

زیاری
سایر500500

1680
خدمات مدرن سازی ماشین آالت 

کشاورزی
اصفهان

بو یین و 

میاندشت
سایر300300بهروز بهرامیپست بانکبویین میاندشت روستای میرآباد1

سایر300300بهمن خدارحمیبانک کشاورزیچقا1فریدونشهراصفهاندامداری1681

بانک کشاورزیسمیرم وردشت روستای کزن1سمیرماصفهان(پرورش گوسفند داشتی )دامداری 1682
بهنام طاهری 

جانبازلو
سایر500500

سایر250250پریسا یزدانیپست بانکروستای جعفر آباد1تیران وکروناصفهانکشت موسیر1683

سایر250250پیام نوروزیصندوق کارآفرینی امیددهاقان منطقه هرندی1دهاقاناصفهاندامداری1684

اصفهانگوسفند داری1685
شاهین 

شهرومیمه
سایر400400تقی عربستانیبانک کشاورزیروستای لوشاپ- میمه2

بانک کشاورزیفریدن سفتجان1فریدناصفهانگاوداری1686
تقی محمدی 

سفتجانی
سایر250250



بانک کشاورزیوردشت روستای اسالم آباد آغداش1سمیرماصفهانگوسفند داری1687
جعفر ایمانی 

ایمانلو
سایر250250

سایر500500جعفر بهرامیپست بانکروستای خویگان1فریدونشهراصفهانلبنیات1688

2سمیرماصفهانگاو داری1689
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش دنا کوه روستای 

گنجگان
سایر500500جعفر قلی آقاییبانک کشاورزی

بانک کشاورزی20ک - جاده پاکوه - نایین 3ناییناصفهانپرواربندی1690
جالل محمدی 

محمدی
سایر10001000

سایر200200جمال بهارلوییصندوق کارآفرینی امیدروستای خویگان1فریدونشهراصفهانگوسفند- دامداری1691

پست بانکاصفهان شهرضا روستای کهرویه خیابان امام زاده1شهرضااصفهاندامداری1692
جمشید نفری 

ولندانی
سایر250250

سایر300300جمعه گشولبانک کشاورزیروستای بیجگرد-شهرستان فریدونشهر-استان اصفهان 5فریدونشهراصفهانپرورش گاو شیری1693

سایر250250جهانشاه رستمیپست بانکروستای دورک2فریدونشهراصفهانزنبور عسل1694

بانک کشاورزیاصفهان سمیرم وردشت روستای اسالم اباد اغداش2سمیرماصفهانپرورش دام سبک1695
جهانشیر ایمانی 

زاده ایمانلو
سایر400400

سایر500500جواد اسدیپست بانکروستای دره بید-فریدن 10فریدناصفهانپرورش قارچ1696

سایر500500جواد اکبریبانک کشاورزیاصفهان شهرضا خیابان مهران گاز1شهرضااصفهانگاوداری1697

پست بانکروستای نیسیان1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری1698
جواد اکبری 

نیسیانی
سایر250250

سایر250250جواد بهرامیصندوق کارآفرینی امیدروستای موغار1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری1699

پست بانکروستای نیسیان1اردستاناصفهاندامداری1700
جواد شهریاری 

نیسیانی
سایر250250

اصفهانگوسفنداری1701
بو یین و 

میاندشت
سایر250250جواد محسنیبانک توسعه تعاونبویین میاندشت روتای ازناوله1

بانک توسعه تعاوندهاقان روستای دزج1دهاقاناصفهاندامداری1702
چراغعلی 

پناهپوری
سایر250250

1گلپایگاناصفهاندامپروری1703
 (ع)اصفهان گلپایگان روستای سعید اباد خیابان امام رضا

خیابان فردوسی
سایر250250چراغعلی عسگریبانک توسعه تعاون

سایر400400حامد اصالنیبانک کشاورزیفریدونشهر1فریدونشهراصفهانتولید عسل-پرورش زنبور عسل1704



سایر250250حامد آزادفربانک توسعه تعاوناصفهان- جاده نایین 22کیلومتر 1ناییناصفهانتعمییر ماشین آالت کشاورزی1705

1706
تولید و بسته بندی زعفران و گیاهان 

 هکتار5دارویی در سطح 
4فریدناصفهان

اصفهان شهرستان فریدن روستای اسکندری خ شهید 

رحیمی
بانک کشاورزی

حامد رستمی 

بلمیری
سایر20002000

اصفهانمکانیزاسیون کشاورزی1707
بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیبویین میاندشت1

حبیب اله 

ابراهیمی
سایر500500

بانک کشاورزیروستای الور1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1708
حبیبه تیموری 

عسگرانی
سایر250250

پست بانکروستای خمیران1تیران وکروناصفهاندامداری1709

حجت اهلل 

جهانبخش 

مهدی آبادی

سایر500500

1710
خرید تجهیزات وادوات بخش 

کشاورزی
پست بانکاصفهان شهرستان چادگان روستای درک آباد1چادگاناصفهان

حجت اله 

بوذرجمهری
سایر500500

سایر300300حجت اله پایمردبانک کشاورزیاصفهان فریدونشهر روستای راچه1فریدونشهراصفهانگاو شیری1711

پست بانکدهاقان1دهاقاناصفهانبلوک زنی1712
حجت اله داراب 

پور
سایر250250

اصفهانگاوداری1713
بو یین و 

میاندشت
سایر250250حجت اله مهدیانبانک توسعه تعاونروستای قایم اباد- بویین میاندشت 1

سایر250250حجت عبدالهیبانک کشاورزیروستای گلدره2نجف آباداصفهانپرورش دام سنگین1714

بانک کشاورزیفریدن روستا خویگان1فریدناصفهانگاوداری1715
حجت نجف پور 

خویگانی
سایر250250

پست بانکروستای دولت آباد1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1716
حسن ابراهیمی 

دره بیدی
سایر250250

سایر300300حسن رضایی نژادپست بانکاصفهان شهرضا روستای امین آباد کوی شهید طناز1شهرضااصفهاندامداری1717

سایر150150حسن زارعیصندوق کارآفرینی امیدروستای امیران1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری1718

پست بانکروستای دوتو2تیران وکروناصفهانگوسفند داری1719
حسن زمانی 

دوتویی
سایر500500

بانک توسعه تعاونتیران روستای دولت2تیران وکروناصفهانکشت موسیر1720
حسن سلیمی 

افجونی
سایر250250



سایر380380حسن عزیزیبانک توسعه تعاوناصفهان تیران روستای دوتو1تیران وکروناصفهانگوسفندداری1721

1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1722
 بن بست 3روستای کرد سفلی بلوار با هنر امام خمینی 

فردوسی
بانک توسعه تعاون

حسن محبی 

کردسفلی
سایر200200

بانک توسعه تعاونخیابان شهیدمطلبی-بلوارشهیدنجفی تبار-محمداباد1آران وبیدگلاصفهانخرده فروشی رنگ1723
حسن مطلب 

محمدآبادی
سایر200200

بانک کشاورزیتیران و کرون روستای خیر آباد1تیران وکروناصفهاندامداری1724
حسن مظاهری 

خیرآبادی
سایر250250

اصفهانکاشت گل محمدی1725
شاهین 

شهرومیمه
سایر240240حسین اسالمیبانک کشاورزیاراضی روستا- روستای ازان- میمه2

اصفهانگوسفنداری1726
بو یین و 

میاندشت
سایر500500حسین بهرامیبانک توسعه تعاونروستای قلعه اخالص1

سایر500500حسین پاکزادصندوق کارآفرینی امیدسمیرم منطقه وردشت عشایرسیار گرم آباد شکر لو1سمیرماصفهانگوسفند داری1727

بانک توسعه تعاونروستای چغیورت1فریدونشهراصفهانپرورش و نگهداری زنبور عسل1728
حسین جاویدی 

السعدی
سایر10001000

سایر250250حسین حبیبیصندوق کارآفرینی امیددهاقان منطقه کوشک سنگر1دهاقاناصفهاندامداری1729

صندوق کارآفرینی امیدروستای علوی ک شهید تقی زاده1کاشاناصفهانگالبگیری صنعتی و سنتی1730
حسین حمامی 

علوی
سایر500500

سایر300300حسین رضاییبانک توسعه تعاونروستای دوتو1تیران وکروناصفهانکشت موسیر1731

اصفهانگاوداری1732
بو یین و 

میاندشت
سایر300300حسین صادقیبانک توسعه تعاونقایم آباد- بویین میاندشت 1

سایر400400حسین طالبیپست بانکشهرستان تیران و کرون روستای دره بید محله باال1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1733

سایر250250حسین کسوجیپست بانکروستای سریجهین1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری1734

سایر500500حسین معروفیبانک توسعه تعاونروستای معروف آباد- چادگان 1چادگاناصفهانپرورش دام سنگین1735

1سمیرماصفهاندامداری پرورش گاو1736
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش پاد نا علیا 

روستای دشتبال
سایر250250حسینعلی مرادیبانک کشاورزی

پست بانکروستای چم یوسفعی4لنجاناصفهانکشت زعفران1737

حسینعلی 

نوروزی چم 

یوسفعلی

سایر500500



بانک توسعه تعاوندهاقان1دهاقاناصفهانپروش گوسفند1738
حشمت اهلل 

غزالی قشقایی
سایر250250

1739
فروشتدگان الستیک وپنچرگیری و 

تعویض روغن
پست بانککچوییه خ شهید سادات جنب جاده اصفهان شهرکرد1لنجاناصفهان

حمزه علی 

میرزاپور
سایر500500

سایر250250حمید خلیلیبانک توسعه تعاوندهاقان روستای محمود آباد1دهاقاناصفهاندامداری1740

سایر250250حمید رمضانیبانک توسعه تعاوندهاقان روستای علی آباد جمبزه1دهاقاناصفهاندامداری1741

سایر250250حمید صالحیبانک کشاورزیروستای دولت اباد1تیران وکروناصفهانکشت زعفران وموسیر1742

سایر200200حمید عطاییبانک کشاورزیفریدونشهر1فریدونشهراصفهاندام پروری1743

سایر250250حمید علیدادیپست بانکاصفهان فریدونشهر روستای سیبک1فریدونشهراصفهانتولید تیرچه و بلوک وقالب بندی1744

بانک توسعه تعاونتیران دشت سفلی1تیران وکروناصفهانزنبورداری1745
حمید قاری 

تهرانی
سایر250250

پست بانکاصفهان شهرضا کمربندی مزرعه اهلل آباد1شهرضااصفهاندامداری1746
حمید قبادپور 

قورد
سایر450450

1شهرضااصفهاندامداری1747
اصفهان شهرضا روستای مقصود بیگ خیابان سیدالشهدا 

1 پالک 11بهمن فرعی 22کوچه 
سایر350350حمیدرضا بلکامهپست بانک

بانک کشاورزیچالچرانه1فریدونشهراصفهانپرورش و نگهداری زنبور عسل1748
حیات اله هلیلی 

موگویی
سایر100100

سایر500500حیدر علی رضاییپست بانکخمینی شهر قلعه امیر خیابان باهنر بن بست خورشید1خمینی شهراصفهانبافندگی1749

1750
تحت نظارت کمیته )پرورشگاوشیری 

(امداد
پست بانک- امام رضا6خیابان - روستای سعید آباد 1گلپایگاناصفهان

خانم بی بی 

عابدینی
سایر250250

سایر250250خانم ظال روشنبانک کشاورزیروستای مکدین- فریدونشهر1فریدونشهراصفهانگاو شیری- دامداری 1751

بانک توسعه تعاونروستای محمدیه ک وحدت1تیران وکروناصفهانکشت موسیر1752
خاور دهقانی 

محمدی
سایر400400



سایر200200خاور عاشوریبانک کشاورزیسمیرم وردشت روستای عشایری شهسوار1سمیرماصفهانگوسفند داری1753

صندوق کارآفرینی امیدروستای کریم آباد1اردستاناصفهانتوسعه دامداری1754
خداداد زارعی 

جعفرآبادی
سایر350350

پست بانکروستای سوران ک شهید جعفر جعفری جنب دبستان2تیران وکروناصفهانکشت موسیر1755
خدیجه 

اسماعیلی سورانی
سایر300300

سایر200200خدیجه اعرابیپست بانکباغبهادران روستای چم علیشاه1لنجاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1756

بانک کشاورزیسمیرم روستای گرموک1سمیرماصفهاندامداری1757
خدیجه تیموری 

خیراتلو
سایر250250

1گلپایگاناصفهاندامداری1758
اصفهان گلپایگان روستای حاجیله جنب مسجد جامع 

روستا
سایر250250خسرو جدیدیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250داریوش حسنیبانک کشاورزیروستای سرباز- پادنای علیا- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهانپرورش گاو شیری1759

بانک توسعه تعاونروستای نیسیان1اردستاناصفهانتراکتور1760
داود اسماعیل 

نیسیانی
سایر250250

اصفهانگوسفنداری1761
بو یین و 

میاندشت
بانک توسعه تعاونروستای دره حوض2

داود اصغری 

ازناوله
سایر500500

بانک کشاورزیروستای نیسیان1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری1762
داود اکبری 

نیسیانی
سایر250250

پست بانکروستای دوتو خ صاحب الزمان1تیران وکروناصفهاندامداری1763
داود رحیمی 

دوتویی
سایر250250

سایر400400داوود صادقیبانک توسعه تعاونتیران و کرون روستای دره بید محله قلعه1تیران وکروناصفهانپرورش زنبور عسل1764

سایر250250درویشعلی پناهیپست بانکتیران روستای گنهران1تیران وکروناصفهاندامداری1765

سایر500500ربابه اسماعیلیصندوق کارآفرینی امیدروستای کرد علیا2تیران وکروناصفهان(اقامتگاه)بوم گردی1766

اصفهانگوسفنداری1767
بو یین و 

میاندشت
سایر250250رجب نوبهاریبانک توسعه تعاونبویین میاندشت روستای قلعه اخالص1

سایر200200رحمن ساالرپورصندوق کارآفرینی امیدروستای سکان1فریدونشهراصفهانگوسفند داری1768

سایر500500رحیم هاشمیصندوق کارآفرینی امیددهاقان روستای محمود آباد1دهاقاناصفهانطباخی1769



1نجف آباداصفهانگوسفند داری1770
اصفهان نجف اباد بخش مهردشت روستای گلدره کوچه 

بهداری
سایر250250رسول طاهریبانک کشاورزی

سایر250250رسول محبیبانک کشاورزیروستای کرد سفلی1تیران وکروناصفهانپرورش گوسفند1771

پست بانکاردستان روستای دیزیلو1اردستاناصفهانتوسعه دامداری1772
رسول معصومی 

باقرآبادی
سایر250250

سایر100100رضا جعفریبانک کشاورزیابو زید اباد روستای ریجن محله باال/اران و بیدگل1آران وبیدگلاصفهانپرورش گوسفند داشتی1773

1774
سیستم بسته )پرورش گوسفند دشتی

( راسی25
بانک توسعه تعاونروستای سیف آباد-نایین1ناییناصفهان

رضا دهقانی 

کدنوییه
سایر150150

اصفهاندامداری1775
بو یین و 

میاندشت
سایر500500رضا شاوردیپست بانکبویین میاندشت1

سایر250250رضا قزل بیگلوبانک کشاورزیروستای بازارگاه- پادنای علیا- شهرسان سمیرم1سمیرماصفهانپرورش گاو شیری1776

سایر300300رضا کاویانی پورپست بانکاصفهان شهرضا1شهرضااصفهانزنبور داری1777

سایر300300رضا کرامتیبانک کشاورزیاصفهان فریدونشهر روستای بادجان1فریدونشهراصفهانگاو شیری1778

اصفهانگاوداری1779
شاهین 

شهرومیمه
سایر400400رضا محتاج خدابانک کشاورزیروستای خسرو آباد- میمه2

بانک توسعه تعاونروستای بند آستانه1اردستاناصفهاندامداری1780
رضا نایینی 

هومساری
سایر250250

1لنجاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1781
باغبهادران روستای چم یوسفعلی محله درباغ جنب 

شعبه نفت
پست بانک

رضا نوروزی چم 

یوسفعلی
سایر450450

پست بانکروستای دولت آباد1تیران وکروناصفهانکشت موسیر1782
رضوان نوروزی 

دره بیدی
سایر250250

سایر250250رضی باقرزادهبانک کشاورزیفریدن خویگان1فریدناصفهانگوسفنداری1783

اصفهانگوسفند داری1784
شاهین 

شهرومیمه
سایر300300رقیه چوپانیبانک کشاورزیمنزل قاسم چوپانی- خیابان مادر- الیبید- میمه2

1سمیرماصفهانخیاطی و تولیدی پوشاک1785
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش پاد نا علیا 

روستای بیده
سایر250200رها رحمانی زادهپست بانک

بانک توسعه تعاوندهاقان روستای قمیشلو ک امام1دهاقاناصفهاندامداری1786
روح اله احسانی 

قمشلو
سایر250250



سایر500500روح اله رضائیانصندوق کارآفرینی امیددهاقان منطقه گرم آباد1دهاقاناصفهانخرید تراکتور1787

سایر250250روح اله عباسیصندوق کارآفرینی امیدسنگالخ-حبیب آباد کمشچه روستای مر غ و دمبی2برخواراصفهانپرورش گوسفند1788

پست بانکروستای قلعه سرخ1فریدونشهراصفهانگاوداری1789
روز علی گشول 

ممزایی
سایر200200

سایر200200ریحانه قایدیبانک کشاورزیروستای دهسور1فریدونشهراصفهانگاو شیری- دامداری1790

اصفهانگاوداری1791
بو یین و 

میاندشت
سایر300300زهرا بهرامیبانک توسعه تعاونبویین میاندشت روستای میرآباد1

سایر200200زهره افشاریبانک توسعه تعاونروستای جعفر آباد1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1792

سایر250250زهره جهان بخشبانک کشاورزیمهدی آباد1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1793

پست بانکروستای حسن آباد آبریزه1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1794
زهره شریفی 

افجانی
سایر500500

سایر250250زهره کرمیبانک کشاورزیروستای هومان1تیران وکروناصفهاندامداری1795

سایر500500زهره نادریصندوق کارآفرینی امیدشهرستان سمیرم وردشت روستای فتح آباد2سمیرماصفهانبوجاری و آسیاب1796

1نجف آباداصفهانتهیه و توزیع لبنیات1797
ابتدای - بعد از میدان شهدا- خیابان شریعتی - دهق 

جاده خوانسار طبقه همکف
سایر300300زینب دمابیپست بانک

سایر250250زینب سلطانیپست بانکدهاقان گلشن خ رضایی1دهاقاناصفهانخیاطی1798

سایر250250زینت موسویبانک کشاورزیروستای احمد آباد-شهر ستان کاشان1کاشاناصفهان(پرورش گوسفند)دامپروری1799

1برخواراصفهانکارگاه خیاطی1800
- روستای علی آباد مال علی - حبیب آباد - برخوار 

1030پالک - کوچه حافظ 
سایر150150سارا امینیپست بانک

1801
با نظارت کمیته )پرورش شترمرغ 

(امداد 
سایر200200ساره جمالیبانک کشاورزیکوچه شهید یداله جمالی- خ قدس - ورزنه 1گلپایگاناصفهان

سایر300300ساالر حبیبیبانک کشاورزیاصفهان فریدونشهر روستای اسالم اباد1فریدونشهراصفهانگاو شیری1802

بانک توسعه تعاوندهاقان روستای آستانه وردشت1دهاقاناصفهاندامداری1803
سبزعلی قرمزی 

نژاد
سایر250250

سایر200200سجاد احمدیپست بانکچادگان مندرجان1چادگاناصفهاننقاشی اتومبیل1804

پست بانکروستای الور1تیران وکروناصفهانزعفران و گیاه دارویی1805
سجاد حاجی 

میرزایی
سایر250250



1تیران وکروناصفهانگاوداری1806
 خرداد شرقی 15تیران و کرون روستای خرمنان خیابان 

کوچه بن بست حسین
سایر250250سجاد صادقیبانک توسعه تعاون

سایر350350سروگل گنجیبانک توسعه تعاونسمیرم بخش پادنا علیا روستای ولدخانی1سمیرماصفهانپرورش گوساله گوشتی1807

بانک توسعه تعاونروستای مهدی آباد1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1808
سعادت 

جهانبخش
سایر430430

سایر300300سعید خدارحمیبانک کشاورزیخلیل اباد1فریدونشهراصفهانپرورش گاو شیری1809

2برخواراصفهانکارواش1810
هزار 50دولت اباد بلوار دانشگاه محسن اباد رو بروی انبار 

تن کارواش خلیج فارس
پست بانک

سعید زارعان 

آدرمنابادی
سایر303303

1811
کارگاه تولیدی دستکش کف چرم 

دوبل مهندسی
اصفهان

شاهین 

شهرومیمه
1

خیابتان –شهر میمه –شهرستان شاهین شهر و میمه 

شریعتی طبقه فوقانی مشاور امالک شریعتی
سایر500500سعید سراجیپست بانک

سایر250250سعید عباسیبانک توسعه تعاونروستای موغار1اردستاناصفهانخدمات تعمیر ادوات کشاورزی1812

اصفهاندامداری1813
شاهین 

شهرومیمه
پست بانکروستای کلهرود2

سعید قمبرزاده 

کلهرودی
سایر500500

پست بانکروستای چم پیری1لنجاناصفهانخرید بیل مکانیکی1814
سعید محمودیه 

چم پیری
سایر400400

سایر200200سعید ملیانیانپست بانکروستای سیبک1فریدونشهراصفهانمیوه فروشی1815

بانک کشاورزیمنطقه مهردشت روستای اشن شهرک اشن1نجف آباداصفهانپروش زنبور عسل1816
سعید ناظمی 

اشنی
سایر250250

سایر250250سکینه باقریبانک کشاورزیعسگران1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1817

سایر250250سکینه ترابی پودهپست بانکدهاقان روستای پوده خ شهید اسکندری1دهاقاناصفهاندامداری1818

سایر480480سکینه رحیمیبانک توسعه تعاونروستای دوتو2تیران وکروناصفهانکشت موسیر1819

پست بانکروستای هومان خ امام ک شهید ماندگار1تیران وکروناصفهانکشت گیاهان دارویی1820
سمانه کرمی 

هومانی
سایر250250

سایر250250سیامک عکاشهبانک توسعه تعاوندهاقان همگین ک علی جهان بخش1دهاقاناصفهاننانوایی1821

بانک توسعه تعاوناردستان روستای ومکان1اردستاناصفهانتوسعه دامداری1822
سیاوش احمدی 

ومکانی
سایر300300



پست بانکروستای کرد سفلی1تیران وکروناصفهاندامداری1823
سیاوش محبی 

کرد سفلی
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای حسن آباد اولیا _تیران و کرون  _اصفهان 3تیران وکروناصفهانگلخانه1824

سید احسان 

حسینی خیر 

آبادی

سایر27002700

2خمینی شهراصفهانصنایع چوب1825
خمینی شهر روستای تیرانچی چهارراه مسجد کوچه 

موسوی
پست بانک

سید احمد 

موسوی زاده 

تیرانچی

سایر500500

1سمیرماصفهاندامداری گاوداری1826
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش پاد نا علیا 

روستای کیفته شهید حسینی
پست بانک

سید اسحق 

موسوی کیفته
سایر250250

بانک کشاورزیچادگان روستای معرف آباد1چادگاناصفهانگوسفند-دامداری1827
سید اسماعیل 

موسوی
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیددهاقان کوشک سنگر1دهاقاناصفهانگلخانه1828
سید جال 

قریشی عطاآبادی
سایر250250

پست بانکبزمه1فریدونشهراصفهانگوسفندداری-دامداری1829
سید جواد 

جعفری
سایر300300

اصفهاندامداری1830
شاهین 

شهرومیمه
بانک کشاورزیمیمه روتای سه خ اما زاده یوسف2

سید حسن 

راستین
سایر250250

بانک کشاورزیروستای بزمه1فریدونشهراصفهاندامداری1831
سید حسین 

محمدی
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدروستای بادجان-فریدونشهر1فریدونشهراصفهانگاوداری1832
سید حمید 

امیرشاکرمی
سایر250250

بانک کشاورزیروستای کهنگان- پادنای علیا- شهرستان سمیرم1سمیرماصفهانگاو داری1833
سید خداکرم 

موسوی
سایر250250

بانک کشاورزیروستای چقاء1فریدونشهراصفهاندامداری1834
سید ذبیح اله 

هاشمی
سایر200200

سایر250250سید رضا معنویبانک کشاورزیخوانسار روستای رحمت آباد1خوانساراصفهاندامداری1835

پست بانک1شهر باغشاد محله مدیسه نسیم1لنجاناصفهانپخت نان سنتی1836
سید روح اله 

قریشی مدیسه
سایر500500

سایر250250سید سجاد عربهابانک کشاورزی457نجف آباد بخش مهردشت روستای اشن محله باال پ 1نجف آباداصفهانپرورش زنبور عسل1837

صندوق کارآفرینی امیدخلیل اباد1فریدونشهراصفهانگاو شیری- دامداری1838
سید عبداله 

مطلبی
سایر300300



سایر300300سید علی موسویپست بانکاصفهان فریدونشهر روستای بادجان1فریدونشهراصفهانتلقیح مصنوعی:کسب 1839

بانک توسعه تعاونروستای کچومثقال1اردستاناصفهانگوسفند داری1840

سید کاظم 

رحمتی کچو 

مثقالی

سایر250250

پست بانکروستای اونج2اردستاناصفهانگوسفند داری1841
سید مجتبی 

هاشمی اونجی
سایر250250

بانک کشاورزیدهاقان روستای آستانه منطقه سیرک1دهاقاناصفهاندامداری1842

سید محمد 

سلیمانیان 

دهاقانی

سایر250250

پست بانکنیک اباد-جرقویه سفلی1اصفهاناصفهانپرورش زنبورعسل1843
سید مهرداد 

فاطمی
سایر300300

بانک کشاورزینجف آباد منطقه مهردشت روستای اشن1نجف آباداصفهانپرورش زنبور عسل1844
سیدرضا 

سیداکبری اشنی
سایر250250

بانک کشاورزیروستای بزمه-فریدونشهر1فریدونشهراصفهانگوسفند داری1845
سیدعباس باالیی 

بزمه
سایر200200

بانک کشاورزیشهرستان سمیرم پادنا سفلی روستای سادات آباد1سمیرماصفهاندامداری1846
سیدعزیز محمد 

موسوی
سایر250250

سایر200200سیدقادر جعفریبانک توسعه تعاونبزمه-روستای-فریدونشهر1فریدونشهراصفهاندامداری1847

اصفهاندامداری1848
شاهین 

شهرومیمه
بانک کشاورزیمیمه روتای سه خ اما زاده یوسف2

سیدمصطفی 

راستین
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای دولت آباد بن بست شهید محمدی1تیران وکروناصفهاندامداری1849

سیدمصطفی 

موسوی دره 

بیدی

سایر250250

1سمیرماصفهاندامداری پرورش گوسفند1850
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش پاد نا علیا 

روستای بیده
بانک کشاورزی

سیدمطلب 

موسوی
سایر250250

1سمیرماصفهاندامداری پرورش گاو1851
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش پاد نا علیا 

روستای ده بزرگ
پست بانک

سیدنعمت اله 

موسوی تل 

محمدی

سایر250250

بانک کشاورزیروستای سروشجان1فریدونشهراصفهاندامداری1852
سیده گل بهار 

صادقی
سایر200200

بانک کشاورزیروستای چغیورت-فریدونشهر1فریدونشهراصفهانگاوداری1853
سیدهادی 

صالحی
سایر200200

1شهرضااصفهاندامداری1854
اصفهان شهرضا روستای جرم افشارخیابان رسالت کوچه 

21شهیدمحمدرضا انصاریپور پالک
پست بانک

سیف اهلل 

انصاریپور
سایر300300



صندوق کارآفرینی امیدروستای محمدیه1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1855
سیما کریمی 

محمدی
سایر500500

1گلپایگاناصفهانگاو داری1856

دهستان - بخش مرکزی - گلپایگان - استان اصفهان 

خیابان امام رضا - روستا سعید آباد - کنار رودخانه 

طبقه همکف - 1008پالک  - 2کوچه 

سایر3000شاپور هزاروسیبانک کشاورزی

پست بانکروستای دهنو1فریدونشهراصفهانگاو شیری- دامداری1857
شکر خدا هلیلی 

موگویی
سایر175175

سایر250250شکراله بیاتیبانک توسعه تعاونخوانسار روستای خشکرود کوچه گلستان یک2خوانساراصفهانگوسفند داری1858

پست بانکدهاقان روستای کره مزرعه دولت آباد1دهاقاناصفهاندامداری1859
شکراله مقصودی 

دهاقانی
سایر250250

سایر500500شکراله نوروزیپست بانکروستای گالب خ اصلی1تیران وکروناصفهانکاشت زعفران1860

بانک کشاورزینجف آباد روستای نهضت آباد خ وحدت1نجف آباداصفهانگوسفند داری1861
شهاب حموله 

چهارلنگ
سایر250250

سایر2500شهربانو طارقلیبانک کشاورزیخوانسار روستای ارجنک1خوانساراصفهانگاوداری1862

اصفهانخرید تراکتور1863
بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیروستای ازناوله- بویین میاندشت 1

شیر محمد 

مقصودی
سایر500500

بانک کشاورزیسمیرم پادنا سفلی روستای ماندگان1سمیرماصفهانپرورش دام سنگین1864
صحنعلی 

شهریاری
سایر250250

پست بانکاصفهان شهرضا روستای منظریه اسفه ساالر1شهرضااصفهانایزوگام1865
صدر اهلل احدیان 

پور
سایر200200

سایر250250صدیقه قایمیپست بانک8پالک- کوچه غایب - سراور 1گلپایگاناصفهانپرورش گوسفند1866

سایر500500صدیقه کیانیپست بانکبیده- پادنای علیا2سمیرماصفهانخانه کودک1867

اصفهانگوسفنداری1868
بو یین و 

میاندشت
سایر300300صفر رحیمیبانک توسعه تعاونبویین میاندشت روستای آقاگل1

اصفهاندامپروری1869
شاهین 

شهرومیمه
سایر300300طاهره چوپانیبانک کشاورزیمیمه روستای لوشاب منزل تقی علی هادی1

1برخواراصفهانپرورش گوسفند داشتی1870
شهرستان برخوار روستای علی اباد مال علی خ شهید 

بهشتی
بانک کشاورزی

طاهره صادقی 

علی آبادی
سایر250250

سایر200200طاهره فراستبانک توسعه تعاونگلشهر محله فیالخص منزل شخصی1گلپایگاناصفهاندامداری1871



1872
تحت نظارت )پرورش گاوشیری 

(کمیته امداد
سایر250250طوبی زارعپست بانکاصطبل گاوداری- جاده تونل - هنده 1گلپایگاناصفهان

اصفهاندامداری1873
بو یین و 

میاندشت
پست بانکروستای بلطاق- بویین میاندشت 1

ظفر جهانگیری 

بلطاقی
سایر250250

سایر300300عادل صادقیانپست بانک201صادق اباد خ معلم پ1لنجاناصفهانپرورش گوسفند داشتی1874

پست بانکتیران روستای حسن آباد آبریزه1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1875
عادله سلطانی 

تهرانی
سایر260260

سایر250250عباس شیبانیپست بانکروستای جعفرآباد موغار1اردستاناصفهاندامداری1876

سایر250250عباس صادقیپست بانک401پ (ره)روستای علی اباد خیابان امام خمینی 2برخواراصفهاننانوایی1877

سایر500500عباس محمدیصندوق کارآفرینی امیدگلشن موسی آباد روستای دولت اباد2دهاقاناصفهانگلخانه1878

سایر250250عباس محمودیپست بانکروستای اشن-مهردشت - نجف آباد 1نجف آباداصفهانعکاسی و فیلم برداری1879

سایر500500عباسعلی زمانیبانک کشاورزیدهاقان روستای علی آباد جمبزه2دهاقاناصفهاندامداری1880

سایر250250عباسعلی قیصریبانک کشاورزی5همت اباد کوی امام علی پ 4نجف آباداصفهانپرورش گوسفند گوشتی1881

پست بانکروستای ورپشت1تیران وکروناصفهاندامداری1882
عباسقلی 

ابراهیمی
سایر250250

بانک کشاورزیچادگان روستای کمیتک1چادگاناصفهاندامداری1883
عباسقلی بیاتی 

کمیتکی
سایر250250

پست بانکبادجان1فریدونشهراصفهانتعمیر و تولید ادوات کشاورزی1884
عبد المجید 

رضایی
سایر250250

سایر200200عبد اله جعفریبانک کشاورزیروستای بزمه1فریدونشهراصفهاندامداری1885

سایر200200عبد اله گودرزیصندوق کارآفرینی امیدروستای سکان1فریدونشهراصفهانگوسفند داری1886

1سمیرماصفهانگوسفند داری1887
استان اصفهان شهرستان سمیرم عشایر سیار سد کمانه 

(ونک )
صندوق کارآفرینی امید

عبدالحسن 

هاشمی شبانکاره
سایر500500

بانک توسعه تعاوندهاقان منطقه بودجان1دهاقاناصفهاندامداری1888
عبدالرسول 

افشاری
سایر250250

اصفهانتراکتور1889
بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیبویین میاندشت روستا قره بلطاق1

عبدالرضا 

بهارلویی
سایر500500



سایر500500عبدالرضا صالحیبانک کشاورزیاستان اصفهان شهرستان چادگان روستای علی اباد2چادگاناصفهاندام داری1890

1891
تحت نظارت کمیته )پرورش گوسفند 

(امداد
سایر250250عبدالعلی جمالیبانک توسعه تعاونمنزل عبدالعلی جمالی- کوچه شبنم - ورزنه - گلشهر 1گلپایگاناصفهان

بانک توسعه تعاوندهاقان روستای کره ک ساحل1دهاقاناصفهاندامداری1892
عبدالکریم 

ذوالفقاری
سایر100100

پست بانکوستای سروشجان-فریدونشهر1فریدونشهراصفهانگوسفند داشتی1893
عبداله صادقی 

آخوره سفالیی
سایر200200

سایر300300عبداله کریمیانپست بانکباغبادران روستای رکن آباد خیابان اصلی کوچه ادیب1لنجاناصفهاندامپروری1894

سایر210210عزت اله شیرازیپست بانکزردفهره1فریدونشهراصفهاندامداری1895

سایر400400عزت اله کریمیبانک توسعه تعاونروستای محمدیه4تیران وکروناصفهانکشت گیاهان دارویی و موسیر1896

سایر200200عصمت کرمیبانک توسعه تعاونروستای هومان1تیران وکروناصفهاندامداری1897

سایر250250عقیل اکبر مهدیبانک کشاورزی63ک شهید بهمن پ - گلدره 1نجف آباداصفهانزنبورداری1898

سایر250250علی احمدیبانک کشاورزیسمیرم روستای دیلی1سمیرماصفهاندامداری1899

بانک کشاورزیاصفهان بخش بن رود روستای اشکهران1اصفهاناصفهانپرورش گاو شیری1900
علی اسماعیلی 

اشکهرانی
سایر500500

بانک کشاورزی2اصفهان شهرضا روستای امین آباد خیابان بسیج شقایق 1شهرضااصفهاندامداری1901
علی اصغر 

زنجانی فرد
سایر400400

سایر200200علی اصغر کریمیبانک کشاورزیروستای سیبک-فریدونشهر1فریدونشهراصفهان(گاو شیری )دامداری 1902

سایر200200علی اصالنیبانک کشاورزیروستای چغیورت-فریدونشهر1فریدونشهراصفهاندامداری1903

سایر250250علی اکبر پراندازبانک توسعه تعاوندهاقان روستای همگین خ اصلی1دهاقاناصفهاندامداری1904

1شهرضااصفهاندامداری1905
اصفهان شهرضا روستای امین آباد خیابان شهید بهشتی 

9 جنب مخابرات پالک10فرعی
پست بانک

علی اکبر عربلو 

نرهء
سایر300300



1شهرضااصفهاندامداری1906
اصفهان شهرضا خیابان آیت اله غفاری بعدازاداره راه 

وترابری جنب گاراژ کاوه کله دان علیار عطایی
بانک کشاورزی

علی اکبر مردانی 

راد
سایر500500

سایر500400علی اکبر نقدیبانک کشاورزیبرف انبار1فریدونشهراصفهاندامداری1907

1نجف آباداصفهانگوسفند داری1908
مهردشت روستای گلدره کوچه - دهق- نجف آباد

1میاندشت پ
بانک کشاورزی

علی اکبرمهدی 

گلدره
سایر250250

سایر250250علی باقر بهرامیپست بانک104نهضت آباد خیابان وحدت پ1نجف آباداصفهاندامداری1909

پست بانکروستای دره بید خ مخابرات1تیران وکروناصفهانگاو شیری- دامداری 1910
علی باقری دره 

بیدی
سایر300300

بانک کشاورزیکوچه اول سمت راست- خ مطهری - دهق 1نجف آباداصفهان(گوسفند)دامداری 1911
علی حسین 

هاشمی
سایر250250

بانک کشاورزیروستای اشن- مهردشت - نجف آباد 1نجف آباداصفهانپرورش زنبور عسل1912
علی حیدری 

اشنی
سایر300300

بانک توسعه تعاونچادگان روستای انالوجه خ گلستان شهدا1چادگاناصفهانپرورش دام سبک1913
علی رجبی 

انالوجه
سایر500500

پست بانکاردستان روستای نیسیان1اردستاناصفهانتوسعه دامداری1914
علی رجبی 

نیسیانی
سایر250250

1تیران وکروناصفهاندامداری1915
روستای دولت آباد شهرک شهید رجای خ امام حسین 

790پ 
پست بانک

علی شیخی دره 

بیدی
سایر250250

اصفهانتراکتور1916
بو یین و 

میاندشت
سایر500500علی شیردلبانک کشاورزیبویین میاندشت شهر افوس1

اصفهاندامداری1917
بو یین و 

میاندشت
پست بانکروستای تخماقلو- بویین میاندشت 1

علی ضیایی 

فریدنی
سایر250250

1خوانساراصفهانگوسفند داری1918
خوانسار روستای خم پیچ کوچه ی جنب مسجد صاحب 

الزمان
سایر250250علی طباطباییبانک توسعه تعاون

پست بانکتیران روستای دره بید1تیران وکروناصفهاندامداری1919
علی عباسی دره 

بیدی
سایر250250

1نجف آباداصفهانزنبور داری1920
اصفهان نجف آباد منطقه مهردشت دهستان اشن محله 

407قلعه باال پالک 
بانک کشاورزی

علی علیخانی 

اشنی
سایر250250

اصفهانگوسفند-دامداری 1921
بو یین و 

میاندشت
سایر250250علی قلی احمدیبانک کشاورزیبویین میاندشت روستا ماربر1



1شهرضااصفهانگوسفند داری1922
اصفهان شهرضا روستای هونجان محله خیرات آباد جنب 

دامداری عباس رضوی زاده
سایر300300علی کریملوبانک کشاورزی

سایر250250علی کشاورزصندوق کارآفرینی امیدروستای گلستان مهدی1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری1923

سایر300300علی گشولبانک کشاورزیدره سیب1فریدونشهراصفهاندامداری1924

سایر250250علی گلیهپست بانکاردستان روستای گزستان1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری1925

بانک کشاورزیروستای رهیز- پادنای علیا- شهرسان سمیرم1سمیرماصفهانپرورش گاو شیری1926
علی محمدی 

سروک
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیددهاقان خ حجازی1دهاقاناصفهاندامداری1927

علی نظر 

بربریلمه علی 

آبادی

سایر250250

سایر250250علیرضا رضائیپست بانکدهاقان گلشن1دهاقاناصفهانجوشکاری1928

1تیران وکروناصفهانداشتی-گاوداری شیری1929
روستای قهریزجان خیابان گلزار شهردا کوچه کشاورز 

شرقی
سایر250250علیرضا طاهریبانک کشاورزی

1سمیرماصفهانگاو داری1930
روستای کیفته شهید - پادنای علیا- شهرستان سمیرم

حسینی
سایر500450علیرضا عزیزیبانک کشاورزی

اصفهانتراکتور1931
بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیبویین میاندشت روستای آغچه1

علیرضا کریمی 

آغچه
سایر500500

2برخواراصفهانکشت گیاهان دارویی1932
شهرستان برخوار بخش مرکزی اراضی کشاورزی 

روستای محسن اباد
صندوق کارآفرینی امید

علیرضا کمالی 

دولت آبادی
سایر350350

سایر250250علیرضا مهرابیبانک کشاورزیعلی آباد مالعلی.برخوار1برخواراصفهانپرورش گوسفند داشتی1933

بانک کشاورزیفریدن روستا موغان1فریدناصفهانگاوداری1934
علیرضا همتی 

بلمیری
سایر250250

سایر200200غضنفر صفدریپست بانکروستای برمه- فریدونشهر1فریدونشهراصفهانگوسفند داشتی1935

پست بانکروستای افجان1تیران وکروناصفهانآهنگری و تولید ادوات کشاورزی1936
غالم جعفری 

ازان آخاری
سایر300300

پست بانکآران بیدگل روستای کاغذی مزرعه ابراهیم اباد1آران وبیدگلاصفهانکشت زعفران1937

غالمرضا حسین 

دوست 

ابوزیدابادی

سایر400400



1گلپایگاناصفهانپرورش گاو شیری1938
اصفهان گلپایگان روستای هنده پشت خانه بهداشت 

منزل شخصی
سایر300300غالمعباس صادقیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکخوانسار خم پیچ مزرعه باغشور1خوانساراصفهانگوسفند داری1939
غالمعلی زین 

الدینی
سایر300300

اصفهاندامداری سبک1940
شاهین 

شهرومیمه
سایر200200فاطمه ابراهیمیبانک کشاورزیروستای حسن رباط- میمه2

صندوق کارآفرینی امیددهاقان اردسته1دهاقاناصفهانتوسعه اقامتگاه بوم گردی1941
فاطمه بهرامی 

دهاقانی
سایر500500

سایر250250فاطمه خانیپست بانکچادگان رزوه خ محمدیه کوچه خیام1چادگاناصفهانخیاطی1942

سایر250250فاطمه سورانیپست بانکروستای خویگان1فریدونشهراصفهانپرورش گاو شیری1943

1تیران وکروناصفهانگاو داری شیری1944
تیران و کرون روستای کرد سفلی خ مسجد جامع جنب 

سوپر مارکت امید
سایر250250فاطمه شوقانیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250فاطمه صالحیبانک کشاورزیتیران و کرون روستای قلعه ناظر- اصفهان 1تیران وکروناصفهانکاشت زعفران1945

سایر100100فاطمه عطاییپست بانکروستای کچوییه1لنجاناصفهانبسته بندی سبزیجات اماده1946

سایر2500فاطمه قانونیبانک کشاورزیخوانسار روستای ارجنک باالتر از مسجد جامع1خوانساراصفهانگاوداری1947

سایر250250فاطمه کاظمیصندوق کارآفرینی امیدروستای دولت آباد1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1948

اصفهانتولید و فروش صنایع دستی مسی1949
شاهین 

شهرومیمه
سایر400400فاطمه گنجیپست بانکخیابان آزادگان- میمه2

سایر600600فاطمه نظریانبانک توسعه تعاونانارک-نایین1ناییناصفهانپرواربندی بره1950

سایر350350فردوس علیدادیپست بانکاصفهان شهرضا روستای کهرویه1شهرضااصفهانخیاطی1951

پست بانکروستای اشیان خ فردوسی جنب نانوایی1لنجاناصفهانخردکردن سبزیجات1952
فریبا رفیعی 

اشیانی
سایر200200

اصفهانگاوداری1953
بو یین و 

میاندشت
سایر500500فضل علی بهارلوبانک کشاورزیروستای قره بلطاق- بویین میاندشت 1

پست بانکروستای ورپشت خ شهدا ک محرم1تیران وکروناصفهاندامداری1954
قاسم اکبری 

ورپشتی
سایر250250

سایر00قاسم جاجبانک کشاورزیروستای شورآب-شهر ستان کاشان1کاشاناصفهانگوسفند داری1955



سایر250250قاسم زمانیپست بانکدهاقان روستای علیاباد جمبزه1دهاقاناصفهاندامداری1956

اصفهانگوسفنداری1957
بو یین و 

میاندشت
بانک توسعه تعاونبویین میاندشت روستا تخماقلو1

قاسم ضیایی 

تخماقلویی
سایر250250

سایر250250قاسم محمدیپست بانک85چادگان خ منصوریه پالک 1چادگاناصفهاننانوایی1958

بانک کشاورزیدهاقان دزج خ اصلی1دهاقاناصفهاندامداری1959
قاسمعلی 

مرحمتی
سایر250250

بانک کشاورزیدهاقان کوشک سنگر1دهاقاناصفهاندامداری1960
قدرت اله 

مرادخانی
سایر250250

پست بانکتیران روستای دولت آباد1تیران وکروناصفهاندامداری1961
قدمعلی محمدی 

مبارکه
سایر250250

پست بانکتیران و کرون روستای دره بید جنب بهداری1تیران وکروناصفهانگوسفند داری1962
قربان محمدی 

دره بیدی
سایر250250

اصفهانگاوداری1963
بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیبویین میاندشت روستای اغچه1

قربانعلی قاسمی 

اغجه
سایر500500

سایر320300قریانعلی سورانیبانک کشاورزیسنگباران1فریدونشهراصفهاندامداری1964

سایر250250قهرمان آزادمنشپست بانکعلی آباد-نجف آباد1نجف آباداصفهاندامداری1965

سایر300300کاظم اکبر مهدیپست بانکمسجد جامع- روستای گلدره -مهردشت - نجف آباد 1نجف آباداصفهانباربری1966

اصفهانگوسفند-دامداری 1967
شاهین 

شهرومیمه
سایر300300کاظم فالحبانک کشاورزیمیمه روستای حسن رباط1

بانک کشاورزیسمیرم پادنا روستای پهلو شکن2سمیرماصفهانپرورش گاو شیری1968
کامران آقایی 

کنجگانی
سایر500500

پست بانکتیران و کرون روستای محمدیه خ جهاد1تیران وکروناصفهانکشت موسیر1969
کبری اصفهان 

کریمی
سایر250250

بانک کشاورزیعسگران1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1970
کبری تیموری 

عسگرانی
سایر250250

بانک کشاورزیروستای تقی آباد1تیران وکروناصفهاندامداری1971
کبری جمالی 

عسگرانی
سایر250250

بانک کشاورزیروستای مهدی آباد خ حافظ1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1972

کریم جهان 

بخش مهدی 

آبادی

سایر250250

1سمیرماصفهانخیاطی1973
سمیرم پادنا وسطی روستای کیفته گیوه سین خیابان 

شهید باباجان پیرالو
پست بانک

کلثوم عطایی 

قراچه
سایر300300



پست بانکرضوانشهر منطقه صنعتی1تیران وکروناصفهانتولید مبل و نجاری1974
کورش 

تحویلداریان
سایر300300

1سمیرماصفهانکارگاه تولید کابینت1975
روستای کیفته - پادنای علیا- شهرستان سمیرم- اصفهان

جنب پست بانک- شهید حسینی
سایر500500کورش صفیانپست بانک

پست بانکروستای الور جاده قدیم احمد رضا1تیران وکروناصفهاندامداری1976
کوکب مومنی 

دهقی
سایر300300

پست بانکجنب پست دامپزشکی- بیده- پادنای علیا1سمیرماصفهاننانوایی صنعتی1977
کیانوش نعمت 

الهی
سایر500450

سایر500500کیهان سلیمیبانک کشاورزیروستای بارند علیا- پادنا- سمیرم 1سمیرماصفهان راسی30یک واحد گوسفند داشتی1978

1شهرضااصفهانپرورش زنبور عسل و فرآوری عسل1979
شهرضا روستای اسفرجان دهستان هونجان منطقه 

(سلطان خلیل)عشایری ماش
سایر500500کیوان عربیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250گل چهره براتیپست بانکچادگان روستای علی اباد1چادگاناصفهاننانوایی1980

بانک کشاورزیروستای بزمه1فریدونشهراصفهانپرورش گاو شیری1981
گل متاع 

خواجوی کیا
سایر300300

اصفهانگاوداری1982
بو یین و 

میاندشت
بانک توسعه تعاونروستای تیر کرت- بویین میاندشت 1

گل محمد 

یوسفی قلعه 

اخالصس

سایر300300

سایر250250گلناز جام شیربانک کشاورزیشهرستان سمیرم ونک روستای قلعه قدم1سمیرماصفهاندامداری1983

پست بانکدهاقان روستای قهه1دهاقاناصفهانکاشت زعفران1984
لطف اله 

جمشیدی
سایر400400

صندوق کارآفرینی امیددهاقان روستای علی آباد جمبزه1دهاقاناصفهاندامداری1985
لهراسب کیخایی 

یلمه
سایر250250

سایر250250لیال صالحیبانک کشاورزی شهید مصطفی امینی27کهریزسنگ خیابان اصلی ک 1نجف آباداصفهانپرورش دام1986

پست بانکدهاقان روستای قمبوان خ اصلی1دهاقاناصفهانطباخی1987
لیلی 

عطارقمبوانی
سایر500500

بانک کشاورزیک حسینیه/روستای قاسم اباد/ابوزید اباد/اران وبیدگل1آران وبیدگلاصفهانپرورش گوسفند داشتی1988
مجتبی اکبری 

مهر
سایر500500

بانک کشاورزیتیران روستای مهدی آباد1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1989
مجتبی جهان 

بخش
سایر250250



سایر300300مجتبی رحیمیپست بانکروستای چغیورت-فریدونشهر1فریدونشهراصفهانخرید ادوات کشاورزی1990

اصفهاندامداری1991
بو یین و 

میاندشت
بانک توسعه تعاونروستای ازناوله- بویین میاندشت 1

مجتبی رفیعی 

میاندشتی
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای قهریزجانی1تیران وکروناصفهاندامداری1992
مجتبی شجاعی 

قهریزجانی
سایر250250

سایر250250مجتبی شکریبانک کشاورزیروستای موغار1اردستاناصفهاندامداری1993

سایر500500مجتبی کاویانیبانک کشاورزیاصفهان شهرضا سروستان صحرای شرف آباد کوچه شایان1شهرضااصفهاندامداری1994

سایر500500مجید براتیپست بانکروستای بودان1تیران وکروناصفهاندامداری1995

سایر250250مجید بهرامیصندوق کارآفرینی امیددهاقان دولت آباد1دهاقاناصفهاندامداری1996

سایر250250مجید دستمردیپست بانکمحمدآباد/ ابوزیدآباد1آران وبیدگلاصفهانبلوک زنی1997

سایر250250مجید دهقانیپست بانکروستای محمدیه خ امامزاده1تیران وکروناصفهانکشت زعفران1998

بانک توسعه تعاونروستای گونیان1اردستاناصفهاندامداری1999
مجید زارعی 

گونیانی
سایر250250

1v,sلنجاناصفهانپرورش زنبور عسل2000 jhd ]l k,vپست بانک
مجید شمسی 

چمگاوی
سایر500500

1نجف آباداصفهانگوسفند داری2001
حسین آباد مهردشت کوچه بیج منزل - نجف آباد

شخصی تقی علی خانی
بانک کشاورزی

مجید علی خانی 

حسین آبادی
سایر250250

سایر250250مجید گوروییبانک کشاورزیگلدشت1نجف آباداصفهانگوسفندداشتی2002

1تیران وکروناصفهانساخت مصنوعات چوبی2003
تیران و کرون روستای دولت آباد شهرک شهید رجایی 

2کوچه امام کاظم پ
سایر250250مجید محمدیپست بانک

سایر500500محبوبه عباسیپست بانکروستای دولت اباد3تیران وکروناصفهانکشت گیاهان دارویی2004

پست بانکتیران روستای دولت اباد5تیران وکروناصفهاندام داری2005
محسن ابراهیمی 

دره بیدی
سایر300300

سایر250250محسن امیریبانک کشاورزیسمیرم پادنا روستای علی آباد1سمیرماصفهانپرورش شتر مرغ2006

بانک توسعه تعاون4دهاقان خ شهید رحمانی ک آخر پ 1دهاقاناصفهاندامداری2007
محسن امین 

جعفری
سایر250250



1سمیرماصفهان(پرورش گوسفندداشتی )دامداری 2008
روستای - منطقه وردشت- شهرستان سمیرم

حیدرآبادعلیمردانی
سایر500500محسن حقیقیبانک کشاورزی

سایر300300محسن دهقانیپست بانکچرمهین مسجد ناروندی کوچه صحرا1لنجاناصفهانکشت درخت ونهال2009

پست بانکاردستان روستای جعفر آباد موغار1اردستاناصفهانتوسعه دامداری2010
محسن دهقانی 

جعفر آبادی
سایر250250

اصفهانادوات کشاورزی2011
بو یین و 

میاندشت
سایر500500محسن سلطانیبانک کشاورزیافوس- بویین میاندشت 1

سایر250250محسن شهبازیبانک کشاورزیفریدن روستا قلعه ملک1فریدناصفهانگوسفنداری2012

پست بانکتیران روستای اهلل آباد2تیران وکروناصفهانپرورش دام و دامداری2013
محسن صمیمی 

نجف آبادی
سایر250250

بانک توسعه تعاوندهاقان آستانه وردشت1دهاقاناصفهاندامداری2014
محسن قرمزی 

پور
سایر250250

بانک کشاورزیشهرستان سمیرم روستای چهارراه1سمیرماصفهاندامداری2015
محسن محرابی 

سیف آباد
سایر250250

سایر500500محسن یبلوییبانک کشاورزیبرف انبار1فریدونشهراصفهاندامداری2016

اصفهانگاوداری2017
بو یین و 

میاندشت
بانک توسعه تعاونروستای قلعه اخالص- بویین میاندشت 1

محمد اسماعیل 

مهدوی ماهورکی
سایر250250

سایر300300محمد اسماعیلیپست بانک6تیران روستای گنهران خ ولی عصر بهارستان 1تیران وکروناصفهاندامداری2018

سایر250250محمد امینیبانک کشاورزیتیران روستای خیرآباد جنب شرکت تعاونی کوچه نسیم1تیران وکروناصفهانگاوداری2019

اصفهاندامداری2020
شاهین 

شهرومیمه
بانک کشاورزی494کوچه عطار پالک 1

محمد 

آقافرهادی 

مورچه خورتی

سایر500500

پست بانکنجف آباد منطقه مهردشت روستای دم آب منزل شخصی1نجف آباداصفهانکاشت و برداشت زعفران2021
محمد باقر ملکی 

دم آبی
سایر340340

اصفهانتراکتور2022
بو یین و 

میاندشت
سایر500500محمد بهارلوبانک کشاورزیبویین میاندشت روستا قره بلطاق1

سایر2500محمد تسبیحیبانک کشاورزیخوانسار روستای تجره خیابان شهید خصالی4خوانساراصفهانپرورش دام2023

سایر250250محمد حاتمیبانک توسعه تعاونروستای ماربین1اردستاناصفهاندامداری2024

پست بانکدهاقان روستای قمبوان خ آل رسول1دهاقاناصفهانتهیه و توزیع لبنیات2025
محمد حسن 

ناطقی
سایر250150



اصفهان(اصالح نژاد)پرورش دام سبک 2026
بو یین و 

میاندشت
سایر300300محمد دویستیپست بانکبویین میاندشت بخش ییالق روستای قلعه خواجه1

سایر250250محمد دویستیبانک کشاورزیمجتمع دامداری جوزدان- جوزدان -نجف آباد 1نجف آباداصفهانگوسفند داری2027

پست بانکروستای همسار1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری2028
محمد رحمانی 

همساری
سایر250250

اصفهانگوسفنداری2029
بو یین و 

میاندشت
سایر400400محمد رستمیبانک توسعه تعاونبویین میاندشت روستای دره ساری1

بانک کشاورزیسمیرم وردشت روستای اسد آباد1سمیرماصفهانگوسفند داری2030
محمد رستمی 

نژاد
سایر500500

پست بانکمهردشت1نجف آباداصفهانزنبورداری2031
محمد رسول 

محمودی
سایر400400

بانک کشاورزیدهاقان روستای پوده1دهاقاناصفهاندامداری2032
محمد رضا 

حقیقی پوده
سایر250250

اصفهانپرورش گوسفند2033
بو یین و 

میاندشت
پست بانکششجوان- بویین میاندشت 1

محمد رضا 

شفیعی
سایر500500

پست بانکخوراسگان محله گیان1اصفهاناصفهانپرورش گوسفند داشتی2034
محمد زمانی 

خوراسگانی
سایر500500

بانک توسعه تعاونروستای دولت آباد2تیران وکروناصفهانکشت موسیر2035
محمد سلیمی 

افجونی
سایر250250

صندوق کارآفرینی امید7نجف آباد روستای جالل آباد کوچه صنعت 3نجف آباداصفهانتولید لوله و اتصالت پلی اتیلن2036
محمد شریفی 

مقدم
سایر20002000

صندوق کارآفرینی امیدروستای دره بید1تیران وکروناصفهانکشت زعفران2037
محمد صادقی 

دره بیدی
سایر250250

سایر500500محمد صالحیبانک کشاورزیروستای همت اباد خ امام صادق1نجف آباداصفهانگوسفند داری2038

سایر300300محمد علی فروتنپست بانکدهاقان1دهاقاناصفهاندامداری2039

سایر250250محمد علی نوریبانک کشاورزیفریدن خویگان1فریدناصفهانگاوداری2040

2041
تحت نظارت کمیته )پرورش گوسفند 

(امداد
سایر250250محمد علیشاهیپست بانکجنب درمانگاه- روستای تیکن 1گلپایگاناصفهان

اصفهانخرید تراکتور2042
بو یین و 

میاندشت
سایر500500محمد فرح بخشبانک کشاورزیبویین میاندشت افوس2



سایر250250محمد فوالدیبانک کشاورزیروستای بیجگرد1فریدونشهراصفهانگاو شیری- دامداری2043

سایر200200محمد فوالدیبانک کشاورزیاصفهان فریدونشهر روستای سروشجان1فریدونشهراصفهانزنبورداری2044

سایر250250محمد قربانیپست بانکروستای کلوسه-فریدونشهر1فریدونشهراصفهانپرورش گوسفند داشتی2045

سایر500500محمد کشاورزصندوق کارآفرینی امیدروستای گلزار محمد2اردستاناصفهانتوسعه دامداری2046

سایر200200محمد گشولبانک کشاورزیدره سیب1فریدونشهراصفهانگاو شیری- دامداری2047

اصفهان(گوسفند)پرورش دام 2048
شاهین 

شهرومیمه
سایر300300محمد واحدبانک کشاورزیاراضی وزوان- وزوان2

سایر500500محمدباقر طاهریبانک توسعه تعاونچادگان روستای انالوجه1چادگاناصفهانپرورش دام سنگین2049

سایر2500محمدتقی خوبروبانک کشاورزیخوانسار روستای کهرت کوچه دانش1خوانساراصفهانگاوداری2050

بانک توسعه تعاوناردستان روستای جعفرآباد موغار1اردستاناصفهانتوسعه دامداری2051

محمدجواد 

زارعی همت 

آبادی

سایر250250

بانک توسعه تعاوناردستان روستای سینا1اردستاناصفهانتوسعه دامداری2052
محمدحسن 

باقری
سایر250250

بانک کشاورزی20اصفهان گلپایگان رباط ابلوالنخیابان حسینه اعظم ک1گلپایگاناصفهانپرورش گاو شیری2053
محمدحسن 

خوشنویسان
سایر250250

اصفهانگاوداری2054
بو یین و 

میاندشت
بانک توسعه تعاونروستای قایم آباد- بویین میاندشت 1

محمدحسین 

محمدی
سایر500500

اصفهانگوسفنداری2055
بو یین و 

میاندشت
بانک توسعه تعاونبویین میاندشت روستای ده رجب1

محمدرضا 

اسماعیلی
سایر300300

بانک توسعه تعاونمهردشت روستای گلدره روبروی نانوایی- نجف آباد 1نجف آباداصفهانگوسفند داری2056
محمدرضا اکبر 

مهدی گلدره
سایر300300

اصفهانگوسفنداری2057
بو یین و 

میاندشت
بانک توسعه تعاونبویین میاندشت روستای بلطاق1

محمدرضا 

جهانگیری
سایر400400

بانک کشاورزیروستای کلوخ-بخش قمصر-شهرستان کاشان1کاشاناصفهان(پرورش گوسفند)دامپروری2058
محمدرضا 

رجبیان
سایر250250

اصفهانتراکتور2059
بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیبویین میاندشت بخش ییالق روستای قایم آباد1

محمدرضا 

سلطانی شاه 

یوردی

سایر500500



1نجف آباداصفهانپرورش قارچ2060
منزل شخصی - روستای گلدره - مهردشت - نجف آباد 

عبداللهی
پست بانک

محمدرضا 

عبداللهی گلدره
سایر250250

پست بانکروستای تلک آباد1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری2061
محمدرضا 

غالمرضایی
سایر250250

بانک کشاورزیمنطقه مهردشت روستای اشن1نجف آباداصفهانزنبور داری2062
محمدرضا فاتحی 

اشنی
سایر250250

بانک کشاورزیاردستان روستای همسار1اردستاناصفهانگوسفند داری2063
محمدرضا 

قاسمی همساری
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیددهاقان استانه روستای هرندی1دهاقاناصفهاندامداری2064
محمدرضا 

معنوی خو
سایر400400

اصفهاندامداری2065
بو یین و 

میاندشت
پست بانکروستای ازناوله- بویین میاندشت 1

محمدرضا 

مقصودی
سایر250250

1نجف آباداصفهانگوسفند داری2066
نجف آباد روستای حسین آباد مهردشت روستای 

200خونداب پشت مخابرات کوچه شهریار پ
بانک کشاورزی

محمدرضا واثقی 

خوندابی
سایر250250

بانک توسعه تعاوناردستان روستای شوره آباد1اردستاناصفهانتوسعه دامداری2067
محمدصفا 

شفیعی اردستانی
سایر250250

بانک کشاورزیخوانسار روستای خم پیچ خ شهید رجایی3خوانساراصفهانگوسفند داری2068
محمدعلی زین 

الدینی فر
سایر2500

پست بانکروستای مهدی آباد1تیران وکروناصفهانکشت زعفران2069
محمدعلی 

محمدی
سایر260260

1نجف آباداصفهانگوسفند داری2070
نجف آباد بخش مهردشت روستای خونداب محله باال 

خیابان فاطمیه
سایر250250محمدعلی واثقیبانک کشاورزی

سایر250250محمود اسدیبانک کشاورزییزدانشهر روستای جالل آباد1نجف آباداصفهاندامداری2071

2072
راس 5پرورش گاو شیری به ظرفیت 

مولد
سایر250250محمود حقیقیبانک کشاورزیدهاقان روستای پوده محله بازار1دهاقاناصفهان

بانک کشاورزیشرکت زراعی صحرای حسن آباد1گلپایگاناصفهاندامداری2073
محمود داودی 

پور
سایر2500

سایر200200محمود طالبیبانک توسعه تعاونروستای دره بید خ شهید رضا رضایی1تیران وکروناصفهانکشت موسیر2074

سایر250250مرتضی احمدیبانک کشاورزیروستای گنهران1تیران وکروناصفهانکشت زعفران2075



اصفهاندامداری2076
بو یین و 

میاندشت
بانک توسعه تعاونروستای آقاگل- بویین میاندشت 1

مرتضی 

جوانبخت آقاگلی
سایر250250

پست بانکروستای عشین-انارک-نایین1ناییناصفهانپرورش گوسفند داشتی2077
مریم میرزایی 

عشینی
سایر400400

سایر400400مسعود کرمیپست بانکباغبهادران بعد از کرچگان روستای نوگوران1لنجاناصفهانتره بار. میوه 2078

سایر250250مسعود محرابیصندوق کارآفرینی امیدروستای سیاالن1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری2079

سایر300300مسلم دویستیبانک کشاورزیاصفهان فریدونشهر روستای اسالم اباد1فریدونشهراصفهانپرورش گوسفند2080

بانک کشاورزیروستای گلدره- مهردشت - نجف آباد 1نجف آباداصفهانگوسفندداری2081
مصطفی اکبر 

مهدی
سایر300300

سایر500500مصطفی باقریپست بانکاصفهان براآن شمالی روستای باچه1اصفهاناصفهانپرورش گاوهای شیری2082

سایر200200مصطفی براتیبانک کشاورزیخمسلو-فریدونشهر1فریدونشهراصفهاندامداری2083

بانک کشاورزیتیران و کرون روستای قهریزجان1تیران وکروناصفهانکشت زعفران2084
مصطفی جعفری 

قهریزجانی
سایر250250

اصفهانگوسفنداری2085
بو یین و 

میاندشت
سایر300300مصطفی حبیبیبانک توسعه تعاونبویین میاندشت روستای نوغان سفلی1

1آران وبیدگلاصفهاننانوایی خشک پزی و نان شیرمال2086
- شهرک شهید مصطفی خمینی- یزدل- آران و بیدگل

1ک بهار 
پست بانک

مصطفی 

حیدریان یزدلی
سایر500500

سایر250250مصطفی یبلوییبانک کشاورزیبرف انبار1فریدونشهراصفهانگاو شیری- دامداری2087

سایر250250مظاهر قادریپست بانکتیران روستای رحمت آباد روستای قادر آباد1تیران وکروناصفهاندامداری2088

1آران وبیدگلاصفهانکارگاه تولید فرش دستباف2089
کوش شهید - روستای علی آباد فخره- آران و بیدگل

حسن نصیری
سایر250250معصومه تقی زادهبانک توسعه تعاون

سایر400400معصومه حبیبیپست بانکباغبهادران روستای کته شور خ زاینده رود ک ساحل1لنجاناصفهانپرورش گوسفند داشتی2090

بانک کشاورزیروستای عسکران2تیران وکروناصفهانکشت زعفران2091
معصومه سلمانی 

عسکرانی
سایر250250

سایر600600معصومه عراقیصندوق کارآفرینی امیدروستای اسماعیالن- انارک - نایین - اصفهان 3ناییناصفهانبوم گردی2092



بانک توسعه تعاونحسن آباد وسطی2تیران وکروناصفهانکشت گیاهان دارویی2093
معصومه 

مظاهری تهرانی
سایر480480

سایر250250مقداد کشاورزصندوق کارآفرینی امیدروستای گلستان مهدی1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری2094

سایر250250ملیحه خداییبانک کشاورزیروستای الور1تیران وکروناصفهانکشت زعفران2095

سایر350350منظر بسحاقیپست بانکورنامخواست حالل اباد جنب دامداری خاشعی1لنجاناصفهانپرورش گاو شیری2096

بانک کشاورزیچادگان چنارود جنوبی روستای دهباد سفلی1چادگاناصفهاندامداری2097
مهتاب امیری 

محمودصالحی
سایر375375

اصفهانکشاورزی2098
شاهین 

شهرومیمه
سایر250250مهتاج روستابانک کشاورزی2 و 1چاه انقالب شماره - وزوان2

بانک کشاورزیسیار- اشن - نجف آباد 1نجف آباداصفهانزنبورداری2099
مهدی آخوندی 

اشنی
سایر300300

سایر250250مهدی جعفریصندوق کارآفرینی امیدروستای دولت آباد1تیران وکروناصفهانکشت موسیر2100

سایر400400مهدی چلبیبانک توسعه تعاونروستای تندران1تیران وکروناصفهانکشت زعفران2101

سایر500500مهدی چنگیزیبانک کشاورزیورزنه خ دکتربهشتی خ عالم2اصفهاناصفهانپرورش زنبور عسل2102

سایر250250مهدی داودوندیپست بانکروستای هرستانه علیا بعد از مدرسه1گلپایگاناصفهاندامداری2103

سایر250250مهدی راضیصندوق کارآفرینی امیددهاقان منطقه روستایی1دهاقاناصفهاندامداری2104

اصفهاندامداری2105
شاهین 

شهرومیمه
سایر300300مهدی رفیعیبانک کشاورزیروستای زیاد اباد1

سایر250250مهدی رمضانیپست بانکروستای چمعلی شاه1لنجاناصفهانپرورش گوسفند داشتی2106

2107
تحت نظارت کمیته )پرورش گوسفند 

(امداد
سایر250250مهدی سروریانبانک توسعه تعاون3کوچه فروردین پالک- معلم -خ - سراور 1گلپایگاناصفهان

سایر250250مهدی شعبانیپست بانکروستای قهساره1اردستاناصفهاننانوایی2108

سایر400400مهدی علی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای ومکان1اردستاناصفهانتوسعه صنایع تولید پوشاک2109

1سمیرماصفهاندامداری پرورش گاو2110
استان اصفهان شهرستان سمیرم بخش پاد نا علیا 

روستای سرباز
سایر250250مهدی میرزاییبانک کشاورزی

سایر500500مهران باباییبانک کشاورزیروستای ولد خانی- پادنای علیا2سمیرماصفهانپرورش گاو شیری2111

سایر250250مهران رنجبرصندوق کارآفرینی امیددهاقان روستای دزج1دهاقاناصفهانپروش گوسفند2112



1سمیرماصفهاندامداری2113
شهرستان سمیرم بخش وردشت روستای حیدرآباد 

علیمردانی
سایر500500مهران علیمردانیبانک کشاورزی

اصفهانآبیاری قطره ای ای گل محمدی2114
شاهین 

شهرومیمه
بانک کشاورزیروستای ونداده- اصفهان4

مهرانگیز زین 

الدینی
سایر250250

سایر500500مهربانو اصالنیبانک توسعه تعاونچادگان روستای معروف آباد1چادگاناصفهانپرورش دام سبک گوسفند2115

1برخواراصفهاننانوایی2116
 2علی ابا د مال علی کوی اردیبهشت کوی شرقی 

1185پالک
پست بانک

مهرداد صادقی 

علی ابادی
سایر350350

سایر250250مهرداد عاشوریبانک کشاورزیدهاقان گلشن روستای دولت آباد1دهاقاناصفهاندامداری2117

1شهرضااصفهان(گاوداری)دامداری2118
اصفهان شهرضا روستای وشاره کوچه شهریور بن بست 

اول
سایر500500مهوش صادقیپست بانک

سایر500500موسی جعفریصندوق کارآفرینی امیدروستای خمیران2تیران وکروناصفهانپرورش گوسفند2119

1تیران وکروناصفهانگاوداری2120
تیران و کرون سه راهی روستای نسیم آباد روبه روی 

کاشی فروشی کرمی
بانک کشاورزی

موسی 

خدابخشی طراری
سایر250250

سایر250250موسی زراعتیانبانک کشاورزیزواره روستای جعفرآباد1اردستاناصفهانتوسعه صنایع دامداری2121

سایر250250موسی لطفیبانک کشاورزیروستای قرقر- بخش مرکزی- چادگان- اصفهان1چادگاناصفهانپرورش گاوداری شیری2122

سایر300300میثم شیریپست بانکنجف آباد بخش دهق روستای اشن آبادی اشن1نجف آباداصفهانگوسفند داشتی2123

سایر250250میثم محزونیبانک کشاورزیفریدن روستا اسکندری1فریدناصفهانگوسفنداری2124

1نجف آباداصفهانبازاریابی فروش محصوالت دامی2125
روستای گلدره - منطقه مهردشت - نجف آباد - اصفهان 

1پالک- خیابان انقالب - 
سایر150150میالد محمودیپست بانک

سایر250250نادر اسماعیل پوربانک توسعه تعاونروستای باقرآباد1اردستاناصفهانگوسفند داری2126

سایر250250نادر نیک دادپست بانکاردستان زواره روستای شهراب1اردستاناصفهاندامداری2127



1شهرضااصفهانگوسفند-دامداری 2128
اصفهان شهرضا روستای اسفرجان بلوار شهید میرکاظمی 

6 پالک11فرعی
سایر350300نادعلی عاشوریپست بانک

سایر350350نادیا ادیبی سدهپست بانکروستای اله اباد1لنجاناصفهانتولید پوشاک2129

بانک کشاورزیروستای موسی آباد حسن آباد کهر1تیران وکروناصفهاندامداری2130
ناصر افشاری 

اسفیدواجانی
سایر250250

سایر200200ناصر خدادادیبانک کشاورزیبرف انبار1فریدونشهراصفهاندامداری2131

سایر250250ناصر طاهریپست بانکدهاقان روستای پوده انتهای خ اصلی1دهاقاناصفهاندامداری2132

سایر300300ناصر گشولپست بانکروستای چقا-فریدونشهر1فریدونشهراصفهاندامداری2133

پست بانکروستای محمدیه1تیران وکروناصفهانکشت موسبر2134
ناصر هاشم پور 

محمدی
سایر250250

اصفهاندامداری سبک2135
شاهین 

شهرومیمه
سایر200200ناهید یاوریبانک کشاورزیمیدان امام حسین- روستای موته- میمه2

سایر250250نبی اله نیک فربانک کشاورزیکوچه مزرعه- خ کشاورز - جالل آباد 1نجف آباداصفهانتولیدی لوازم زنبور داری2136

1گلپایگاناصفهانپرورش گاو شیری2137
روستای هنده خیابان شهید ابراهیم کریمی منزل 

شخصی به سمت جاده دربند
سایر300300نبی اله ولی نژادصندوق کارآفرینی امید

سایر250250نصراله طاهریبانک کشاورزیروستای گلدره- مهردشت - نجف آباد 2نجف آباداصفهانپرورش قارچ2138

سایر200200نصیب اله عربلوپست بانکاصفهان شهرضا خیابان طالقانی1شهرضااصفهانزنبورداری2139

سایر300300نعمت اله محبیپست بانکاصفهان فریدونشهر روستای سرداب سفلی1فریدونشهراصفهانزنبور داری2140

صندوق کارآفرینی امیدروستای ورپشت خ نمازی1تیران وکروناصفهانکشت زعفران2141
نفیسه خسرویان 

ریزی
سایر500500

سایر500500نواز قاسمیبانک کشاورزیوردشت روستای آغداش عشایر دره باغ1سمیرماصفهاندامداری2142

پست بانکروستای سیبک1فریدونشهراصفهانگوسفند داری2143
نور محمد 

گوگونانی
سایر300300

بانک کشاورزیروستای چقادر1فریدونشهراصفهانگاو شیری2144
نوراله فوالدی 

چقادری
سایر300300

پست بانک1اصفهان شهرضا روستای هونجان محله شهدا1شهرضااصفهاندامداری2145
نوروز علی رییس 

بگلو نره
سایر500500

اصفهاندامداری2146
بو یین و 

میاندشت
سایر500500هادی بهارلوبانک کشاورزیبویین میاندشت روستا قره بلطاق1



پست بانکروستای همت آباد چاه مورسیاه1نجف آباداصفهاندامداری2147
هادی یادگار 

صالحی
سایر250250

سایر250250هادی یزدانپرستبانک کشاورزی89خوانسار روستای ارجنک خیابان آزادی پالک 1خوانساراصفهاندامپروری2148

1شهرضااصفهاندامداری2149
اصفهان شهرضا روستای کهرویه خیابان امامزادگان 

کوچه شهید ربیعی
پست بانک

هدایت اله 

حیدریان
سایر400400

پست بانکاصفهان شهرضا ترک آباد1شهرضااصفهانزنبورداری2150
هدایت اله نادری 

دره شوری
سایر300300

بانک توسعه تعاونمنطقه عشایری هرندی-آستانه -دهاقان 1دهاقاناصفهانپرورش گوسفند داشتی2151
هوشنگ نوروزی 

ایملو
سایر250250

اصفهانگوسفنداری2152
بو یین و 

میاندشت
سایر300300وحید عبداللهیبانک توسعه تعاونبویین میاندشت روستا دره حوض1

بانک کشاورزیروستای خویگان-فریدونشهر1فریدونشهراصفهاندامداری2153
وحید مومنی 

موگویی
سایر200200

3نجف آباداصفهانپرورش دام سبک2154
- خیابان امام - روستای گلدره - منطقه ی مهردشت 

کوچه ی میاندشت
سایر300250یحیی طاهریبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای بیجگرد1فریدونشهراصفهانپرورش و نگهداری زنبور عسل2155
ید اله علی 

سلطانی
سایر200200

سایر300300یعقوب حیدریبانک کشاورزیخمسلو1فریدونشهراصفهانگاو شیری- دامداری2156

بانک کشاورزیخمسلو1فریدونشهراصفهانزنبور داری2157
یعقوب کرمی 

خمسلویی
سایر300300

اصفهانگوسفند-دامداری2158
بو یین و 

میاندشت
بانک کشاورزیبویین میاندشت روستا دره حوض1

یعقوب میرزایی 

قلعه اخالصی
سایر400400

اصفهاندامداری2159
بو یین و 

میاندشت
سایر500500یوسف میرزاییبانک توسعه تعاونروستای دره حوض2



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

1
پرورش زنبور 

عسل
1ساوجبالغالبرز

هشتگرد بلوار امام خامنه 

47 پالک 3ای مقداد غربی 
وزارت جهاد کشاورزی550550سحر کاضمی پورصندوق کارآفرینی امید

2

پرورش گاو 

ابراهیم )شیری

(ابراهیم طاری

3کرجالبرز
البرز شهرستان کرج 

روستای ولد آباد کوچک
بانک کشاورزی

ابراهیم ابراهیم 

طاری
وزارت جهاد کشاورزی45004500

3
احداث مجتمع 

بومگردی
5ساوجبالغالبرز

البرز ، شهرستان ساوجبالغ 

، روستای برغان راسته بازار
21462146ابراهیم بزرکمهرپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4

پرورش داشتی 

پرواری دام 

سبک

5کرجالبرز
کرج اسارا جاده چالوس 

روستای تکیه سپهساالر
سازمان امور عشایر ایران35003500ابراهیم خدریصندوق کارآفرینی امید

5

بسته بندی 

مواد غذایی و 

میوه و سبزی 

خشک

7ساوجبالغالبرز

هشتگرد روستای ایقربالغ 

خ شهید سید اظهرالدین خ 

شهید حبیب اله ناصر 

128دهقان پ 

صندوق کارآفرینی امید
ابراهیم 

ناصردهقان
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

6
خرید کلنی 

زنبور عسل
1ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ هیو کوی شهید 

بهشتی خ سوم
بانک کشاورزی

ابوالفضل معدنی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی500500

7

پرورش زنیبور 

عسل با ظرفیت 

 کلنی100

وزارت جهاد کشاورزی480480ابوطالب زرعکانیصندوق کارآفرینی امیدطالقان روستای فشندک1طالقانالبرز

8
پرورش گوساله 

پرواری
2نظرآبادالبرز

روستای - نظرآباد - البرز

نوکند
صندوق کارآفرینی امید

احد افشار 

دولجینی
وزارت جهاد کشاورزی14001400

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

7ساوجبالغالبرزصنایع چوب9

ساوجبالغ بخش چهار باغ 

 19طاووسیه انتهای خیابان 

652خیابان درب شمالی پ 

صندوق کارآفرینی امید
احمد طلعتی 

شعاع
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

10
دامداری گاو 

شیری
8نظرآبادالبرز

البرز نظرآباد جاده روستای 

نجم آباد اراضی قزل حصار
وزارت جهاد کشاورزی1000010000احمد نرجه پورصندوق کارآفرینی امید

11
دامداری گاو 

شیری
1نظرآبادالبرز

روستا - نظراباد - البرز

دنگیزک خیابان اصلی 

27پالک

صندوق کارآفرینی امید
احمدعلی توده 

کشت
وزارت جهاد کشاورزی750750

12

کشت گیاهان 

دارویی و 

زعفران

وزارت جهاد کشاورزی800800اسداله یکه فالحبانک کشاورزینظرآباد روستای صالحیه2نظرآبادالبرز

13
گلخانه گیاهان 

زینتی
25نظرآبادالبرز

البرز شهرستان نظرآباد 

روستای گازرسنگ
وزارت جهاد کشاورزی2460024600اسماعیل منجزیبانک کشاورزی

14
پرورش گوساله 

پرواری
1اشتهاردالبرز

البرز اشتهارد روستای قره 

ترپاق
وزارت جهاد کشاورزی11601160اصغر نجف خانیبانک کشاورزی

15

jتولید و 

 آموزش فرش

دستبافت

10کرجالبرز
گوهردشت روستای محمود 

آباد نبش کوهسار جنوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000اقدس چگینیصندوق کارآفرینی امید

16

توسعه کارگاه 

تولید انواع 

پوشاک زنانه 

مردانه و بچه 

گانه

صندوق کارآفرینی امیدهشتگرد روستای سعید آباد7ساوجبالغالبرز
اکبر عربگری 

صومعه سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

17
توسعه و خرید 

دام و علوفه
1ساوجبالغالبرز

- شهرستان ساوجبالغ

کوچه - روستای رامجین

روبروی باغ اربابی- ارم

وزارت جهاد کشاورزی530530اکبر نوریصندوق کارآفرینی امید

1ساوجبالغالبرزتولیدی پوشاک18

قاسم آباد بزرگ خیابان 

صاحب الزمان خیابان میالد 

طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت850850اکرم خسرویصندوق کارآفرینی امید

19

توسعه اشتغال 

روستایی در 

زمینه تولید 

فرش دستبافت 

و سایر 

دستبافته ها و 

تامین و توزیع 

نخ  )مواد اولیه 

و ابریشم و 

،  (مصالح 

طراحی ، 

رنگرزی ، شور ، 

پرداخت ، رفو و 

غیره

80ساوجبالغالبرز

استان البرز ، ساوجبالغ ، 

روستای صفاییه ، دهیاری 

دهکده طالقانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت6000060000الهه حاجی پوربانک توسعه تعاون

20

تولید و ساخت 

کابینت و 

محصوالت 

MDF

2فردیسالبرز

استان البرز سیمین دشت 

انتهای خیابان فرگاز 

کابینت امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500امید قشالقیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

21

فرآوری 

محصوالت 

کشاورزی 

حیدری پور

10اشتهاردالبرز

کرج ماهدشت روستای 

احمدآباد خیابان سردرآباد 

خیابان ششم شمالی کوچه 

3سوم شرقی پالک

صندوق کارآفرینی امید
امیررضا حیدری 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

22

تولید ادوات 

 )کشاورزی 

انواع سمپاش 

های کشاورزی 

و ریک های 

کشاورزی و 

(قطعات تراکتور

12کرجالبرز

کرج ماهدشت سردرآباد، 

روستای احمد، اراضی دکتر 

سیاسی ششدانگ پالک 

 12 فرعی از 242شماره 

اصلی

صندوق کارآفرینی امید
ایرج حسن زاده 

ثمرین
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

23

تبدیل مواد 

معدنی به 

قطعات بتنی

7ساوجبالغالبرز

قزوین نرسیده -اتوبان کرج

به هشتگرد روبروی 

متر 200چلوکبابی مهدی 

جلوتر از باغ سبز دانیال 

سمت چپ انتهای خیابان

بانک توسعه تعاون
ایمان 

محمدحسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50002750



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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24

تولید انوع 

توری های 

صنعتی فوالدی 

ضد سایش و 

ضد زنگ

5اشتهاردالبرز

جاده ماهدشت اشتهارد، 

،شهرک صنعتی ٢٥کیلومتر 

کوثر، انتهی یکم شرقی، 

واحد های کارگاهی

وزارت صنعت، معدن و تجارت45004500بابک ثابتی زادهصندوق کارآفرینی امید

25

طرح توسعه 

پرورش گاو 

شیری اصیل 

دامداری آگاهی

13ساوجبالغالبرز

اول جاده _کردان _کرج 

پل مجتمع دامداری _برغان

دامداری آگاهی_هرجاب 

وزارت جهاد کشاورزی1950019500بهروز آگاهیبانک کشاورزی

26
خرید کلنی 

زنبور عسل
1ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ هشتگرد خ 

متری پالیزدار بن 8والفجر 

3 پ2بست نسیم 

وزارت جهاد کشاورزی530530پرویز خودکاوندیبانک کشاورزی

27
توسعه دامداری 

و دامپروری
3کرجالبرز

کرج جاده چالوس کیلومتر 

 روستای آسیاب درگاه65
بانک کشاورزی

پرویز شایسته 

نژاد
(ره)کمیته امداد امام خمینی500500

28
پرورش توت 

فرنگی
وزارت جهاد کشاورزی1618016000جعفر آزادنیاپست بانکاشتهاردروستای ایپک23اشتهاردالبرز

29
تولیدی کیف 

چرمی
10ساوجبالغالبرز

کرج ساوجبالغ روستای 

عرب آبقاد
صندوق کارآفرینی امید

جلیل امینیان 

فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت80008000

30
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500جمال سرمدیبانک کشاورزیروستای سنج- ساوجبالغ1ساوجبالغالبرز



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

31

سیستم 

مکانیزاسیون 

آبیاری 

هوشمند به 

همراه سیستم 

کنترل و 

مانیتورینگ و 

اتوماسیون 

صنعتی

6کرجالبرز

 اتوبان کرج 5کیلومتر 

قزوین انتهای خیابان 

بهشت سکینه پارک علم 

وفناوری البرز روستای 

هلجرد

صندوق کارآفرینی امید
جمشید ملک 

محمودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

32

تامین سرمایه 

ثابت و سرمایه 

درگردش جهت 

توسعه وتکمیل 

واحدگاوداری 

شیری

28نظرآبادالبرز
نظرآباد روستا - البرز 

احمدآباد باقراباد
وزارت جهاد کشاورزی2800028000جواد خسروپوربانک کشاورزی

33

تولید سنگ 

 )مصنوعی 

(کورین 

4ساوجبالغالبرز

شهرستان ساوجبالغ - البرز 

روستای - بخش مرکزی - 

عرب آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت75007500جواد خلجصندوق کارآفرینی امید

2ساوجبالغالبرزگاوداری پرواری34

اسماعیل آباد - ساوجبالغ

ک -خ ولیعصر- شور قلعه

.ایثار سوم

وزارت جهاد کشاورزی19921992حامد ایران خواهبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

35

پرورش زنبور 

عسل و تولید 

عسل، ژل 

رویال، بره موم، 

موم و سایر 

فرآورده های 

زنبورعسل

1نظرآبادالبرز

نظرآباد خیابان آیت اهلل 

 و روستای 13غفاری پالک 

فیروز آباد

وزارت جهاد کشاورزی500500حامد نعمت نژادبانک کشاورزی

36

پرورش دام 

سبک اصالح 

نژاد شده

صندوق کارآفرینی امیدروستای وشته-طالقان 2طالقانالبرز
حسن حسین 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی12801280

1ساوجبالغالبرزگاوداری شیری37
هشتگرد روستای خور 

959ابتدای خ جمهوری پ 
وزارت جهاد کشاورزی600600حسن دهقانی پورصندوق کارآفرینی امید

38
کارگاه تولید 

نبات و آبنبات
10ساوجبالغالبرز

- سهیلیه - ساوجبالغ 

-خیابان بهداری - لشکرآباد 

1 کوچه نیلوفر 

پست بانک
حسن راستی 

خامنه
وزارت صنعت، معدن و تجارت55005500

39
خرید ماشین 

آالت کشاورزی
2ساوجبالغالبرز

ملک اباد ساوجبالغ استان 

البز
پست بانک

حسن سلطان 

دهقان
وزارت جهاد کشاورزی30003000

40

گلخانه توت 

فرنگی 

هیدروپونیک

5نظرآبادالبرز

نظراباد روستا - البرز 

خسروآباد خیابان کار آفرین 

انتهای خیابون

وزارت جهاد کشاورزی25002500حسن قاسمی پورصندوق کارآفرینی امید

41
پرورش گوساله 

پرواری
1اشتهاردالبرز

البرز اشتهارد روستای 

مرادتپه
وزارت جهاد کشاورزی596596حسن گنجیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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42

توسعه 

دامداری، خرید 

دام و علوفه

1ساوجبالغالبرز
خ -حاجی آباد- ساوجبالغ

162پ -فروردین
وزارت جهاد کشاورزی600600حسن مهین فالحصندوق کارآفرینی امید

43
 50گاو شیری 

راس کل گله
4ساوجبالغالبرز

هشتگرد روستای زکی اباد 

339پ 
وزارت جهاد کشاورزی50005000حسین آریایی فرصندوق کارآفرینی امید

44

صنایع دستی 

آبگینه و 

سرامیک

50005000حسین جانیصندوق کارآفرینی امیدساوجبالغ روستای قاسم آباد6ساوجبالغالبرز
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

45

تولیدی پوشاک 

کش باف 

زمستانه

3نظرآبادالبرز

نظر آباد روستای حاجی 

بیک خیابان افشار خیابان 

کشاورز نبش میدان امام 

حسین

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500حسین زرافشانصندوق کارآفرینی امید

46

زنبورداری 

تولید عسل )

(طبیعی

2کرجالبرز
- جاده چالوس-کرج-البرز 

روستای نشترود
وزارت جهاد کشاورزی800800حسین سیفیبانک کشاورزی

47
توسعه 

زنبورداری
1نظرآبادالبرز

روستای - نظرآباد - البرز 

صالح آباد بلوار میالد 

28پالک16شقایق

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین صادقیبانک توسعه تعاون

48
خرید کلنی 

زنبور عسل
1ساوجبالغالبرز

 1شهرجدید هشتگرد فاز

بلوار نیلوفر کوچه شهید 

57پیرمرادی پ

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین عابدیپست بانک

49
گلخانه توت 

فرنگی
5نظرآبادالبرز

البرز،نظراباد،نرسیده به 

روستای شیخ حسن،جاده 

فتح اباد

وزارت جهاد کشاورزی40004000حسین محمدنادربانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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50

پرورش زنبور 

عسل و تولید 

عسل، ژل 

رویال، بره موم، 

موم و سایر 

فرآورده های 

زنبورعسل

1نظرآبادالبرز

نظرآباد خ آیت اهلل غفاری 

 و 40 پ 109نبش کوچه 

روستای فیروز آباد

بانک کشاورزی
حسین مرادی 

شهربابک
وزارت جهاد کشاورزی500500

51
استخر و پارک 

آبی
25کرجالبرز

البرز بخش مرکزی روستای 

امیرآباد
بانک توسعه تعاون

حمیدرضا رخت 

افکن
وزارت ورزش و جوانان4000019520

52
زنبورداری و 

تولید عسل
صندوق کارآفرینی امیدروستای سرخاب-ساوجبالغ1ساوجبالغالبرز

حمید توحیدی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی500500

53

تولید و ساخت 

قطعات 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

4فردیسالبرز

استان البرز، فردیس، 

سرحدآباد، سپید دشت، 

خیابان گلها، خیابان بنفشه 

122غربی، شماره 

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000حمید زارعیانصندوق کارآفرینی امید

54
توسعه آکواریوم 

پرورش ماهی
3ساوجبالغالبرز

هشتگرد سعید اباد ایقربالغ 

ک شهید حسن نژاد رنجبر
وزارت جهاد کشاورزی35003500حمید مازوچیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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55

تولید صنایع 

چوبی و میز 

LCD

5فردیسالبرز

کرج فردیس جاده مالرد 

بعد از انبار نفت خیابان 

 16)جنب پارک منظریه 

انتهای خیابان  (متری حافظ

بعد از فرگاز شهرک سپید 

دشت خیابان نسترن غربی 

7817پالک 

صندوق کارآفرینی امید
حمید معینی 

کربکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت37503750

وزارت جهاد کشاورزی600600حمیدرضا مرندیصندوق کارآفرینی امیدجزن- طالقان 1طالقانالبرزگاو شیری56

57
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی499499خداکرم فرامرزیپست بانکطالقان خسبان1طالقانالبرز

58

توسعه کارگاه 

خیاطی و سری 

دوزی پوشاک 

زنانه و مدارس 

و انواع پوشاک

4ساوجبالغالبرز
هشتگرد شهرک خور میدان 

75امام خ گلستان پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200خدیجه زارع کارصندوق کارآفرینی امید

59
پرورش گوساله 

پرواری
4نظرآبادالبرز

تنکمان - نظرآباد تنکمان

مزرعه کمال- جنوبی
وزارت جهاد کشاورزی39103910خسرو مسعودیبانک کشاورزی

60
باشگاه اسنپ 

رفتینگ
10کرجالبرز

استان البرز، شهرستان 

کرج، بخش آسارا، دهستان 

آدران، روستای پورکان تا 

خوزنکال

صندوق کارآفرینی امید
رامین خسروی 

هفشجانی
وزارت ورزش و جوانان70007000



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

61
پرورش 

گوسفند داشتی
2نظرآبادالبرز

-شهرستان نظرآباد-البرز

روستای علی سید
وزارت جهاد کشاورزی10001000رحمان روزبانصندوق کارآفرینی امید

62
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی14101410رحیم اسحاقیبانک کشاورزیطالقان روستای جزینان3طالقانالبرز

63
توسعه و تولید 

عسل
2ساوجبالغالبرز

روستای -ولیان-چندار

اسکول دره
وزارت جهاد کشاورزی920920رحیم سلطانیهابانک کشاورزی

64
پرواربندی دام 

سبک
1کرجالبرز

استان البرز اشتهارد 

روستای صحت اباد
سازمان امور عشایر ایران750750رحیم گنجیبانک کشاورزی

65
پرورش 

گوسفند داشتی
1نظرآبادالبرز

نظراباد روستای بختیار خ 

11اصلی ک یاس 
وزارت جهاد کشاورزی700700رضا اصل روستابانک کشاورزی

66
دامداری گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی20002000رضا چمنیصندوق کارآفرینی امیدنظرآباد روستای حسن آباد2نظرآبادالبرز

2اشتهاردالبرزدامداری67
- روستای جارو - اشتهارد 

77خ لویزان ک گل آرا پ
وزارت جهاد کشاورزی964964رضا حقدانبانک کشاورزی

68

توسعه 

زنبورداری و 

تولید عسل

1ساوجبالغالبرز

-شهرستان ساوجبالغ

روستای - منطقه ولیان

سیرود

وزارت جهاد کشاورزی500500رضا روددهقانصندوق کارآفرینی امید

69
تولید پوشاک 

بچه گانه و زنانه
40فردیسالبرز

فردیس جنب پل سرحد 

آباد جنب فروشگاه اریکه 

فرشته گان

وزارت صنعت، معدن و تجارت3800038000رضا قویدلبانک توسعه تعاون

3ساوجبالغالبرزپرورش بز سانن70

-رضاآباد صوفیان-ساوجبالغ

-ک نگارستان-  خ شقایق

9پ 

وزارت جهاد کشاورزی19201920رضا هاشمی اصلبانک کشاورزی
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71

کشت گل 

محمدی کشت 

بافتی اصالح 

شده

4نظرآبادالبرز
البرز نظرآباد روستای شیخ 

حسن
بانک توسعه تعاون

رضوان اله 

بذرپاش
وزارت جهاد کشاورزی1435980

2ساوجبالغالبرزخرید گاو شیری72
خ - شهرک خور-ساوجبالغ 

5پ- شهید رجایی
وزارت جهاد کشاورزی10001000رقیه زارعکارصندوق کارآفرینی امید

73
پرواربندی دام 

سبک
2نظرآبادالبرز

تنکمان - نظرآباد-البرز

غربی5خیابان
سازمان امور عشایر ایران500500رقیه ورزداربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی890890رهام خلیلی پوربانک کشاورزینظراباد دشت بادامک2نظرآبادالبرزاحداث باغ انگور74

75

توسه تولید 

پوشاک زنانه و 

مردانه و بچه 

گانه

4ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ شهرک هیو 

 9کوچه بهشتی کوچه 

کوچه علی اصغر سامانی پور

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000زهرا اسنفد فرصندوق کارآفرینی امید

76
کشت گیاهان 

دارویی
5نظرآبادالبرز

نظرآباد شهرک فخرایران 

جنب رستوران گل گندم
وزارت جهاد کشاورزی24902490زهرا افشاریصندوق کارآفرینی امید

77
کاشت گیاهان 

دارویی
5نظرآبادالبرز

استان البرز شهرستان نظر 

 جاده نجم 12اباد کیلومتر 

اباد

وزارت جهاد کشاورزی10401040زهرا آمونبانک کشاورزی

78
پوشاک سنتی 

ایرانی اسالمی
3فردیسالبرز

، پالک 66فردیس، گلستان 

، طبقه اول18
پست بانک

زهرا سادات 

حسینی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

79

آمیزش واصالح 

نژاد 

گوسفندشال با 

رومانف

سازمان امور عشایر ایران29202920زهرا سیفیبانک کشاورزیاحمدآباد-نظرآباد-البرز7نظرآبادالبرز
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80

راه اندازی 

کارگاه دوخت 

پوشاک مدارس

2ساوجبالغالبرز

چهار باغ خیابان شهید 

رجایی خیابان بهبود 

2طاهری پ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زهرا نصیریصندوق کارآفرینی امید

81

راه اندازی و 

توسعه کارگاه 

تولید انواع 

پوشاک و سری 

دوزی

4ساوجبالغالبرز
ساوجبالغ روستای اغچه 

حصار
وزارت صنعت، معدن و تجارت45704570سجاد آصفیانصندوق کارآفرینی امید

82
پرواربندی 

گوساله
2طالقانالبرز

طالقان روستای وشته بعد 

از پل سمت چپ
وزارت جهاد کشاورزی14001400سعدی شاه وردیصندوق کارآفرینی امید

83

فروش اینترنتی 

سوغات و 

صنایع دستی

500500سعید ابوقدارهپست بانککرج روستای ارنگه1کرجالبرز
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

84
طرح دهکده 

سالمت محب
150ساوجبالغالبرز

شهرستان ساوجبالغ، بخش 

چندار، روستای امین آباد
150000150000سعید اعتمادیانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

85
پرورش زنبور 

عسل
1ساوجبالغالبرز

البرز ساوجبالغ کوهسار 

روستای اسکول دره
وزارت جهاد کشاورزی500500سعید بذرپیشهصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500سعید سیفیصندوق کارآفرینی امیدروستای قوچصار6نظرآبادالبرز861

2نظرآبادالبرزکشت زعفران87
البرزنظرآباد روستا احمد 

آبادمصدق
وزارت جهاد کشاورزی750750سعید وادی خیلبانک کشاورزی
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88

زنبور داری و 

تولید فرآورده 

های زنبور عسل

2کرجالبرز
روستای -آتشگاه-کرج

خوارس
وزارت جهاد کشاورزی10001000سعیده یداللهیبانک کشاورزی

89
پرورش زنبور 

عسل
1ساوجبالغالبرز

البرز ساوجبالغ چهارباغ 

خیابان شهید دستغیب 

4کوچه چهارم پالک

وزارت جهاد کشاورزی500500سکینه قزوینهصندوق کارآفرینی امید

90
زنبورداری آقای 

سلمان بکان
وزارت جهاد کشاورزی10001000سلمان بکانبانک کشاورزیالبرزطالقان روستای گته ده2طالقانالبرز

91
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500سلمان سلطانیهابانک کشاورزیروستای ولیان- ساوجبالغ1ساوجبالغالبرز

92

خدمات 

کشاورزی 

وعرضه نهال 

وادوات، بذر، 

کود،سم

2فردیسالبرز

روستای -شهرستان فردیس

جنب -زیبادشت-فرخ آباد

-پاسگاه نیروی انتظامی

روبروی کوچه ابن سینا

وزارت جهاد کشاورزی700700سمانه طاهریصندوق کارآفرینی امید

93

ایجاد کارگاه 

بسته بندی و 

سورتینگ انواع 

مواد غذایی و 

سبزیجات

6ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ شهرک هیو جاده 

اصلی نرسیده به مخابرات 

طبقه پایین سوپر پروتیین 

وحید

وزارت صنعت، معدن و تجارت22702270سمانه معدنی پورصندوق کارآفرینی امید

94
کارگاه تولیدی 

لباس و پوشاک
3فردیسالبرز

کرج زیر راه آهن کوچه 

خیابان  (1گلستان )یاسمن 

جنب راه آهن

وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300سمیه ثاقبیصندوق کارآفرینی امید
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95

تولید انواع 

البسه بانوان و 

کودکان

3ساوجبالغالبرز

- شهرک خور- هشتگرد

- خیابان شهدای فالح نژاد

4کوچه الله

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سمیه زارعکارصندوق کارآفرینی امید

8اشتهاردالبرزصنایع تبدیلی96

اشتهارد شهرک صنعتی 

 و 37 الی 11کوثر پالک 

 305 فرعی از 60 الی 39

اصلی کارگاه قطعه بندی و 

بسته بندی مرغ و خمیر 

مرغ شرکت گلچین طالیی 

کوثر اشتهارد

وزارت جهاد کشاورزی98009800سیامک شادافزابانک کشاورزی

97
بوم گردی 

طالقان
3طالقانالبرز

طالقان حسنجون سید اباد 

باالتر از مسجد رسول اکرم 

۴۳۹پ(ص)

صندوق کارآفرینی امید
سید بهزاد قاضی 

میرسعید
30003000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

98

خرید کمباین 

برداشت وش 

پنبه

20اشتهاردالبرز

- شهرک صنعتی اشتهارد 

بعداز پمپ بنزین به طرف 

شهرک صنعتی اشتهارد 

دست چپ درب پنجم

بانک کشاورزی
سید حسین 

برهانی شرکا
وزارت جهاد کشاورزی80008000

99

تاسیس صنایع 

تبدیلی و 

تکمیلی 

کشاورزی

30ساوجبالغالبرز

عرب آباد به -ساوجبالغ

آخر حوزه -سمت رامجین

 20استحفاظی سمت چپ 

متری میرجلیلی

بانک کشاورزی
سید حسین 

میرجلیلی
وزارت جهاد کشاورزی4180041800
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100

تولید نهال 

گواهی شده و 

ساخت مجتمع 

آزمایشگاهی 

گیاهی

44نظرآبادالبرز

شهرستان - استان البرز

روستای شیخ - نظرآباد

خیابان شهید اصل - حسن

دهقان مجتمع کشت و 

صنعت برادران حسینی

وزارت جهاد کشاورزی2200022000سید رضا حسینیبانک کشاورزی

101

پرورش 

زنبورعسل با 

 100ظرفیت 

کلنی

1طالقانالبرز

استان البرز شهرستان 

طالقان روستای حسنجون و 

سیدآباد

بانک کشاورزی
سید صابر قاضی 

میرسعید
وزارت جهاد کشاورزی460460

1طالقانالبرزتوسعه مجموعه102

روستای - طالقان 

- حسنجون و سید اباد 

ابتدای سید اباد

پست بانک
سید عبدالعظیم 

میر سعید قاضی
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

103
پرورش 

گوسفند داشتی
2ساوجبالغالبرز

روستای شلمزار -ساوجبالغ 

خیابان شهید شیرزاد کوه 

5کن کوچه نیلو فر 

بانک توسعه تعاون
سید عبداهلل 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی13201100

104

اجاره دفتر 

کاروخرید 

تجهیزات اداری 

برای دفتر کار 

برای خدمات 

رسانی به 

کشاورزان 

شهرستان

بانک کشاورزیطالقان شهرک کوچه گلپر1طالقانالبرز
سید عظیم 

میرحسینی
وزارت جهاد کشاورزی540540
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2فردیسالبرززنبورداری105

کرج جاده محمدشهر 

زیبادشت پشت فنی 

 هکتاری۴۰حرفهایی باغ 

پست بانک
سید علی اصغر 

نجفیان رضوی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

106

فرآوری بسته 

بندی همبرگر 

و کباب لقمه

40کرجالبرز
البرز ماهدشت روستای 

سردار آباد
بانک کشاورزی

سید کورش 

سکاکی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

107

پرورش زنبور 

عسل با ظرفیت 

 کلنی100

بانک کشاورزیطالقان روستای دهدر1طالقانالبرز
سیدابوالفضل 

طاهری
وزارت جهاد کشاورزی500500

108
سری دوزی 

پوشاک مردانه
3فردیسالبرز

 متری حافظ 19سپیددشت 

خیابان نسترن شرقی نبش 

بن بست سوم، مغازه دوم

صندوق کارآفرینی امید
سیدمحمدجواد 

نعمتی خوشنامه
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

109
احداث واحد 

شتر مرغ
وزارت جهاد کشاورزی75007500شادعلی دوستیپست بانکساوجبالغ چهارباغ15ساوجبالغالبرز

110
دامداری گاو 

شیری
1نظرآبادالبرز

روستای - نظرآباد - البرز 

صالحیه خ آیت اهلل خامنه 

ای

بانک کشاورزی
شمس اله تک 

دهقان
وزارت جهاد کشاورزی12001200

4نظرآبادالبرزاحداث باغ111
دشت - نظراباد - البرز 

بادامک
وزارت جهاد کشاورزی13251325شهاب ناصرزارعبانک کشاورزی
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112

توسعه تولید، 

آموزش و 

طراحی 

جواهرات و 

زیورآالت سنتی

4کرجالبرز

بلوار - گوهردشت- کرج 

- بلوار انرژی اتمی- موذن

7نبش شقایق - سیاهکالن

صندوق کارآفرینی امید
شهرزاد علیاری 

ملکی
36503650

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

113
تولید پوشاک 

بچه گانه
3ساوجبالغالبرز

هشتگرد شهرک هیو خ 

ساسانی نژاد
پست بانک

صدیقه ربی 

وناشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

114

کارگاره تولید و 

فراوری 

مصنوعات 

چرمی

2ساوجبالغالبرز

استان البرز، شهرستان 

ساوجبالغ، بخش مرکزی، 

دهستان سعیدآباد، روستای 

62سرخاب، پالک

پست بانک
طاهره علیزاده 

تازه آباد
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

115
پرورش بره 

پرواری
10ساوجبالغالبرز

البرز هشتگرد تهراندشت 

روستای قنبر آباد
وزارت جهاد کشاورزی50005000طهمورث طالییبانک توسعه تعاون

116

طرح تاسیس 

آقای )گلخانه 

عباداهلل نمازی 

(کیوج

5فردیسالبرز
استان البرز فردیس مشکین 

دشت روستای فرخ آباد
صندوق کارآفرینی امید

عباد اهلل نمازی 

کیوج
وزارت جهاد کشاورزی50005000

117
پرروش گوساله 

گوشتی
3طالقانالبرز

روستای .شهرستان طالقان

باریکان
وزارت جهاد کشاورزی25002500عباس باریکانیبانک کشاورزی

118
زنبورداری 

وفراوری عسل
2طالقانالبرز

البرز باال طالقان روستای 

گته ده
وزارت جهاد کشاورزی10001000عباس بگانبانک کشاورزی
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119
پرورش قارچ 

دکمه ای
4ساوجبالغالبرز

- جاده قدیم کرج قزوین

-آغچه حصار- جاده سهیلیه

سه راهی زکی -  اغالن تپه

.قارچ کیمیا- آباد

بانک کشاورزی
عبدالحسین 

آقاطاهر
وزارت جهاد کشاورزی44004400

120
پرورش زنبور 

عسل
1ساوجبالغالبرز

خ - سرخاب- ساوجبالغ

گلستان ششم- اصلی
بانک کشاورزی

عبداله امین 

رنجبر
وزارت جهاد کشاورزی500500

1ساوجبالغالبرزگوسفند داشتی121

عرب - چهارباغ-ساوجبالغ

جاده - آباد خسروی

روبروی کارواش - رامجین

رامین

وزارت جهاد کشاورزی560560عرفان قره حسنلوپست بانک

122

تولید ژل رویال 

و گسترش 

زنبورداری

2فردیسالبرز

بلوار - فلکه پنجم - فردیس 

جنب بلوار امام - بیات 

مجتمع - خمینب 

به علت جابه - فرهنگیان 

جایی کندوهای زنبور و 

نبود مکان ثابت آدرس 

منزل قید شده است

پست بانک
علی اشرف 

شعبانی فاقلو
وزارت جهاد کشاورزی15001500

وزارت جهاد کشاورزی16001600علی اصغرانصندوق کارآفرینی امیدصالحیه2نظرآبادالبرزدامداری سنتی123
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124

توسعه و تجهیز 

کارگاه سفال و 

سرامیک دست 

ساز جهت 

تولید مظروف 

کاربردی

3کرجالبرز

کرج بلوار موذن بلوار انرژی 

اتمی انتهای بلوار روستای 

محمودآباد انتهای کوچه 

یاس دو

بانک توسعه تعاون
علی آذریان 

فریمانی
22502250

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

125
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500علی تدینبانک کشاورزیخور-طالقان 1ساوجبالغالبرز

126
پرورش گاو 

شیری
2ساوجبالغالبرز

روستای عرب اباد کوه 

خیابان مسجد جامع کوچه 

22آبشار پالک 

پست بانک
علی دهقانی 

پیشه
وزارت جهاد کشاورزی13201320

2نظرآبادالبرزکشت زعفران127
نظرآباد روستا احمد - البرز 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی760760علی ربانیبانک کشاورزی

128
خرید کلنی 

زنبور عسل
1ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ خور خ شهدای 

4فالح نژاد کوچه الله 
وزارت جهاد کشاورزی530500علی زارعکاربانک توسعه تعاون

2ساوجبالغالبرزگوسفند داشتی129

ساوجبالغ روستای شلمزار 

خ شهید محمد ساسانی 

103نژاد پ 

وزارت جهاد کشاورزی11001100علی ساسانی نژادبانک توسعه تعاون

130
پرورش گوساله 

پرواری
3اشتهاردالبرز

- شهرستان اشتهارد - البرز

قوزلو
وزارت جهاد کشاورزی20482048علی سلطانیبانک کشاورزی

131
پرورش گاو 

شیری
2ساوجبالغالبرز

شهرک خور خیابان 

6جانبازان کوچه ایثار پالک 
وزارت جهاد کشاورزی820820علی فالح نژادصندوق کارآفرینی امید
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132
تولید درب 

بطری
6ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ روستای هیو 

خیابان اصلی روبروی 

مخابرات

وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000علی معدن پیشهصندوق کارآفرینی امید

133
پرورش گاو 

شیری
1ساوجبالغالبرز

-تهراندشت-هشتگرد

خیابان شهید -روستای آران

درب اول سمت -فاضل فرد

راست

وزارت جهاد کشاورزی660660علی منصورزارعپست بانک

134

مجتمع 

گردشگری 

اقامتی پذیرایی 

و فرهنگی

54کرجالبرز

 جاده 4کرج کیلومتر 

چالوس ابتدای ورودی کندر 

مجتمع اقامتی گردشگری 

چاهی پیما

پست بانک
علیرضا چاهی 

پیما
4800048000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا مصلحیبانک کشاورزیطالقان روستای منگالن1طالقانالبرززنبورداری135

وزارت جهاد کشاورزی35003500علیرضا نورزادهپست بانکساوجبالغ عرب اباد خسروی7ساوجبالغالبرزاحداث گلخانه136

137

گاوداری شیری 

خرید )اصیل

(دام و علوفه

1ساوجبالغالبرز
بعد از -قنبراباد-ساوجبالغ

گاوداری فرهادی- مسجد
بانک کشاورزی

غالم حسن 

فرهادی
وزارت جهاد کشاورزی11921192

138

ساخت و تولید 

قطعات چرخ 

 (فلدر)خیاطی 

جهت تولید 

پوشاک

10ساوجبالغالبرز

جاده سهیلیه رمنده خیابان 

 10امام خمینی گلستان 

کوچه منبع آب

صندوق کارآفرینی امید

غالم رضا 

رحمتی اسکی 

شهر

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200

139
پرورش دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران750750غالمحسین نمکیبانک کشاورزیکرج اشتهارد1اشتهاردالبرز
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140

پرورش ماهی 

قزل آالی 

- رنگین کمان

 تن در سال30

8طالقانالبرز

تهران، خیابان 

، خیابان (باستانی)مهرآور

 طبقه 96بصیر، پالک 

.2واحد .همکف

پست بانک
فاطمه بیک 

وردینلو
وزارت جهاد کشاورزی80008000

141

تولید پوشاک 

ورزشی و 

تخصصی 

کوهنوردی

2کرجالبرز

کرج، اشتراکی شمالی، 

شهرک بهارستان، بلوار 

، 427بهارستان، پالک 

8ساختمان پارسه، واحد 

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000فاطمه پرهیزکارصندوق کارآفرینی امید

142

لباسکار و لباس 

بیمار جهت 

ارگانها و 

بیمارستان ها

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000فاطمه جعفریصندوق کارآفرینی امیدکرج ولد اباد تپه قشالق6کرجالبرز

10ساوجبالغالبرزتولیدی پوشاک143

- ساوجبالغ- استان البرز

جنب - روستای خور 

کارگاه تولیدی - بهداری

خورشید

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه دهقانی 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت38003800

3اشتهاردالبرزپرواربندی144
- روستای ایپک - اشتهارد 

گاوداری صنعتی صفرخانی
وزارت جهاد کشاورزی18001800فاطمه صفرخانیپست بانک

145

تولید انواع 

ترشیجات و 

سبزیجات 

خشک شده

1ساوجبالغالبرز

شهرستان - استان البرز

-شهرک خور-ساوجبالغ

جنب - میدان امام خمینی

ایستگاه

وزارت صنعت، معدن و تجارت340340فاطمه فالحتکارصندوق کارآفرینی امید
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146
کارگاه تولید 

کیف چرمی
2فردیسالبرز

البرز کرج فردیس زیبادشت 

خ شهید مطهری بن 

1 پ 2گلستان 

وزارت صنعت، معدن و تجارت11001100فاطمه معینیصندوق کارآفرینی امید

147
تولید انواع 

کامپاند
25اشتهاردالبرز

اشتهارد پلنگ آباد شهرک 

صنعتی کوثر خبابان شش 

F21شرغی قطعه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت200005000فرزاد داودیبانک توسعه تعاون

148
تولید لباس زیر 

زنانه
18ساوجبالغالبرز

کردان روستای بانو صحرا 

روبروی اداره گاز کوهسار
صندوق کارآفرینی امید

فرزاد شایان 

بسیط
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000

149
پرورش گاو 

شیری
2ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ خور خ جمهوری 

94 پ4کوچه یاس 
وزارت جهاد کشاورزی16501650فرشته زارعکارصندوق کارآفرینی امید

150

توسعه کارگاه 

ساخت انواع 

کابینت چوبی و 

مصنوعات چوبی

8نظرآبادالبرز

نظراباد ابراهیم بیگی 

خیابان اصلی روبروی 

نانوایی کوی شقایق انتهای 

کوچه

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000فرشید شهبازیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی14001400فرهاد رضاخانیصندوق کارآفرینی امیدطالقان روستای دنبلید2طالقانالبرزپرورش گوسفند151

2فردیسالبرزقالیبافی152

شهرک کمیته امداد پل 

 متری 8سعیدی فرخ 

 غربی پ 3احداثی خ هنر 

 ط همکف9

صندوق کارآفرینی امید
فیروزه دهقی 

دارابی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700
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153

شرکت نگین 

استحکام 

طرح )شهریار

(توسعه گلخانه

5کرجالبرز
البرز شهرستان اشتهارد 

روستای راشته
وزارت جهاد کشاورزی50005000قاسم میرزائیصندوق کارآفرینی امید

154

واحد پروار 

بندی گوساله 

 راسی200

8نظرآبادالبرز

روستای - نظرآباد 

خیابان - خسروآباد 

کارآفرینان

بانک کشاورزی
قربانعلی 

صفرخانی
وزارت جهاد کشاورزی57005700

155

تولید ساز 

دستساز حرفه 

ای و نیمه 

حرفه ای

2ساوجبالغالبرز

استان البرز شهرستان 

ساوجبالغ روستای هیو 

خیابان طالقانی کوچه 

شهید علی معدن پیشه 

22پالک 

پست بانک
قوام الدین 

معدنکن
550550

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

156

استخراج انواع 

روغن گیاهی 

خوراکی

3ساوجبالغالبرز

روستای -چهارباغ-البرز

-کوچه گلستان-سلطان آباد

سمت چپ -کوچه اقاقیا

درب دوم

وزارت صنعت، معدن و تجارت28001600کریم عیسی زادهبانک توسعه تعاون

6اشتهاردالبرزدامداری157
کرج اشتهارد روستای قره 

ترپاق ضلع جنوبی روستا
وزارت جهاد کشاورزی43504350کریم نجف خانیبانک کشاورزی

2نظرآبادالبرزکشت زعفران158
البرزنظرآباد روستا احمد 

آبادمصدق
وزارت جهاد کشاورزی10001000کریم وادی خیلصندوق کارآفرینی امید

159
تولید پوشاک 

زنانه
5ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ کیانمهرشهرک 

9علوی خیابان بهشتی پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت27002700گل قدم سلیمیصندوق کارآفرینی امید
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160

تولید و بسته 

بندی میوه 

خشک

15ساوجبالغالبرز

-روستای ایقربالغ-هشتگرد

-خ شهید علیرضا نژادرنجبر

(صنایع غذایی راضیه)۹۰پ

بانک توسعه تعاون
گلچین 

منصورروستا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100006000

161

گاوداری 

خرید )شیری

(دام و علوفه

1ساوجبالغالبرز
خ نژاد - ایقربالغ-ساوجبالغ

رنجبر
وزارت جهاد کشاورزی520520لیال پور رنجبربانک کشاورزی

162
تکثیر و پرورش 

زالوی طبی
10ساوجبالغالبرز

- شهرستان ساوجبالغ

عرب آباد خسروی- چهارباغ
بانک کشاورزی

لیال شادمان 

چرمخوران
وزارت جهاد کشاورزی68006800

8ساوجبالغالبرزتولیدی پوشاک163

چهارباغ مهدی آباد خ 

 خ 12شهید صدوقی پونه 

 طبقه 140انقالب پ 

زیرزمین

بانک توسعه تعاون
لیال محمد علی 

خانی افشار
وزارت صنعت، معدن و تجارت24502450

164
پرورش گوساله 

پرواری
2کرجالبرز

البرز کرج ماهدشت 

روستای حاجی آباد
صندوق کارآفرینی امید

مجتبی اینانلو 

جوالخلو
وزارت جهاد کشاورزی750750

165
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی470470مجتبی رفیعیصندوق کارآفرینی امیدروستای بزج- طالقان 1طالقانالبرز

6ساوجبالغالبرزپرورش ماهی166
-هشتگرد-ساوجبالغ

-آغچه حصار-چهارباغ
بانک کشاورزی

مجتبی فرهنگ 

رنجبر
وزارت جهاد کشاورزی21502150

167

مجتمع اقامتی 

پذیرایی بوم 

گردی مرجان

23002300مجتبی یعقوبیبانک توسعه تعاونطالقان گلینک2طالقانالبرز
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

168
خرید گاو اصیل 

شیری و علوفه
وزارت جهاد کشاورزی11201120مجید معدنیپست بانکشهرک هیو جاده واسوار2ساوجبالغالبرز
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169
پروش گاو 

شیری
4ساوجبالغالبرز

اسماعیل اباد سهراهی 

نمکالن به احمد آباد درب 

.سوم 

وزارت جهاد کشاورزی20002000محسن افتخاریصندوق کارآفرینی امید

170
. خط تولید 

پوشاک
50ساوجبالغالبرز

- روستای آغچه حصار

پالک - خیابان ایثارگران 

33

وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000محسن بختیاریصندوق کارآفرینی امید

171

دامداری 

کوچک و 

روستایی

2نظرآبادالبرز
نظرآباد روستا شیخ حسن 

451میدان امام پالک 
وزارت جهاد کشاورزی950950محسن بذرپاچبانک توسعه تعاون

172

تولید سنگ 

فرش و سنگ 

های مصنوعی 

و انواع کفپوش 

بتنی

2نظرآبادالبرز

شهرستان نظرآباد روستنای 

ابراهیم بیگی خ اصلی کوچه 

 تن72

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000محسن حیدریبانک توسعه تعاون

173

دامداری 

کوچک و 

روستایی

1نظرآبادالبرز
نظرآباد روستا کاظم - البرز 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000محسن کبریاییپست بانک

174

خرید ماشین 

االت کارگاه 

تولید شانه تخم 

مرغ

15ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ کوهسار روستای 

بانو صحرا روبروی کارواش 

کارخانه ظروف مقوایی پارس

وزارت صنعت، معدن و تجارت3500035000محمد امین پوربانک کشاورزی

175
دامداری گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی600600محمد بحرودیصندوق کارآفرینی امیدنظرآباد روستای کاظم آباد1نظرآبادالبرز

2ساوجبالغالبرزپرواربندی176

خ - لشگرآباد- ساوجبالغ

- خ ستاره- جوجه داران

دامداری بیگ وردی

بانک کشاورزی
محمد بیگ 

وردی
سازمان امور عشایر ایران11451145
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177

فرآوری 

پوردهای 

معدنی در 

تولید 

ترموپالستیک 

االستومر به 

روش 

ولکانیزاسیون 

دینامیکی

25اشتهاردالبرز

 جاده ماهدشت 20کیلومتر 

شهرک صنعتی - اشتهارد 

- خیابان اول شرقی - کوثر 

K6قطعه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000محمد حنیفهصندوق کارآفرینی امید

178

ساخت 

/ بیورآکتور

فرمانتور های 

 5000 تا 10

لیتری و مخازن 

دارویی مورد 

استفاده در 

تولید 

محصوالت 

زیست فن 

آوری طبق 

استاندارد 

GMP – 

ASME  BPE

53فردیسالبرز

سیمن - فردیس - کرج 

خیابان دوم غربی - دشت

10پالک 

پست بانک
محمد داود 

معتمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4000040000
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179
پرورش دام 

سبک
1کرجالبرز

 نرسیده 4کرج خط حصار 

به پل بلیقان پشت رسورات 

بادام

بانک کشاورزی
محمد رضا 

عبداللهی
سازمان امور عشایر ایران500500

180
آمیخته گری و 

اصالح نژاد
8کرجالبرز

کرج ماهدشت خیابان 

شهید بهشتی کوچه چمران 

73 پالک 2

سازمان امور عشایر ایران22202220محمد رضاییبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی20002000محمد شهریاریصندوق کارآفرینی امید6نظرآباد بختیار خ شقایق 3نظرآبادالبرزدامپروری181

182

اصالح نژاد و 

آمیخته گری 

دام سبک

بانک کشاورزیکرج هشتگرد روستای سنج6اشتهاردالبرز
محمد طاهر 

باستانی
سازمان امور عشایر ایران15101510

183
جمع سپاری 

مالی
1کرجالبرز

بلوار - روستای گلستانک 

گلستانک خیابان بهرامی 

شمالی کوچه مهتاب قطعه 

۱۴۷

500500محمد علی امینیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

184

پرورش گاو 

شیری شرکت 

زرین هیو

150نظرآبادالبرز

- البرز شهرستان نظرآباد

بعداز کارخانه سیمان جاده 

روستای -مشکین دشت 

چگینی

بانک کشاورزی
محمد علی 

رضایی افصح
وزارت جهاد کشاورزی120000120000

185

تولید فرش 

دستباف و 

صادراتی

93ساوجبالغالبرز

هشتگرد روستای بزرگ 

قاسم آباد جنب باشگاه 

ورزشی

صندوق کارآفرینی امید
محمد مشکین 

فام حقیقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

186

تولید بستر 

رویش قارچ 

دکمه 

کمپوست )ای

(3فاز

51نظرآبادالبرز

 جاده قدیم 16کیلومتر 

سه راه .کرج هشتگرد

بعد از شهرک .سهیلیه

روستای .زعفرانیه

خیابان شهید .اقبالیه

قارچ اسیا.بهشتی

وزارت جهاد کشاورزی5000050000محمد نظم دهبانک کشاورزی

187
توسعه 

زنبورداری
1ساوجبالغالبرز

زمین تیمسار -ینگی امام

روبروی پارک مادر-محمدی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمدباقر اسدیبانک کشاورزی

188

بسته بندی و 

فرآوری 

محصوالت 

کشاورزی

27ساوجبالغالبرز
چهارباغ خ ازادگان خ 

33دالورسی پ
پست بانک

محمدحسین 

باغبان کوچک
وزارت جهاد کشاورزی1350013500

189
دامداری گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدنظرآباد اقبالیه خ باهنر3نظرآبادالبرز

محمدرضا 

اقبالزاده
وزارت جهاد کشاورزی25002500

190

زنبورداری 

تولید عسل )

(طبیعی

1کرجالبرز

- شهرستان کرج - البرز 

روستای - جاده چالوس 

حسنکدر

وزارت جهاد کشاورزی625625محمدرضا کردیبانک کشاورزی

191

تولید توت 

فرنگی گلخانه 

ای

صندوق کارآفرینی امیدساوجبالغ روستای اغالن تپه5ساوجبالغالبرز
محمود سقط 

چیان
وزارت جهاد کشاورزی46504650

6ساوجبالغالبرزصنایع چوبی192
عباس آباد - ساوجبالغ 

9پالک - کوچک 
صندوق کارآفرینی امید

محمود 

فیروزدهقان
وزارت صنعت، معدن و تجارت55005500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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193
تولید انواع 

درب چوبی
8فردیسالبرز

استان البرز، فردیس، جاده 

مالرد، انبار نفت، انتهای 

، سمت راست 18گلستان 

26کوچه ، درب چپ، پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت52505250مرتضی جعفر پوربانک توسعه تعاون

194
تولید مبل و 

تعمیر
2نظرآبادالبرز

روستای دنگیزک بعد از 

خیابان دانش خ امام خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مرتضی رضاییپست بانک

20نظرآبادالبرزتوسعه195

شهرستان نظراباد روستای 

احمداباد روستای یمانجلوق 

(اسالم اباد)

بانک توسعه تعاون
مرتضی رنجبران 

لودریچه
وزارت جهاد کشاورزی1400014000



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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196

شرکت فناور 

در پارک علم و 

فناوری البرز با 

محوریت 

خدمات کامل 

فنی و مهندسی 

در حوزه 

کشاورزی و 

صنایع تبدیلی 

مواد غذایی و 

ایجاد اولین 

مرکز خدمات 

طراحی چاپ و 

بسته بندی 

بهصورت بر 

خط و آنالین

12کرجالبرز

-کمالشهر-کرج-البرز

 اتوبان کرج 10کیلومتر 

پارک علم و فناوری -قزوین 

البرز

وزارت صنعت، معدن و تجارت70007000مرتضی مفخمیصندوق کارآفرینی امید

197
پرورش زنبور 

عسل
1نظرآبادالبرز

- نظرآباد- البرز 

خیابان - روستاخسروآباد 

کشت وصنعت

وزارت جهاد کشاورزی500500مرضیه آقابراریبانک توسعه تعاون

198

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

15اشتهاردالبرز

اشتهارد رحمانیه خ رجایی 

بعد از چهار راه درب یک 

سمت چپ

سازمان امور عشایر ایران81008100مرضیه خبیریبانک کشاورزی

199
توسعه و تولید 

عسل
2ساوجبالغالبرز

روستای -ولیان-هشتگرد

اسکول دره
وزارت جهاد کشاورزی500500مریم بیاتبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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200
تولید پوشاک 

زنانه
1ساوجبالغالبرز

هشتگرد شهرک خور 

خیابان جانبازان خیابان 

شهید رجایی غربی ط 

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600مریم زارعی نژادصندوق کارآفرینی امید

201

ایجاد و توسعه 

کارگاه پوشاک 

زنانه

وزارت صنعت، معدن و تجارت24502450مریم قلی زادهصندوق کارآفرینی امیدساوجبالغ روستای خوروین2ساوجبالغالبرز

202

پرورش ماهیان 

زینتی آب 

شیرین

5نظرآبادالبرز
نظرآباد روستای قوچ حصار 

روبروی مسجد
وزارت جهاد کشاورزی16001600مسعود جمالیبانک کشاورزی

203
تولید 

مصنوعات چوبی
10فردیسالبرز

فردیس جاده مالرد ابتدای 

7پل سرحدآباد پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000مسعود حسینیبانک توسعه تعاون

3نظرآبادالبرزپرورش بوقلمون204
نظرآباد روستا نجم - البرز 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی11601160مسعود سرفرازبانک کشاورزی

2ساوجبالغالبرزاحداث گلخانه205

عرب -چهارباغ-ساوجبالغ

کمربندی -آباد خسروی

.خلیج فارس

وزارت جهاد کشاورزی20002000مصطفی بابالوبانک کشاورزی

206

زنبورداری 

تولید عسل )

(طبیعی

1کرجالبرز
- جاده چالوس- کرج- البرز

روستای آزاد بر
بانک کشاورزی

مصطفی حبیب 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

207

پرورش 

ونگهداری 

زنبور عسل

1طالقانالبرز
شهرستان طالقان روستای 

کویین
صندوق کارآفرینی امید

مصطفی سمیعی 

نیا
وزارت جهاد کشاورزی490490
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208

تاسیس 

کلینیک گیاه 

پزشکی

3ساوجبالغالبرز

روستای - ساوجبالغ

نبش پمپ - طاووسیه 

بنزین طاووسیه

بانک کشاورزی
مصطفی عطاء 

الهی
وزارت جهاد کشاورزی20402040

3کرجالبرزپروار بندی209
-آسارا-کرج -البرز

شهرستانک
بانک کشاورزی

مصطفی 

محمدعلی 

میرزایی

سازمان امور عشایر ایران22002200

210

تامین مواد 

اولیه و سرمایه 

در گردش و 

خرید ماشین 

آالت به روز

10ساوجبالغالبرز

جاده قدیم کرج هشتگرد 

روستای سعید آباد خیابان 

معلم کوچه تختی پالک 

 صنایع پودر رنگ باران 110

چشمه

پست بانک
مظفر باران 

چشمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

211

تولیدعسل 

طبیعی و ژل 

جهت  )رویال

جهت )(صادرات

عرضه به بازار 

(داخلی

1نظرآبادالبرز
احمدآباد - نظراباد - البرز 

روستا اسالم اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500معصومه بغدادیصندوق کارآفرینی امید

6ساوجبالغالبرزتولید پوشاک212
روستای . هشتگرد . البرز 

خیابان شهدا. خور 
صندوق کارآفرینی امید

معصومه فالح 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

213
تولیدی پوشاک 

زنانه
1فردیسالبرز

 10شهرک وحدت خیابان 

غربی ملک مسجد صاحب 

الزمان

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000معصومه گیالنیصندوق کارآفرینی امید

214
خرید کلنی 

زنبور عسل
وزارت جهاد کشاورزی530530معظمه مصطفویبانک کشاورزیساوجبالغ کوهسار شنده3ساوجبالغالبرز
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215

بهسازی 

دامداری و 

پرورش گاو 

شیری

وزارت جهاد کشاورزی21402140معین گورانیبانک کشاورزیطالقان جزن3طالقانالبرز

216

ساخت قالبهای 

صنعتی فلزی و 

پالستیک و 

تولید قطعات 

تزریق پالستیک

4فردیسالبرز
کرج سرحدآباد خیابان 

16935نامدار پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500ملیحه تدینصندوق کارآفرینی امید

217
تولید نایلون و 

نایلکس
2نظرآبادالبرز

روستای شیخ - نظرآباد

روبروی مخابرات- حسن
وزارت صنعت، معدن و تجارت950950منصور بذرپاچبانک توسعه تعاون

218

فیلتر گرد گیر 

کولرهای آبی و 

مسدود کننده 

های دریچه و 

فیلتر رادیاتور 

شوفاژ

3ساوجبالغالبرز

کرج ساوجبالغ هشتگرد 

روستای حسین آباد کوشک 

2زر خ اوج نرگس 

وزارت صنعت، معدن و تجارت13501350مهدی اکجصندوق کارآفرینی امید

219
پرورش گاو 

شیری
پست بانکنظرآباد روستای قلعه آذری10نظرآبادالبرز

مهدی حاجی 

محمدی توران 

پشتی

وزارت جهاد کشاورزی48004800

220
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیالبرز کرج روستای جعفر آباد9کرجالبرز

مهدی شفیعی 

سورک
وزارت جهاد کشاورزی60006000

221
پرورش گوساله 

پرواری
3اشتهاردالبرز

البرز شهرستان اشتهارد 

روستای جارو
وزارت جهاد کشاورزی32003200مهدی شمسبانک توسعه تعاون
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222
پو که صنعتی 

لیکا
40نظرآبادالبرز

کرج نظرآباد، جاده محور 

خودرو به سمت احمد اباد ، 

حسین آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت3000030000مهدی طالبیپست بانک

223
زنبور داری و 

فراوردهای زنیور
وزارت جهاد کشاورزی10001000مهدی مرتضاییبانک کشاورزیطالقان2طالقانالبرز

224
تولید کود 

زیستی
6کرجالبرز

 اتوبان کرج 5کیلومتر 

قزوین خروجی کمالشهر، 

انهای جاده شهدای جهاد 

، (بهشت سکینه)دانشگاهی 

پارک علم وفناوری البرز

بانک توسعه تعاون
مهدی مشتاقی 

نیکو
وزارت صنعت، معدن و تجارت70007000

225

توسعه 

تجهیزات 

کارگاه ساخت 

و تولید 

سازهای سنتی

3ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ کوهسار روستای 

اردهه خیابان گلزار گلزار 

هفت کوچه بهمن

20002000مهدی مفاخریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

226

تولید و ساخت 

کابینت و 

مصنوعات چوبی

2فردیسالبرز

، (فرخ آباد)کرج، زیبادشت 

خ امام خمینی، خ شهید 

90محمدی، پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800مهدی نیل قازپست بانک
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2فردیسالبرزتولیدی پوشاک227

فردیس، مشکین دشت، 

شهرک مهندس زراعی، 

، خیابان 6کوچه بهارستان

 ، 0 متری کانال، پالک10

طبقه همکف

صندوق کارآفرینی امید
مهدیه حاجی 

غالمی یزدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت13501350

228
خیاطی تولید 

کاله و پرچم
1فردیسالبرز

فردیس اهری خیابان پیک 

 3 پالک 29بن بست نیلوفر 

طبقه زیرزمین

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900مهری سوریصندوق کارآفرینی امید

17ساوجبالغالبرزگاوداری شیری229

روستای عباس - ساوجبالغ

-خ ایران زمین- آباد بزرگ

.نبش خ امام علی

وزارت جهاد کشاورزی2356023560میثم حق رنجبربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی700700نادعلی کیانپست بانکطالقان روستای گراب1طالقانالبرزپرورش گوسفند230

2ساوجبالغالبرزآرایشگاه زنانه231
روستای سعید آباد خ 

371والیت جنوبی پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600ندا حسین زادهپست بانک

2فردیسالبرزتولیدی پوشاک232

 5شهرک وحدت نبش 

شرقی زیرزمین مسجد 

حضرت ابوالفضل

صندوق کارآفرینی امید
نسرین یگانه 

فعال
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

233

توسعه و تجهیز 

کارگاه تولید 

سرامیک هنری

3کرجالبرز

کرج محمدشهر روستای 

گلستانک خیابان بهرامی 

شمالی کوچه خورشید 

1پالک 

20002000نفیسه خلجبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران10131013نورعلی ارمندییپست بانکخ دربند- فشند- ساوجبالغ1ساوجبالغالبرزگوسفند داشتی234
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235

توسعه دامداری 

،خرید دام و 

علوفه

1ساوجبالغالبرز

- شهرستان ساوجبالغ 

- خ قایم-روستای نمکالن 

24پ - ک شبنم

صندوق کارآفرینی امید
نیت علی نژاد 

دهقان
وزارت جهاد کشاورزی620620

236
بسته بندی و 

فروش زعفران
3ساوجبالغالبرز

البرز نام :نام استان 

ساوجبالغ نام : شهرستان 

کوهسار نام روستا : دهستان

آجین دوجین: 

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500نیلوفر صدریپست بانک

237
دامداری گاو 

شیری
1نظرآبادالبرز

نظرآباد وایبک روبروی 

مسجد
وزارت جهاد کشاورزی17001700هادی پزشکپورصندوق کارآفرینی امید

238

صنایع تبدیلی 

و تکمیلی 

کشاورزی

10نظرآبادالبرز
البرز شهرستان نظر آباد 

روستای هیو
وزارت جهاد کشاورزی1000010000هادی معدنیبانک توسعه تعاون

239

توسعه 

زنبورداری و 

تولید عسل

1ساوجبالغالبرز
خ - سلطان آباد-ساوجبالغ

باغچه علیزاده-آرتمیس
وزارت جهاد کشاورزی500500هاشم علیزادهصندوق کارآفرینی امید

240

کشتارگاه 

صنعتی طیور 

وتبدیل ضایعات

50نظرآبادالبرز

نظراباد جاده - البرز 

صالحیه بعداز چراغ چشمک 

زن روستای باقراباد فاضل

بانک کشاورزی
هبت اله 

پیشگاهی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی4000040000

241
دامداری گاو 

شیری
50نظرآبادالبرز

آبیک - جاده قدیم نظراباد

بعدازکارخانه سیمان ـآبیک
بانک توسعه تعاون

وحید افضلیان 

نائینی
وزارت جهاد کشاورزی5500055000

242
بسته بندی 

میوه وسبزیجات
3ساوجبالغالبرز

سل.آران.تهراندشت.هشتگرد

خ مسجد.طان آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500وحید منصورفالحصندوق کارآفرینی امید
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وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000یاسر ملک زادهصندوق کارآفرینی امیدساوجبالق روستای هیو10ساوجبالغالبرزتولید بستنی243

244
زنبور داری و 

فرآوری عسل
1ساوجبالغالبرز

هشتگرد شهرک خور 

خیابان شهدای زارعکار 

5 پ 3بابونه 

وزارت جهاد کشاورزی500500یوسف دهقانپورصندوق کارآفرینی امید

245

بسته بندی 

مواد غذایی ، 

حبوبات و ادویه 

جات شرکت 

نامی آرا

5ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ روستای قوهه 

 غربی 1انتهای بوستان 

درب بزرگ طوسی رنگ 

کارگاهی

صندوق کارآفرینی امید
یوسف نامی 

تبریزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

246

تعمیر و 

نگهداری انواع 

موتوروادوات 

کشاورزی

2نظرآبادالبرز

احمدآباد مصدق خ امام 

خمینی خ درمانگاه طبقه 

همکف

سایر150150اباذر خانیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونطالقان زیدشت1طالقانالبرززنبورداری247
ابراهیم 

شاهمرادی
سایر500500

سایر500500ابراهیم صابریبانک کشاورزیطالقان ناریان1طالقانالبرزپرورش گوسفند248

1ساوجبالغالبرزلبنیاتی249

-هشتگرد- ساوجبالغ- البرز

- خ اصلی- قاسم آباد بزرگ

ک آسمان

بانک توسعه تعاون
ابراهیم فالحت 

پیشه
سایر500500

250
توسعه دامداری 

و دامپروری
3کرجالبرز

کرج جاده چالوس کیلومتر 

 روستای ملک فالیز60
سایر500500ابراهیم مورجبانک کشاورزی
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251
توسعه پرورش 

زنبور عسل
1ساوجبالغالبرز

هشتگرد روستایی هیو جاده 

واسوار جنب گاوداری
صندوق کارآفرینی امید

ابراهیم نصیری 

اوانکی
سایر500500

252

توسعه دامداری 

پرورش 

 50گوسفند 

رأس

سایر500500ابوالفضل جعفریبانک کشاورزیطالقان هرنج1طالقانالبرز

2کرجالبرزباغداری253
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
سایر500500ابوالفضل رییسیبانک کشاورزی

254
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکطالقان دیزان1طالقانالبرز

ابوالفضل 

سلطانیان
سایر500500

255
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500ابوالفضل فرامرزیبانک کشاورزیطالقان خسبان1طالقانالبرز

2نظرآبادالبرزدامداری256
روستای خسرو اباد کوچه 

مسجد
سایر500500ابوالفضل کاظمیبانک کشاورزی

2نظرآبادالبرزدامداری257
روستای صالحیه میدان 

129بسیج پالک 
بانک کشاورزی

ابوالفضل یکه 

فالح
سایر500500

2کرجالبرزباغداری258
کرج جاده چالوس روستای 

کلوان
بانک کشاورزی

احسان رضایی 

کلوانی
سایر500500

259

پرورش 

 50گوسفند 

رأس

سایر500500احمد بکانبانک کشاورزیطالقان گته ده1طالقانالبرز
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260
پرورش 

گوسفند داشتی
1اشتهاردالبرز

ساوجبالغ حسین اباد خ 

4امام خمینی بن بست 
سایر542500احمد قایمی نژادبانک توسعه تعاون

سایر500500احمد قربانیبانک کشاورزیاشتهاردروستای ایپک1اشتهاردالبرزگوساله پرواری261

262
پرورش زنبور 

عسل
3کرجالبرز

 60جاده چالوس کیلومتر 

روستای نسا
سایر500500احمد کیانفربانک کشاورزی

263
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500احمدرضا اسحاقیبانک کشاورزیروستای جزینان1طالقانالبرز

264
کشاورزی و 

توسعه باغداری
3کرجالبرز

جاده چالوس ، روستای 

شهرستانک
سایر600500اسداله فرهادبانک توسعه تعاون

265
تعویض روغنی 

و آپاراتی
1ساوجبالغالبرز

جاده سهیلیه نرسیده به 

زعفرانیه خ اصلی جنب 

سوپر اینانلو

سایر500500اسماعیل اینانلوپست بانک

1اشتهاردالبرزکشاورزی266
اشتهاردروستای مرادتپه 

کوچه کوهستان شرقی
سایر600500اسماعیل گنجیبانک توسعه تعاون

267
پرورش مرغ 

گوشتی
سایر500500اصغر حذرخانیپست بانکاشتهاردروستای ایپک3اشتهاردالبرز

2نظرآبادالبرزدامداری268
روستای قاسم اباد کوچک 

29خ شهدای جنوبی پالک 
سایر500500اکبر خیبریبانک توسعه تعاون

269

توسعه دامداری 

پرورش 

گوسفند داشتی 

 50به تعداد 

راس

1ساوجبالغالبرز
ساوجبالغ کردان روستای 

سیرود
سایر250250اکبر روددهقانبانک کشاورزی
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270

توسعه دامداری 

پرورش 

گوسفند داشتی 

و برداشت شیر 

و گوشت

1ساوجبالغالبرز
ساوجبالغ روستای فشند خ 

7آزادی نبش کوچه الله 
سایر500500الماس ارمندپوربانک کشاورزی

271

توسعه دامداری 

گاو شیری به 

 راس10تعداد 

1ساوجبالغالبرز
ساوجبالغ شهرک خور خ 

28جانبازان پ 
سایر500500الماس الماس پورصندوق کارآفرینی امید

272
تنظیم موتور 

اتومبیل
1فردیسالبرز

فردیس جاده مالرد بعد از 

پل سرحد آباد
سایر500500امید زنگنهبانک توسعه تعاون

2کرجالبرزباغداری273
کرج جاده چالوس روستای 

حسنکدر
بانک توسعه تعاون

امیر حسین 

رییسی
سایر600500

274
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان خسبن1طالقانالبرز

امیرحسین 

احمدخانیها
سایر500500

275

توسعه دامداری 

پرورش 

 50گوسفند 

رأس

سایر500500بابک کیانپست بانکطالقان ده در1طالقانالبرز

276
توسعه فروشگاه 

مواد غذایی
1ساوجبالغالبرز

تهراندشت عباس اباد 

کوچک نبش خیابان درختی
سایر500500بهرام امین زارعپست بانک
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2نظرآبادالبرزپرورش گوساله277
روستای دولت آباد کوچه رز 

13 پالک 3
صندوق کارآفرینی امید

بهروز مرادی 

حاجی آبادی
سایر500500

سایر500500بهمن بذرگریبانک کشاورزیطالقان روستای انگه1طالقانالبرزباغ داری278

279
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500پوریا صادقیانبانک کشاورزیطالقان شهرک1طالقانالبرز

280
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500جاراله ساعدیبانک کشاورزیطالقان روستای دراپی1طالقانالبرز

2کرجالبرزباغداری281
جاده 60کرج کیلومتر 

چالوس
سایر500500جاوید آژیربانک توسعه تعاون

282
کشت ونها ل 

بذر
سایر500500جعفر گنجیبانک کشاورزیاشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرز

2کرجالبرزباغداری283
 45جاده چالوس کیلومتر 

روستای کیاسر
پست بانک

جمشید فرهاد 

کیایی
سایر500500

284
تعمیر و فروش 

لوازم خانگی
1نظرآبادالبرز

روستای نجم آباد انتهای 

خیابان ولیعصر
سایر500500جواد شماخیپست بانک

2کرجالبرزباغداری285
کرج جاده چالوس روستای 

50همه جا کیلومتر 
سایر500500حبیب افضلیپست بانک

2کرجالبرزلبنیات و ماست286
 40جاده چالوس کیلومتر 

آسارا
بانک توسعه تعاون

حسن آسرایی 

ایمانی
سایر500500

2نظرآبادالبرزدامداری287
روستای دنگیزک خ معلم 

2کوچه مهستان شرقی 
سایر500500حسن آقامرادیصندوق کارآفرینی امید
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2کرجالبرزلبنیات288
محمدشهر علی آباد گونه خ 

گل چشمه نبش چهارراه
سایر500500حسن بغدادیصندوق کارآفرینی امید

2نظرآبادالبرزدامداری289
روستای نجم آباد خیابان 

شفا جنب رستوران دوستان
سایر500500حسن روزبانبانک توسعه تعاون

290

دامداری و 

پرورش 

گوسفند و بز

سایر500500حسن شهیدیبانک کشاورزیطالقان روستای جوستان1طالقانالبرز

2نظرآبادالبرزدامپروری291
کریم آباد خ شهید اخالقی 

جنب موتور آب
سایر500500حسن غالمیصندوق کارآفرینی امید

292
توسعه خدمات 

نانوایی
1ساوجبالغالبرز

هشتگرد شهرک خور 

خیابان ازادی روبروی هییت 

ابوالفضل

صندوق کارآفرینی امید
حسنعلی فالح 

نژاد
سایر500500

293
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500حسنعلی قربانیبانک کشاورزیطالقان خسبان1طالقانالبرز

294

پرورش گوساله 

حسین )پرواری 

(آراد

1اشتهاردالبرز
البرز اشتهارد روستای قره 

ترپاق
سایر500500حسین آرادبانک کشاورزی

295
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500حسین بکانبانک کشاورزیطالقان گته ده1طالقانالبرز

296
تولید عسل 

طبعیی
1کرجالبرز

کرج باغستان آتشگاه 

روستای دروان
سایر500500حسین جمشیدیبانک کشاورزی
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2نظرآبادالبرزدامداری297
روستای کاظم اباد خ 

کشاورز نرسیده به کانال آب
سایر500500حسین حاجیانصندوق کارآفرینی امید

298
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500حسین حاجیانبانک کشاورزیطالقان روستای زیدشت1طالقانالبرز

9نظرآبادالبرزدامداری299
روستای تنکمان روبروی 

بانک صادرات
پست بانک

حسین رضایی 

منش
سایر500500

300
پرورش دام 

سبک
2کرجالبرز

کرج جاده چالوس کیلومتر 

 روستای نسا منزل 60

شخصی

سایر480480حسین رییسیپست بانک

سایر500500حسین صابریبانک کشاورزیطالقان روستای ناریان1طالقانالبرزپرورش گوسفند301

3کرجالبرزنانوایی302
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
سایر500500حسین کاظمیپست بانک

303
پرورش گاو 

شیری
سایر500500حسین کالنکیبانک کشاورزیطالقان روستای کالنک1طالقانالبرز

304
فروش انواع 

خواروبار
بانک توسعه تعاون1طاوسیه نبش یاس 1ساوجبالغالبرز

حسین 

کوهستانی
سایر700500

1کرجالبرزدامداری305
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
سایر500500حسین کیاپست بانک

306
مواد غذایی 

ولبنیاتی
2نظرآبادالبرز

روستای دنگیزک نبش خ 

دانش
سایر500500حسین نوروستاپست بانک

307
مواد غذایی و 

خواربارفروشی
1نظرآبادالبرز

روستای نجم آباد خیابان 

شفاء روبروی درمانگاه
سایر500500حمداله شماخیبانک توسعه تعاون
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1اشتهاردالبرزگوساله پرواری308
اشتهاردروستای صحت 

65آبادخ امام خمینی پالک
بانک کشاورزی

حمزه علی 

بهراملی
سایر500500

سایر500500حمید خالقیبانک کشاورزیطالقان کولج1طالقانالبرززنبورداری309

310
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان روستای خچیره1طالقانالبرز

حمیدرضا 

یادگاری
سایر500500

311

توسعه دامداری 

پرورش 

 50گوسفند 

رأس

سایر500500خیراله سرمدیبانک کشاورزیساوجبالغ روستای سنج1ساوجبالغالبرز

بانک کشاورزیطالقان زیدشت1طالقانالبرززنبورداری312
داود احمدخان 

بیگی
سایر500500

313

توسعه دامداری 

پرورش 

گوسفند به 

 راس50تعداد 

1ساوجبالغالبرز
ساوجبالغ فشند خ ازادی 

446 پ 9ک الله 
سایر500500داود ارمندئیصندوق کارآفرینی امید

314
پرورش دام 

سبک
1کرجالبرز

استان البرز کرج جاده 

اتشگاه روستای دروان
سایر250250داود سرحدیبانک کشاورزی

سایر500500داود سلیمیانبانک کشاورزیطالقان زیدشت1طالقانالبرززنبورداری315

316

دیوار )باغداری 

کشی و ایجاد 

استخر و کاشت 

(نهال

2کرجالبرز
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
سایر500500رامین پهلوانیبانک کشاورزی
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2نظرآبادالبرزگاوداری317
نجم آباد خیابان شهید 

63مطهری پالک 
سایر500500رامین روزبانپست بانک

3نظرآبادالبرزدامداری318

روستای نجم آباد جنب 

اداره پست سابق بن بست 

اول

سایر500500رب اله شماخیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500رحیم قربانیبانک کشاورزیاشتهاردروستای ایپک1اشتهاردالبرزگوساله پرواری319

320

تولید و فروش 

درب و پنجره 

آلومینیوم

2کرجالبرز
 جاده 60کرج کیلومتر 

چالوس روستای نساء
سایر500500رضا آژیرپست بانک

سایر500500رضا حسن خانیبانک کشاورزیاشتهاردروستای ایپک1اشتهاردالبرزگوساله پرواری321

سایر590500رضا روزبانبانک توسعه تعاونروستای نجم آباد2نظرآبادالبرزدامداری322

323
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500رضا صابریبانک کشاورزیطالقان ناریان1طالقانالبرز

سایر500500رضا قدسیبانک کشاورزیطالقان ورکش1طالقانالبرزپرورش گوسفند324

2نظرآبادالبرزدامداری325
 6روستای انبار تپه شقایق 

4پالک 
سایر500500رضا کشن رنجبربانک توسعه تعاون

326

توسعه کندوی 

زنبور عسل و 

تولید عسل 

مرغوب

سایر500500رضا کیاصندوق کارآفرینی امیدساوجبالغ معدن چیوار1ساوجبالغالبرز

327
پرورش 

زنبورعسل
سایر500500رضا محمودانبانک کشاورزیطالقان حسنجون1طالقانالبرز
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328
پرورش زنبور 

عسل
1طالقانالبرز

طالقان روستای وشته باالتر 

از پل
سایر500500رضا نومیریبانک کشاورزی

سایر500500رمضان ندافیبانک کشاورزیطالقان نساعلیا1طالقانالبرزپرورش گوسفند329

سایر600500روح اله حذرخانیبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای ایپک1اشتهاردالبرزدامداری330

331
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500روزبه صادقیانپست بانکطالقان شهرک1طالقانالبرز

332
پرورش زنبور 

عسل
سایر250250زانیار زندیبانک کشاورزیطالقان خسبان1طالقانالبرز

333
تزیینات 

ساختمان
1ساوجبالغالبرز

کرج خیابان المهدی پاساژ 

17مسیح ط زیرزمین پ
سایر650500زرگل امیدپوربانک توسعه تعاون

پست بانک5گرمدره خ معراج پ 2کرجالبرزتولید پوشاک334
زهرا اکبری 

میاندشتی
سایر500500

335
تولید تیرچه و 

بلوک بتونی
3کرجالبرز

- جاده چالوس- کرج 

روستای جی- 20کیلومتر
سایر600500زهرا ملک جانیبانک توسعه تعاون

336
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان خسبان1طالقانالبرز

زین العابدین 

یزدانی
سایر500500

337
ماست بندی و 

لبنیاتی
1کرجالبرز

کرج جاده چالوس روستای 

آسارا40کیلومتر 
سایر650500ستار آسراییبانک توسعه تعاون

338
خدمات 

زنبورداری
2کرجالبرز

کرج کیلومتر جاده چالوس 

روستای امام چشمه
سایر630500سجاد ساوییبانک توسعه تعاون
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2نظرآبادالبرزدامداری339
روستای ابراهیم بیگی یاس 

11
سایر500500سجاد فتوحیصندوق کارآفرینی امید

340
- باغداری

کشاورزی
بانک کشاورزیانبار تپه خ اصلی2نظرآبادالبرز

سرحد نخبه 

دهقان
سایر500500

341
کشاورزی و 

توسعه باغداری
2کرجالبرز

کرج جاده چالوس روستا 

والیت رود
سایر500500سعید بهاءبانک توسعه تعاون

2نظرآبادالبرزعکاسی342
پالک 2بختیار خ قدس بهار

2
سایر500500سعید چراغلوپست بانک

1اشتهاردالبرزکشاورزی343
اشتهاردمجتمع کارمندان 

7واحد3طبقه16بلوک
سایر600500سعید خلجبانک توسعه تعاون

344
پرورش زنبور 

عسل
1ساوجبالغالبرز

هشتگرد فشند پایین محل 

خ انقالب
سایر500500سعید شاپوریبانک کشاورزی

2کرجالبرزدامداری345
 جاده 45کرج کیلومتر 

چالوس روستای لیلستان
بانک توسعه تعاون

سعید مرادی 

لیلستانی
سایر600500

1ساوجبالغالبرزتوسعه باغ میوه346

حاجی اباد پایین تر از باغ 

استاد شجریان روبروی 

منبع اب

سایر500500سعید مهین فالحبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیساوجبالغ هشتگرد1ساوجبالغالبرززنبورداری347
سکینه زارعی 

نزاد
سایر500500

348
پرورش 

گوسفند وبز
سایر500500سیامک سلطانیانبانک کشاورزیطالقان دیزان1طالقانالبرز

349
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیطالقان زیدشت1طالقانالبرز

سید احمد 

حسینی
سایر500500

350

خدمات درب و 

پنجره سازی 

آهنی

1کرجالبرز
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
بانک توسعه تعاون

سید اسداله 

میرسعیدی
سایر600500
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351

توسعه کارگاه 

سری دوزی 

انواع پوشاک 

زنانه و مردانه

سایر500500سید باقر حسینیبانک توسعه تعاونروستای ینگی امام1ساوجبالغالبرز

بانک کشاورزیطالقان منگالن1طالقانالبرززنبورداری352
سید بهزاد 

افتخاری
سایر500500

353
پرورش زنبور 

عسل
2کرجالبرز

کرج جاده چالوس روستای 

نساء
بانک کشاورزی

سید حسین 

رییسی
سایر500500

3فردیسالبرزچینی و بلور354
جاده ماهدشت فرخ آباد 

شهید مفتح
بانک توسعه تعاون

سید رضا 

موسوی نیا
سایر500500

355
طرح پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان حسنجون1طالقانالبرز

سید روزبه قاضی 

میرسعید
سایر500500

356
کشاورزی و 

توسعه باغداری
2کرجالبرز

 70جاده چالوس ، کیلومتر 

، روستای والیترود
سایر600490سید علی جعفریبانک توسعه تعاون

2فردیسالبرزشیرینی فروشی357

 (فرخ آباد  )زیبادشت 

خیابان شهید مطهری ، 

خیابان امام خمینی ، پالک 

 طبقه همکف44

سایر500500سید علی رضاییبانک توسعه تعاون

358
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیالبرز روستای ناریان1طالقانالبرز

سید غفار 

میرغیاثی
سایر500500

359
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان جزینان1طالقانالبرز

سید کریم 

عظیمی
سایر500500
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360
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیطالقان انگه1طالقانالبرز

سید مظفر 

بذرگری
سایر500500

361
خدمات 

دامداری
2کرجالبرز

کرج جاده چالوس کیلومتر 

 روستای اویزر42
بانک کشاورزی

سید یوسف 

شفیعی
سایر500500

362

تابلو سازی برق 

صنعتی 

الکترونیکی

پست بانکطالقان شهرک1طالقانالبرز
سیداحمدرضا 

میران
سایر500500

363
توسعه دامداری 

گوسفند داشتی
1ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ کردان برغان 

روستای سرهه خ بی بی 

نسا حسین آباد

بانک کشاورزی
سیداسماعیل 

حسینی
سایر500500

بانک کشاورزیطالقان فشندک1طالقانالبرزپرورش گوسفند364
سیدامیرحسین 

سادات رسول
سایر500500

365
مواد غذایی 

ولبنیاتی
1نظرآبادالبرز

روستای تنکمان تنکمان 

شمالی روستای نوکند 

خیابان اصلی آزادگان پالک 

29

پست بانک
سیدحسن 

حسینی
سایر500500

366
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان ناریان1طالقانالبرز

سیدخرم 

میرغیاثی
سایر500500

367
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان روستای اورازان1طالقانالبرز

سیدرضا 

میرقادری
سایر500500

368
قنادی و 

شیرینی پزی
2نظرآبادالبرز

روستای بختیار خ امام نبش 

7شقایق 
صندوق کارآفرینی امید

سیدرضا هاشمی 

مهر
سایر500500
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369

احداث دامداری 

و توسعه 

پرورش گوسفند

1طالقانالبرز

طالقان باال طالقان روستای 

ناریان کوچه شهید یزدان 

رزاقی

صندوق کارآفرینی امید
سیدضیاءالدین 

میرغیاثی
سایر400400

بانک کشاورزیطالقان گراب1طالقانالبرززنبورداری370
شعبانعلی گل 

محمدی
سایر500500

371
درودگری 

نجاری
2نظرآبادالبرز

روستای بختیار کوچه یاس 

 خ اصلی10
سایر500500شهریار نژادرنجبرپست بانک

2کرجالبرزخرازی372
گرمدره مهدیه کوچه 

آزادگان
سایر500500شهناز قشالقیپست بانک

373
پرورش 

گوسفند شیری
1ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ ولیان روستای 

سنج
بانک کشاورزی

شیر محمد 

باستانی
سایر500500

374
تولید درب و 

UPVCپنجره 
2فردیسالبرز

سرحد آّباد بعد از گلزار 

شهدا خ بهزاد کوی مهین 

ترابی سالن سپید دشت

سایر500500صادق باقریبانک توسعه تعاون

سایر625500صادق گنجیبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی375

376

ایجاد کارگاه 

خیاطی و 

تولیدی لباس 

دخترانه

1ساوجبالغالبرز

هشتگرد شهرک هیو کوی 

بهشتی خ سوم ک شهید 

22علی معدنی پ 

صندوق کارآفرینی امید
صغرا معدن 

شکاف
سایر500500

2ساوجبالغالبرزپوشاک377
سلطان آباد خ بعثت بن 

127بست یاس دو پالک 
سایر500500صغرا نژادفالحپست بانک
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378

احیاءبا)باغداری

غ ،کاشت نهال 

،فنس کشی 

،آبیاری قطره 

(ای

2کرجالبرز
کرج جاده چالوس روستای 

امام چشمه
سایر500500صفدر ساوهءپست بانک

1کرجالبرزپرورش گوسفند379
روستای - کرج - البرز 

دروان
سایر500500صفر جمشیدیبانک کشاورزی

2نظرآبادالبرزدامداری380
روستای صالحیه خیاالن 

آیت اله خامنه ای
سایر500500صفرعلی دهقانکاربانک کشاورزی

سایر600500طاهره حیدریبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی381

2ساوجبالغالبرزباغداری382

- تهراندشت - ساوجبالغ

بعد از میدان دوم کوچه 

جنب موتور  (ع)امام علی 

.خانه آب

سایر500500عباداله رضائیبانک توسعه تعاون

4کرجالبرزباغداری383
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
سایر500500عباس رییسیپست بانک

384
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500عباس فرامرزیبانک کشاورزیطالقان حسنجون1طالقانالبرز

سایر625500عباس گنجیبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی385

386

کشت ونها ل 

یونجه )بزر 

(کاری

سایر500500عباس مرادیبانک کشاورزیاشتهاردروستای صحت اباد1اشتهاردالبرز

سایر500500عباس ورزدارپست بانکنجم آباد خ یادگار امام3نظرآبادالبرزدامداری387

سایر500500عبدالعلی بذرگریبانک کشاورزیطالقان روستای انگه1طالقانالبرزباغ داری388
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2نظرآبادالبرزنانوایی389
روستای دنگیزک خ 

120مطهری پالک 
سایر500500عربعلی آقامرادیبانک کشاورزی

2فردیسالبرزسوپر مارکت390

فردیس ، شرک صنعتی 

سیمین دشت ، خیابان امید 

، خیابان پنجم شرقی ، 

طبقه همکف

بانک توسعه تعاون
عزیز معتمدی 

نژاد
سایر500500

391

پرورش 

گوسفند داشتی 

و توسعه 

دامداری به 

 تا 50تعداد 

 راس100

سایر500500علی ارمندئیپست بانکروستای فشند خ زمزم یک1ساوجبالغالبرز

2کرجالبرزدامداری392
کرج جاده چالوس روستای 

کسیل
بانک توسعه تعاون

علی اکبر 

خواجوی
سایر500500

2نظرآبادالبرزدامداری393
روستای نجم آباد خیابان 

ولیعصر کوچه شهید روزبان
سایر500500علی اکبر روزبانپست بانک

2کرجالبرزمصالح فروشی394

کرج جاده چالوس 

روستای حسنکدر جنب 60

چوب بری ساالر

بانک توسعه تعاون
علی اکبر ساالر 

کیار
سایر600500

سایر500500علی اکبریبانک کشاورزیاشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی395

396
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیطالقان شهرک1طالقانالبرز

علی اکرم 

سلیمیان
سایر500500

سایر500500علی اوسط قربانیبانک کشاورزیاشتهاردروستای ایپک1اشتهاردالبرزگاو شیری397
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3کرجالبرزکشت نهال398
کرج جاده چالوس کیلومتر 

 روستای نساء62
سایر475475علی جوانمردبانک توسعه تعاون

2کرجالبرزباغداری399
کرج جاده چالوس روستای 

50درده کیلومتر 
سایر350350علی جوانمردیبانک توسعه تعاون

2نظرآبادالبرزمصالح فروشی400
روستای نجم آباد جنب 

اداره مخابرات
سایر500500علی روزبانبانک توسعه تعاون

سایر500500علی ساعدیبانک کشاورزیطالقان روستا دراپی1طالقانالبرزپرورش گوسفند401

سایر600500علی سعیدبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مختارآباد1اشتهاردالبرزگوساله پرواری402

سایر600500علی صفریبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی403

404
پرورش زنبور 

عسل
2نظرآبادالبرز

روستای انبار تپه خ امام 

 7خمینی کوچه شاقیق 

5پالک 

سایر250250علی کشن رنجبربانک کشاورزی

405
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500علی گلمحمدیبانک کشاورزیطالقان گلینک1طالقانالبرز

406
تعمیرکار لوازم 

خانگی
2فردیسالبرز

فردیس زیبادشت فرخ آباد 

126خیابان امام پالک 
سایر500500علی محمدیبانک توسعه تعاون

407

پرورش 

 50گوسفند 

رأس

بانک کشاورزیطالقان فشندک1طالقانالبرز
علی محمود 

کالیه
سایر500500

2کرجالبرزدامداری408
کرج جاده چالوس روستای 

کهنه ده
سایر500500علی نادی پوربانک کشاورزی

سایر500500علی نیازیبانک توسعه تعاونطالقان منگالن1طالقانالبرزکارگاه نجاری409

2نظرآبادالبرزدامداری410
روستای حاجی بیگ خ 

شهید نخبه روستا
پست بانک

علی یار زعیم 

کهن
سایر500500
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411
تولید لبنیات 

سنتی
6کرجالبرز

گلستانک خ بهرامی شمالی 

33ک نخل پ
سایر500500علیرضا اصفهانیپست بانک

2کرجالبرززنبورداری412
کرج جاده چالوس روستای 

کندر
سایر500500علیرضا حمزهبانک کشاورزی

413

توسعه خدمات 

کشاورزی 

داشت و 

برداشت گندم 

و جو و صیفی 

جات

سایر500500علیرضا حیدریبانک کشاورزی-کردان خیابان عابدی 2ساوجبالغالبرز

پست بانکساوجبالغ روستای خور1ساوجبالغالبرززنبورداری414
علیرضا زارعی 

نژاد
سایر500500

2نظرآبادالبرزدامداری415
روستای حاجی بیگ خ 

شهید افشار
بانک کشاورزی

علیرضا زعیم 

کهن
سایر500500

416
پرورش زنبور 

عسل
2کرجالبرز

کرج جاده چالوس روستای 

60حسنکدر کیلومتر 
سایر600500علیرضا غالمیبانک توسعه تعاون

1اشتهاردالبرزکشاورزی417
اشتهارد روستای صحت آباد 

ک هامون
سایر700500علیرضا قربانیبانک توسعه تعاون

418
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500علیرضا ناصحیبانک کشاورزیطالقان گلینک1طالقانالبرز

سایر600500عنایت اله گنجیبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای صحت اباد1اشتهاردالبرزمصالح فروشی419
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420
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدطالقان دنبلید1طالقانالبرز

عیسی 

رشوندهرانکی
سایر500500

421

توسعه مزرعه 

پرورش زنبور 

عسل و تولید 

عسل مرغوب

1ساوجبالغالبرز
هشتگرد چندار ولیان 

روستای سفید داران
صندوق کارآفرینی امید

عیسی سه رود 

نشین
سایر500500

2کرجالبرزآرایشگاه مردانه422

 جاده 65کرج کیلومتر 

چالوس روستای نساء جنب 

پمپ بنزین پیرایش بیژن

بانک توسعه تعاون
عیسی عزتی 

وحید پور
سایر600500

سایر500500عیسی عقیلیبانک کشاورزیطالقان روستای نویزعلیا1طالقانالبرززنبورداری423

2کرجالبرزدامداری424
جاده 60کرج کیلومتر 

چالوس روستای ملک فالیز
سایر500500عینعلی رودکیپست بانک

سایر500500عینعلی کیانپست بانکطالقان گراب1طالقانالبرزدامداری425

426
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان هرنج1طالقانالبرز

غالمرضا 

عبدالحسینی
سایر500500

سایر500500غالمرضا فغانیبانک کشاورزیاشتهاردروستای فرداباد1اشتهاردالبرزگوساله پرواری427

428
پرورش زنبور 

عسل
1ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ بروستای سعید 

اباد خ ولیات شمالی خ 

87شهید بهشتی پ 

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه خاکپور 

مقدم
سایر500500

1کرجالبرزفروش پوشاک429
گرمدره خ تاجبخش کوچه 

516محسنی پ 
پست بانک

فاطمه محسنی 

دره بیدی
سایر500500
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430

تولیدی انفرادی 

صنایع دستی و 

گردشگری

3کرجالبرز

محمدشهر ولدآباد علی آباد 

 9گونه خ شهدا شقایق 

4سمت چپ درب 

پست بانک
فتح اله واثقی 

مغوان
سایر500500

1ساوجبالغالبرزپوشاک زنانه431

گلسار خیابان شهید دکتر 

باهنر خ طالقانی طبقه 

همکف

سایر500500فرح ناز شیخیپست بانک

432
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500فرهاد اکبریانبانک کشاورزیطالقان شهرک1طالقانالبرز

2کرجالبرزباغداری433
کرج جاده چالوس روستای 

نشترود
پست بانک

فرهاد حسنی 

نشترودی
سایر500500

سایر630500فرهاد خدایاربانک توسعه تعاوناشتهاردروستای جارو1اشتهاردالبرزخواروبارفروشی434

سایر500500فرهاد خنجریپست بانکطالقان زیدشت1طالقانالبرززنبورداری435

436

توسعه کارگاه 

صنفی عکاسی 

و چاپ عکس 

دیجیتال و 

فیلمبرداری

1ساوجبالغالبرز
ساوجبالغ کردان بلوار شهدا 

روبروی مدرسه
پست بانک

فریدون حبیب 

نژاد
سایر500500

437
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500قاسم باباخانیبانک کشاورزیطالقان روستای هرنج1طالقانالبرز



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

438

توسعه دامداری 

پرورش 

گوسفند شیری 

 50به تعداد 

راس

سایر470470قاسم توده زعیمبانک توسعه تعاونهشتگرد1ساوجبالغالبرز

2نظرآبادالبرزدامداری439
روستای نجم آباد خ شهید 

بهمن روزبان روبروی مدرسه
سایر500500قاسم چنکشیپست بانک

2کرجالبرزباغداری440
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
سایر500500قاسم رییسیپست بانک

2نظرآبادالبرزدفتر ایزوگام441
روستای بختیار خ امام نبش 

13شقایق 
سایر500500قربانعلی کالنیپست بانک

بانک کشاورزیاشتهاردروستای ایپک1اشتهاردالبرزگوساله پرواری442
قندعلی 

حذرخانی
سایر500500

2نظرآبادالبرزدامپروری443
نظراباد روستای خرم اباد 

51 پ6کوچه ارغوان 
سایر500500کاظم زاده دشتبانک توسعه تعاون

444
پرورش زنبور 

عسل
1ساوجبالغالبرز

کوهسار خیابان فرهنگ 

روبروی رستوران گل 

17محمدی پ 

سایر500500کبری مصطفویبانک کشاورزی

445
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500کریم صابریبانک کشاورزیطالقان ناریان1طالقانالبرز

446
کشت و تولید 

زعفران
1طالقانالبرز

طالقان، روستای کرود، قبل 

از ورودی روستا، باغ خانم 

بوذری

سایر500500گلدسته بوذریپست بانک
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2نظرآبادالبرزدامداری447

جاده نجم آباد روستای 

خرم آباد خیابان اصلی 

6 پالک 4کوچه ارغوان 

سایر500500لطف اله پوردشتپست بانک

1کرجالبرزباغداری448
کرج جاده چالوس روستای 

کندر
سایر300300مازیار آقاییپست بانک

449

احیاء )باغداری 

باغ ، کاشت 

نهال ،دیوار 

کشی و ایجاد 

(استخر 

2کرجالبرز
کرج جاده چالوس روستای 

آزاد بر
سایر500500مازیار تاج الدینیپست بانک

450

ارایه خدمات 

ILT در دفاتر 

ILTروستایی 

5ساوجبالغالبرز

چهارباغ روستای قوهه 

جنب مسجد صاحب الزمان 

قوهه

سایر15001500ماندانا قره حسنلوپست بانک

1کرجالبرزخرید نیسان451
کرج میدان نبوت مرکز 

313 و2خرید مهستان ط
سایر700500متین ارمغانبانک توسعه تعاون

452
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500مجتبی رضاقلیانبانک کشاورزیطالقان شهرک1طالقانالبرز

453
پرورش 

زنبورعسل
بانک کشاورزیطالقان گلیرد1طالقانالبرز

مجتبی 

عبدالحسینی
سایر500500

2فردیسالبرزخواروبار فروشی454
فرخ آّباد خیابان امام 

2254خمینی پالک 
سایر500500مجتبی نیشابوریبانک توسعه تعاون

455
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500مجید برنگیبانک کشاورزی40روستای جزن پالک 1طالقانالبرز

456
تولید و پرورش 

قارچ خوراکی
2نظرآبادالبرز

روستای وایبک کوچه 

1گلستان 
سایر500500مجید بیرامیپست بانک
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457
دامداری گاو 

شیری
2نظرآبادالبرز

روستای حاجی بیگ خیابان 

8شهید رجایی پالک 
بانک کشاورزی

مجید مقدسی 

بیات
سایر500500

2فردیسالبرزتعویض روغنی458
فردیس جاده مالرد روبروی 

تاالر آرش
بانک توسعه تعاون

مجید مهراب 

خانی
سایر500500

2فردیسالبرزآرایشگر مردانه459

فردیس زیبادشت فرخ آباد 

خ امام نبش کوچه دوستان 

پیرایش پسران

سایر500500محرم بادی پابانک توسعه تعاون

460
درب و پنجره 

سازی آلومینیوم
سایر500500محرمعلی نصیریبانک توسعه تعاوننظراباد بختیار خ امام3نظرآبادالبرز

461
احداث و اصالح 

باغ
2کرجالبرز

روستای - کرج - البرز 

دروان
سایر500500محسن ساسانیبانک کشاورزی

2کرجالبرزباغداری462
کرج جاده چالوس روستای 

حسنکدر
سایر500500محسن غالمیبانک توسعه تعاون

سایر500500محسن گنجیبانک کشاورزیاشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی463

464
توسعه پرورش 

بره گوسفندی
1ساوجبالغالبرز

هشتگرد شهرک فشند باال 

محل
صندوق کارآفرینی امید

محمد ابراهیم 

ارمندپیشه
سایر500500

465
دفتر خدمات 

فنی و چاپ بنر
سایر500500محمد اکبریانپست بانکطالقان شهرک1طالقانالبرز

2نظرآبادالبرزدامداری466
روستای نجم خ شهید 

43بهمن روزبان پالک 
صندوق کارآفرینی امید

محمد آزاده 

رنجبر
سایر500500

467
پرورش زنبور 

عسل
2کرجالبرز

کرج جاده چالوس روستای 

65امام چشمه کیومتر 
سایر600500محمد آژیربانک توسعه تعاون
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468
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500محمد آطاهریانبانک کشاورزیطالقان روستای جوستان2طالقانالبرز

2فردیسالبرزمواد غذایی469

زیبا دشت فرخ آباد خیابان 

امام جنب مسجد حضرا 

(ع)ابوالفضل 

سایر500500محمد بهاگیربانک توسعه تعاون

1ساوجبالغالبرزپرورش گوسفند470
تهراندشت قنبر اباد خ 

شهید فاضلی فرد پ
سایر500500محمد ترابیصندوق کارآفرینی امید

471

باغبانی و 

باغداری و 

تولید میوه

1کرجالبرز

کرج جاده چالوس کیلومتر 

 روستای کندر کوچه 3

احمد علی کندری

بانک کشاورزی
محمد تقی 

کندری
سایر470470

2نظرآبادالبرزدامداری472
تنکمان خ امام کوچه اول 

3غربی پ 
سایر500500محمد چنکشیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیطالقان گلینک1طالقانالبرزپرورش گوسفند473
محمد حسین 

رجبی
سایر500500

2کرجالبرزپرورش شترمرغ474

محمدشهر ولدآباد علی آباد 

گونه میدان یزدیها ک فجر 

7

سایر250250محمد خسرویبانک کشاورزی

1ساوجبالغالبرزباغ انگوری475

هشتگرد ینگی امام روبروی 

سه راه قاسم اباد جنب 

شرکت پلیمر تاپ واقع در 

پالک ثبتی اجاره از فرعی 

از اصلی

بانک توسعه تعاون
محمد درخشانی 

امراله
سایر480480

50کرجالبرزدامداری476
کرج جاده چالوس روستای 

کهنه ده
بانک کشاورزی

محمد رضا نادی 

پور
سایر500500

2کرجالبرزباغداری477
کرج جاده چالوس روستای 

نشترود
بانک توسعه تعاون

محمد رضا 

نشترودی
سایر500500
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1طالقانالبرزباشگاه ورزشی478

طالقان شهرک جنب حمام 

 منزل 13قدیمی پالک 

رضاقلیان

سایر500500محمد رضاقلیانپست بانک

1ساوجبالغالبرزمرغ فروشی479

لشگرآباد خ شهید مجید 

نیک دهقان روبروی مسجد 

جامع پایین

سایر355355محمد رمنده نژادبانک توسعه تعاون

480
مواد غذایی و 

خواربارفروشی
1نظرآبادالبرز

روستای قاسم اباد کوچک 

خیابان شهید همت پالک 

33

سایر500500محمد رنجبرکهنپست بانک

2ساوجبالغالبرزخرید دام481

دهستان .کرج

جنب .روستای سنج.برغان

سوپرمحله

سایر500500محمد رییسیبانک کشاورزی

482
تعمیر و تولید 

مبل
2فردیسالبرز

کرج وحدت میدان وحدت 

پشت لبنیاتی زیر زمین 

روبروی بسیج

سایر500500محمد زند اسراربانک توسعه تعاون

483

توسعه امور 

دامداری و 

پرورش 

گوسفند داشتی

سایر500500محمد سرمدیصندوق کارآفرینی امیدساوجبالغ روستای سنج1ساوجبالغالبرز

2نظرآبادالبرزدامداری484
روستای نجم آباد میدان 

بسیج کوچه بهزیستی
سایر500500محمد شماخیبانک کشاورزی

1طالقانالبرززنبورداری485
طالقان باال طالقان روستای 

دهدر منزل رحمت اله کیان
سایر480480محمد کیانپست بانک
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1اشتهاردالبرزکشاورزی486
اشتهارد روستای مرادتپه 

منزل محمد تقی گنجی
سایر600500محمد گنجیبانک توسعه تعاون

487
مواد غذایی و 

خواربارفروشی
1نظرآبادالبرز

روستای بختیار خ شهید 

رجایی جنب نانوایی بربری
بانک کشاورزی

محمدحسن 

محمدی
سایر500500

پست بانکساوجبالغ قاسم آباد بزرگ1ساوجبالغالبرززنبورداری488
محمدحسین 

انصاری
سایر500500

پست بانکروستای محمد آباد خالصه1نظرآبادالبرزآرایشگری489
محمدحسین 

فرزانه
سایر500500

490

کشت ونها ل 

یونجه )بزر 

(کاری

بانک کشاورزیاشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرز
محمدحسین 

هادی
سایر500500

بانک کشاورزیطالقان جوستان1طالقانالبرزمحصوالت لبنی491
محمدرضا 

جعفریان
سایر500500

1ساوجبالغالبرزپرورش گوسفند492
تهارندشت روستای حسین 

155اباد خ امام خمینی پ 
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا خلج 

کریمی
سایر500500

1کرجالبرزکانال سازی493
گرمدره سعادتیه ک صاحب 

2الزمان پ 
پست بانک

محمدرضا ربانی 

سرکانی
سایر480480

2کرجالبرزپرورش گوسفند494
روستای - کرج - البرز 

دروان
بانک کشاورزی

محمدرضا 

سرحدی
سایر500500
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495

پرورش 

زنبورعسل و 

توسعه خدمات 

بازاریابی 

محصوالت 

کشاورزی

1ساوجبالغالبرز

هشتگرد قاسم اباد روبروی 

مدرسه منزل سید علی 

حسینی

سایر500500محمدرضا کامجوصندوق کارآفرینی امید

سایر600500محمدعلی زمانیبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی496

1اشتهاردالبرزکشاورزی497
اشتهاردخ ش اعلمی ک ش 

شاهبختی
بانک توسعه تعاون

محمدیحیی شاه 

بختی
سایر600500

498

خدمات 

کامپیوتر و 

اینترنت

1فردیسالبرز

شهرستان - استان البرز 

شهر مشکین - فردیس 

- روستای فرخ آباد - دشت 

- جنب استخر گلستان 

داخل پاساژ گلستان

سایر500500محمود ابوالفضلیبانک توسعه تعاون

سایر500500محمود خنجریبانک کشاورزیزیدشت- طالقان - البرز 1طالقانالبرزدامپرویی499

500
پرورش زنبور 

عسل
1طالقانالبرز

استان البرز شهرستان 

طالقان کولج باال
سایر300300محمود رفیعیبانک کشاورزی

501

توسعه دامداری 

پرورش 

 50گوسفند 

رأس

سایر480480مختار مقصودیپست بانکطالقان مهران1طالقانالبرز

سایر500500مرتضی باریکانیبانک کشاورزیطالقان فشندک1طالقانالبرزسوپرمارکت502
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2نظرآبادالبرزنانوایی503

روستای قاسم آباد کوچک 

پایین تر از خیابان شهید 

رنجبر کهن

بانک کشاورزی
مرتضی 

رنجبرکهن
سایر500500

504
دامداری گاو 

شیری
2نظرآبادالبرز

روستای نجم آباد جنب 

(ع)مسجد امام حسین
سایر500500مرتضی روزبانصندوق کارآفرینی امید

1طالقانالبرزصنایع دستی505
طالقان شهرک روستای 

کرود
سایر500500مرتضی سلیمیانپست بانک

506
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیطالقان فشندک1طالقانالبرز

مرتضی 

محمودکالیه
سایر500500

507

کشت ونها ل 

یونجه )بذر 

(کاری

سایر500500مرتضی مردمبانک کشاورزیاشتهاردروستای صحت اباد1اشتهاردالبرز

سایر600500مرتضی هادیبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی508

سایر500500مسعود گنجیبانک کشاورزیاشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی509

سایر500500مسلم زارعیبانک کشاورزیطالقان فشندک1طالقانالبرززنبورداری510

511
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان کولج باال1طالقانالبرز

مسلم غالمی 

دینه رودی
سایر500500

512
پرورش دام 

گوسفند شیری
1طالقانالبرز

شهرستان طالقان روستای 

دراپی
سایر500500مصطفی بکانصندوق کارآفرینی امید

سایر600500مصطفی سامپوربانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی513

بانک کشاورزیطالقان اوانک1طالقانالبرززنبورداری514
مصطفی وطن 

خواه کردیانی
سایر500500
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515

 تولید انواع )

 ، کاالی خواب

(... حوله و

2فردیسالبرز
وحدت خیابان ششم 

 متری20خیابان 
بانک توسعه تعاون

معصومه مهر 

علی پور
سایر350350

1کرجالبرزکشاورزی516

البرز کرج جاده چالوس 

 مقابل پمپ 60کیلومتر 

بنزین نساء روستای ملک 

فالیز

سایر600500مقداد نظریبانک توسعه تعاون

517
توسعه امور 

دامپروری
1ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ روستای اسکول 

دره خیابان بهارستان نبش 

برادران

سایر300300منصور بذرپیشهصندوق کارآفرینی امید

1ساوجبالغالبرزگوسفنداری518

ساوجبالغ تهراندشت رضا 

اباد صوفیان کوچه نرگس 

11پ 

سایر500500منوچهر بهرامیصندوق کارآفرینی امید

519
پرورش گل و 

گیاه زینتی
2نظرآبادالبرز

روستای دنگیزک خ بهشتی 

338بوستان سوم پالک 
سایر500500منیر حسینیپست بانک

1کرجالبرزارایشگاه زنانه520

کرج روستای محمود آباد خ 

دهکده انتهای رجایی 

1ساختمان مهتاب ط 

سایر490490مهتاب قلخانیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی521
مهدی 

اسفندیاری
سایر600500

522
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500مهدی اهوارکیبانک کشاورزیطالقان اهوارک1طالقانالبرز
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523

باغداری 

کاشت نهال )

،دیوار کشی و 

(ایجاد استخر 

2کرجالبرز
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
سایر500500مهدی آهنگرپست بانک

524
پرورش زنبور 

عسل
1کرجالبرز

منزل حاج -دروان-کرج

مسلم جمشیدی جنب 

مسجد

سایر500500مهدی بکانبانک کشاورزی

525

تولید کیک و 

کلوچه و نان 

سنتی

10فردیسالبرز

 فرگاز 110ایستگاه شهرک 

-  کمیته امداد 6فاز - 

 روبروی پارک 1خیابان هنر 

طبقه همکف

بانک توسعه تعاون
مهدی حیدری 

هانی
سایر500500

526

تولید جوراب 

مردانه زنانه 

بچگانه

1ساوجبالغالبرز
 5ملک اباد خ طالقانی الله 

17پالک 
پست بانک

مهدی خیامی 

امین
سایر500500

2کرجالبرزدامداری527
کرج جاده چالوس روستای 

گچسر پشت اورژانس
سایر500500مهدی ساوییبانک کشاورزی

528

توسعه مزرعه 

پرورش زنبور 

عسل

سایر500500مهدی سبزه پرورصندوق کارآفرینی امیدطالقان روستای گته ده1ساوجبالغالبرز

529
تولید و پرورش 

قارچ خوراکی
2نظرآبادالبرز

روستای تنکمان خیابان 

11قدس بهار هفتم پالک 
سایر500500مهدی شایان نیاپست بانک

بانک کشاورزیاشتهاردروستای قره ترپاق1اشتهاردالبرزگوساله پرواری530
مهدی قارداش 

بیگی
سایر500500
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531
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500مهدی کالنکیپست بانکطالقان روستای کالنک1طالقانالبرز

532

اجرای طرح 

آبیاری قطره 

ای جهت 

کاشت و 

برداشت ذرت و 

گندم

سایر500500مهدی گنجیبانک کشاورزیتهراندشت روستای قره قباد2ساوجبالغالبرز

533

توسعه دامداری 

پرورش 

 50گوسفند 

رأس

سایر500500مهدی منوچهریبانک توسعه تعاونطالقان سفچخانی1طالقانالبرز

534
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500مهدی نیازیبانک کشاورزیطالقان نساءعلیا1طالقانالبرز

3فردیسالبرزنانوایی بربری535

شهرک سپید -فردیس

نبش -پشت فرگاز-دشت

الله غربی

بانک توسعه تعاون
مهدی نیکخواه 

بهرامی
سایر500500

536

پرورش 

گوسفند شیری 

 50به تعداد 

راس

1ساوجبالغالبرز
ساوجبالغ کردان جاده 

140برغان روستای ورده پ 
بانک توسعه تعاون

مهدی وحدت 

بهروتی
سایر470470

537
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500مهدی یعقوبیبانک کشاورزیطالقان شهرک1طالقانالبرز

538
تعمیرات 

موتورسیکلت
2نظرآبادالبرز

نجم آباد میدان آیت اله 

خامنه ای
سایر500500مهرداد چنکشیپست بانک
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539
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان حسنجون1طالقانالبرز

مهرشاد 

سوداگری
سایر500500

540

احیاءبا)باغداری

غ کاشت نهال 

،فنس کشی 

،آبیاری قطره 

(ای

2کرجالبرز
کرج جاده چالوس روستای 

گرماب
سایر500500میثم غالمیبانک کشاورزی

541
دامپروری و 

پرورش گوسفند
1ساوجبالغالبرز

چهارباغ روستای عرب اباد 

خسروی ک سعدی پالک 

50

سایر500500میثم قره حسنلوبانک کشاورزی

542
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500میرزا میناوندبانک کشاورزیطالقان شهرک1طالقانالبرز

543

پرورش 

گوسفند شیری 

 40به تعداد 

راس

1ساوجبالغالبرز
هشتگرد جاده قاسم اباد 

بزرگ به سمت دخانیات
سایر500500میالد خویینیبانک کشاورزی

544
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500میالد فالحیبانک کشاورزیطالقان کولج1طالقانالبرز

545
پرورش مرغ 

گوشتی
سایر500500نادر حق دانبانک کشاورزیاشتهاردروستای جارو1اشتهاردالبرز

2نظرآبادالبرزدامداری546

روستای نجم آباد صد متر 

باالتر از مسجد امام 

(ع)حسین

سایر500500ناصر روزبانصندوق کارآفرینی امید
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

547
باغداری 

(پرورش قارچ)
2کرجالبرز

کرج جاده چالوس روستای 

کلوان
سایر500500نجمه رضاییبانک کشاورزی

2نظرآبادالبرزدامداری548
خ شهید محمد - نجم آباد 

علی ورزدار
سایر500500نصرت اله افشاربانک کشاورزی

549
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500نورعلی رضاییبانک کشاورزیطالقان سنگبن1طالقانالبرز

550
پرورش 

گوسفند'
2کرجالبرز

روستای - کرج - البرز 

دروان
سایر500500هادی جمشیدیبانک کشاورزی

2نظرآبادالبرزگاوداری551
نظراباد روستای حاجی بیگ 

5خ کشاورز پالک 
صندوق کارآفرینی امید

هادی کشن 

روستا
سایر500500

552
پرورش دام 

سبک
بانک توسعه تعاونجاده چالوس روستای کلوان3کرجالبرز

هادی نجفی 

کلوانی
سایر700500

سایر600500هانی سلطانپوربانک توسعه تعاونساوجبالغ روستای فشند1ساوجبالغالبرززنبورداری553

2ساوجبالغالبرزعکاسی554

شهرک علوی خ هایان 

 متری احداثی 7کوچه 

10پالک 

پست بانک
هستی عظیمی 

دوستی
سایر500500

بانک توسعه تعاونطالقان سنگبن1طالقانالبرززنبورداری555
هوشنگ 

علیرضایی
سایر500500

سایر500500وحید توشهبانک کشاورزیطالقان محسن آباد1طالقانالبرززنبورداری556

557
کشاورزی و 

توسعه باغداری
3کرجالبرز

 جاده 60کرج ، کیلومتر 

چالوس ، روستای نساء
سایر500500وحید خورجبانک توسعه تعاون

2کرجالبرزدامداری558
کرج جاده چالوس روستای 

آیگان
پست بانک

یاسر کرمی 

آیگانی
سایر500500

559
پرورش گاو 

شیری
سایر500500یاسر مالصالحیبانک کشاورزیطالقان گوران1طالقانالبرز



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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560

توسعه امور 

دامداری و 

خرید گوسفند 

 50به تعداد 

راس

1ساوجبالغالبرز
فشند خ ازادی نبش کوچه 

7یاس 
سایر500500یوسف انوشه پوربانک کشاورزی

561
کاشت ونهال 

بذر
سایر500500یوسف مردانیبانک کشاورزیاشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرز

562
پرواربندی بره 

 رأس25
سایر500500یوسفعلی بریریبانک کشاورزیطالقان روستای خسبان1طالقانالبرز
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1

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200ابراهیم اسماعیلیبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

2
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

داراب آباد
سازمان امور عشایر ایران200200ابراهیم آریکبانک کشاورزی

3
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان-سیروان- ایالم

روستای قنات اباد
سازمان امور عشایر ایران204204ابراهیم پیربیگیبانک کشاورزی

4
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای ارمو1دره شهرایالم

ابراهیم حاتمی 

الوار
سازمان امور عشایر ایران200200

5
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200ابراهیم حسینیبانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم

6
 راس 30پرورش

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204ابراهیم دریکوندبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

7
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200ابراهیم رحمتیصندوق کارآفرینی امیدابدانان مورموری1آبدانانایالم

8
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200ابراهیم سبزیبانک کشاورزی

9
پرورش 

گوسفند داشتی
1آبدانانایالم

آبدانان منطقه عشایری 

چمکبود
سازمان امور عشایر ایران200200ابراهیم شریفیصندوق کارآفرینی امید

10
سردخانه ی 

دومداره
4ملکشاهیایالم

ملکشاهی ارکواز بخش 

گچی روستای قلعه جوق
وزارت جهاد کشاورزی32003200ابراهیم صارمی فربانک کشاورزی

11
 30پرورش 

راس دام داشتی
بانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

ابراهیم محسن 

نژاد
سازمان امور عشایر ایران204204

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 
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12
گاوداری شیری 

نیمه صنعتی
2ایالمایالم

ایالم چوار جنب پلیس راه 

اسالم آباد-ایالم
وزارت جهاد کشاورزی750750ابراهیم محمدیبانک کشاورزی

13
پرورش مرغ 

گوشتی
وزارت جهاد کشاورزی960960ابراهیم نجفیبانک کشاورزیروستای سراب- ایوان 5ایوانایالم

14
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200ابراهیم نیازیبانک کشاورزیروستای مراد آباد1دره شهرایالم

15
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200ابوذر هنرمندصندوق کارآفرینی امیدروستای شهید سیکانی1دره شهرایالم

16
تولید فرش 

دستبافت
1چرداولایالم

بخش -شهرستان چرداول

روستای لتاب-شباب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100احترام سوریبانک توسعه تعاون

17
دفتر خدمات 

رایانه ای
400400احسان باقریپست بانکروستای گله جار-شهرستان 1ایالمایالم

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

18
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200احسان خسروپوربانک کشاورزیروستای جهادآباد1دره شهرایالم

19
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200احسان عبدیبانک کشاورزیروستای چنگوله1مهرانایالم

20
تولید تجهیزات 

ledروشنایی 
5ایالمایالم

ایالم شهرک صنعتی بلوار 

کار آفرینان
بانک توسعه تعاون

احسان قاضی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت37503750

21

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

بانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم
احسان 

میردریکوند
سازمان امور عشایر ایران204204

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100احالم کرمیبانک توسعه تعاونمهران روستای چاالب1مهرانایالمقالی بافی22

وزارت ورزش و جوانان400400احمد اروانهبانک توسعه تعاونآبدانان مورموری2آبدانانایالمباشگاه ورزشی23

24
پرورش میش 

راسی76داشتی 
1چرداولایالم

ایالم چرداول روستای 

زنجیره
سازمان امور عشایر ایران204204احمد اسدزادهبانک کشاورزی
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25
پرورش 

گوسفند داشتی
1آبدانانایالم

آبدانان روستای وچکبود 

جودکی
سازمان امور عشایر ایران200200احمد اسکندریصندوق کارآفرینی امید

26

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ملکشاهیایالم
ملکشاهی روستای چم انار 

سفلی
سازمان امور عشایر ایران200200احمد اندوزبانک کشاورزی

27
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500احمد بساطیبانک کشاورزیروستای فاضل آباد1دره شهرایالم

28
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان - ایالم

ماژین علیا
بانک کشاورزی

احمد بگ 

احمدیان ماژین
سازمان امور عشایر ایران200200

29
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204احمد بوکی نژادبانک کشاورزیبدره روستای گله دار1بدرهایالم

30

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200احمد پورالماسبانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم

31
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200احمد تویاریبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

32

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200احمد درویشیبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

33
پرورش میش 

داشتی عشایری
1دهلرانایالم

بخش مرکزی تم -دهلران

تم آب
سازمان امور عشایر ایران250250احمد رضائیصندوق کارآفرینی امید

1ملکشاهیایالمآرماتوربند34
ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300احمد شاهمرادیانصندوق کارآفرینی امید

35
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200احمد عبدیبانک کشاورزیروستای چنگوله1مهرانایالم
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36

دامداری 

عشایری 

راسی16

سازمان امور عشایر ایران204204احمد عبدیبانک کشاورزیبدره روستای خوشقدم1بدرهایالم

37

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200احمد فاضلیبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

38
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150احمد کاکائیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه ورگر1آبدانانایالم

39
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای ماژین- ایوان- ایالم1ایوانایالم

احمد محمد 

حسنی
سازمان امور عشایر ایران200200

40
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سازمان امور عشایر ایران200200احمد مرادخانیبانک کشاورزی

41

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200احمد مهدی زادهبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

42

تعمیر وسایل 

سرمایشی 

تجاری و خانگی

1مهرانایالم
ایالم شهرستان مهران 

روستای چاالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300احمد میرزاییصندوق کارآفرینی امید

43
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204احمد نجف نیابانک کشاورزیسیروان روستای اسالمیه1سیروانایالم

500500احمد وندادصندوق کارآفرینی امیدروستای جهانگیرآباد2دره شهرایالمخانه بوم گردی44
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

45

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204احمدعلی شیرولیبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

46
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200احمدی کرمیبانک کشاورزیروستای وحدت آباد1دره شهرایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1ایوانایالمرنگرزی47
روستای - ایوان - ایالم 

داراب
200200اختر باقریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

48

توسعه شرکت 

 2742تعاونی 

ارکیده مانشت

6ایالمایالم

شهرستان ایالم -استان ایالم

کوچه - روستای چالسرا- 

شهید علی حسینی

400400اخضر خزلیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

49
تولید پوشاک 

زنانه
1مهرانایالم

شهرک -مهران-ایالم

اسالمیه پشت مخابرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300اخالص ازدستصندوق کارآفرینی امید

50
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

سیاب درویش
سازمان امور عشایر ایران200200اردشیر کناریوندبانک کشاورزی

51

پرورش 

 30گوسفند

اصالح )راسی 

(نژاد دوقلوزا

بانک کشاورزیمهران روستای چنگوله1مهرانایالم
اسحق چشمه 

شیری
سازمان امور عشایر ایران200200

52
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

بلوطستان
سازمان امور عشایر ایران200200اسحق رحیمیبانک کشاورزی

53
 راس 30پرورش

میش داشتی
بانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

اسحق سلیمان 

پور
سازمان امور عشایر ایران204204

54
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200اسحق قاسمیبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

55
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران200200اسد بروارزادهبانک کشاورزی

56
لوله کشی گاز 

خانگی و تجاری
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500400اسد رحمانیانپست بانک

57

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204اسد رشیدی الواربانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

58
پرورش گوساله 

دو رگه
3ایوانایالم

روستای - ایوان - ایالم 

چهل زرعی
وزارت جهاد کشاورزی700700اسد زمانیبانک کشاورزی

59

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه عشایری 

جابرانصار
سازمان امور عشایر ایران200200اسد طاهریصندوق کارآفرینی امید

60

برورش میش 

 76داشتی 

راسی

1چرداولایالم
ایالم هلیالن روستای 

زردالن میدر علیا
بانک کشاورزی

اسد علی حیدری 

وش
سازمان امور عشایر ایران204204

61
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200اسد قاسمیبانک کشاورزیروستای چنگوله-مهران 1مهرانایالم

62
پرورش 

گوسفند داشتی
1آبدانانایالم

آبدانان منطقه عشایری 

دینارکوه
سازمان امور عشایر ایران200200اسد کاظمی فرصندوق کارآفرینی امید

63
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200اسداهلل آب ساالنصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای چمکبود1آبدانانایالم

64
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای کلی کلی
سازمان امور عشایر ایران204204اسداله اسدیبانک کشاورزی

65
راس 30پرورش 

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204اسداله بیرانوندبانک کشاورزیماژین1دره شهرایالم

66

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه عشایری 

شیالب
سازمان امور عشایر ایران200200اسداله جمالیصندوق کارآفرینی امید

67

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204اسداله ستاروندبانک کشاورزیماژین1دره شهرایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

68
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200اسداله کسعلیبانک کشاورزیروستای بهشت آباد1دره شهرایالم

69
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200اسفندیار غافلیبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

70
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی150150اسکندر خدایاریبانک کشاورزیروستای غارت مالگه1دره شهرایالم

71
کارگاه قالی 

بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000اسما پیرمحمدیبانک توسعه تعاونآبدانان روستای گنداب6آبدانانایالم

72

سرد خانه 

ونگهداری 

محصوالت

وزارت جهاد کشاورزی40004000اسماء باباییبانک کشاورزیروستای دشت آباد9دره شهرایالم

1ملکشاهیایالمخیاطی73
ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اسماء کریمی نژادصندوق کارآفرینی امید

74

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200اسماعیل دارابیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه عشایری ورگر1آبدانانایالم

75
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200اسماعیل میریبانک کشاورزیایالم چوار روستای گلزار1ایالمایالم

76
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200اسمعیل ولدیبانک کشاورزیروستای باباگیر- ایوان- ایالم1ایوانایالم

77
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200اشرف بانو هواسیصندوق کارآفرینی امیدروستای عباسی آباد1دره شهرایالم

78
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200اشرف پیریصندوق کارآفرینی امیدحومه ماژین1دره شهرایالم

79
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200اشرفی مرادیبانک کشاورزیآبدانان روستای وچکبود1آبدانانایالم

80
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200اشکان هاشمیانصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

81

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200اصغر ارندانبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

82
کارگاه بلوک 

زنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300اصغر رضائیصندوق کارآفرینی امیدایالم آبدانان روستای ژیور2آبدانانایالم

83
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای بن باباجان1دره شهرایالم

اعظم دریکوند 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

84

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی95

وزارت جهاد کشاورزی400400اعظم رحیمیبانک کشاورزیروستای دولگالب- بدره1بدرهایالم

85
کارگاه تولید 

پوشاک
2چرداولایالم

آسمان - چرداول - ایالم 

روستای گدمه-آباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400اعظم غالمیانبانک توسعه تعاون

86
ایجاد باجه 

بانکی
1ایوانایالم

ایوان غرب روستای کپنه 

کران
400400افتخار رستمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

87
 30پرورش 

راس دام داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204افروز هوشیاربانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

88
آموزشگاه 

فناوری اطالعات
400400افسانه مرادیانصندوق کارآفرینی امیدشهرک هزارانی- آبدانان 2آبدانانایالم

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

89
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200افسون هاشمی فرصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

90

فروشگاه بین 

راهی مواد 

غذایی

2مهرانایالم
مهران روستای گالن سد 

کنجانچم
صندوق کارآفرینی امید

افشین سلیمی 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

91

سیلوی ذخیره 

سازی و 

نگهداری غالت

12دهلرانایالم
دهستان اناران روستای 

حاضر میل
وزارت جهاد کشاورزی3500035000اقبال کاوری زادهبانک کشاورزی

92
کارگاه فرش 

دست باف
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500اقدس باالوندیصندوق کارآفرینی امیدروستای دولگالب-بدره5بدرهایالم

93

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران230230اکبر رحیمیبانک کشاورزیایالم روستای چشمه کبود1ایالمایالم

94

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250اکبر صیادی نژادصندوق کارآفرینی امیدزرین اباد1دهلرانایالم

95
تعیرکار موتور 

سیکلت
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
صندوق کارآفرینی امید

اکبر 

عبدالمحمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت220220

96
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204اکبر عزیزیبانک کشاورزیبدره روستای زید1بدرهایالم

97

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیشهرک اسالمیه1مهرانایالم
اکرام جهان 

بخشی یگانه
سازمان امور عشایر ایران200200

3مهرانایالمدامپروری98
استان ایالم شهرستان 

مهران روستای چاالب
سازمان امور عشایر ایران200200اکرام خنجریبانک کشاورزی

99
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای جهادآباد1دره شهرایالم

اکرم دیرکوند 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

100
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی300300اکرم دیناریصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه سراجان1آبدانانایالم

وزارت جهاد کشاورزی14401440اکرم کولیوندبانک کشاورزیروستای چغاپوکه3دره شهرایالمگاوداری شیری101



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

102
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای علی 

آبدسفلی
سازمان امور عشایر ایران204204االداد احمدبیگیبانک کشاورزی

103

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204اهلل مراد اسدیبانک کشاورزیماژین1دره شهرایالم

104
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

نهرخان سفلی
سازمان امور عشایر ایران200200اله بخش یوسفیبانک کشاورزی

105
پرورش 

گاوشیری
1چرداولایالم

چرداول بیجنوند نثار -ایالم 

چاالب زرد
وزارت جهاد کشاورزی800800اله نور شکریبانک کشاورزی

106

طرح توجیهی 

پرورش مرغ 

گوشتی به 

ظرفیت 

 قطعه10000

3بدرهایالم
شهرستان - استان ایالم 

روستای آبچشمه- بدره 
وزارت جهاد کشاورزی880880اله یار رنجبربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی300300اله یار زارعیبانک کشاورزیروستای گدارنمک1دره شهرایالمپرورش گوسفند107

108
خدمات رایانه 

ای
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300اله یار نوریصندوق کارآفرینی امیدروستای چاالب- مهران 2مهرانایالم

109
کشت گل 

نرگس
1دره شهرایالم

ایالم دره شهر ماژین 

روستای گدارنمک
وزارت جهاد کشاورزی200200الهام اسدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت250250الهام اقبالیصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان زرنه2ایوانایالمخیاطی110

111
آموزشگاه آزاد 

الناز
4ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چشمه سفید
آموزش فنی حرفه ای500500الهام جوانمردپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی200200الهام شیریصندوق کارآفرینی امیدگرز لنگر1دره شهرایالمگل نرگس112

113
هر روستا یک 

فروشگاه
2ایالمایالم

- میشخاص-سرابکالن

انارک وقبله-سوگه
15001500الهام مظفریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

114
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران480480الهام ویسیصندوق کارآفرینی امیدروستای گله جار- چوار-ایالم1ایالمایالم
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115

صندوق خرد 

محلی روستا تم 

(دوستی)تم آب 

صندوق کارآفرینی امید200200الهه رضاییصندوق کارآفرینی امیددهلران روستا تم تم آب30دهلرانایالم

116
هرروستا یک 

محصول
صندوق کارآفرینی امید240240الهه قبادی صذرصندوق کارآفرینی امیدچرداول هلیالن پیامن سفلی1چرداولایالم

117

طراحی نوین 

مسکن 

روستایی با 

رویکرد صرفه 

جویی در 

مصرف انرژی و 

مقاوم سازی در 

برابر زلزله

1ایالمایالم
دفتر فنی .روستای چالسرا

مهندسی دیزاین خانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت750500الهه میرزاییپست بانک

118
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
سازمان امور عشایر ایران200200الیاس اندوزبانک کشاورزی

119

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200امامعلی عبدیبانک کشاورزیشهرک اسالمیه1مهرانایالم

120
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک کلوندی
بانک کشاورزی

امامعلی یاری 

نسب
سازمان امور عشایر ایران200200

121

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204امان اهلل ستاروندبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

122

برورش میش 

 76داشتی 

راسی

1چرداولایالم
ایالم هلیالن روستای 

زردالن بیاز اباد
سازمان امور عشایر ایران204204امان اله چراغیبانک کشاورزی
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123

پرورش مرغ 

هزار 20گوشتی 

قطعه ای

وزارت جهاد کشاورزی17601760امید مطیریبانک کشاورزیایوان روستای کلکل4ایوانایالم

124
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای کلی کلی
سازمان امور عشایر ایران450450امیدعلی میریبانک کشاورزی

125

مرغ تخم گزار 

 قطعه 60000

ای

10ایالمایالم
 جاده 10ایالم کیلومتر 

میشخاص
وزارت جهاد کشاورزی3500030000امیر بهمنپست بانک

126
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200امیر پاکبازصندوق کارآفرینی امیدروستای عباس آباد1دره شهرایالم

127
تولید یخ 

خوراکی قالبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800امیر حسن بیگیبانک کشاورزیصالح آباد _شهرستان مهران4مهرانایالم

128

برورش میش 

 76داشتی 

راسی

1چرداولایالم
ایالم هلیالن روستای 

چشمه ماهی
بانک کشاورزی

امیر حسین 

اسدی چشمه 

ماهی

سازمان امور عشایر ایران204204

129

بلوک زنی و 

سایر سازه های 

بتی مورد نیاز 

کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400امیر سبزیصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چاالب1مهرانایالم

130

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم
امیر صمدیان 

مقدم
سازمان امور عشایر ایران200200

131
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500امیر محسن نیاییبانک کشاورزیروستای دشت چمران1دره شهرایالم
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132

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران255255امیر محمود نهالبانک کشاورزیایالم روستای چشمه کبود1ایالمایالم

133
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200امیر منصورزادهبانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم

134
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای چهل - ایوان- ایالم

زرعی
سازمان امور عشایر ایران200200امیر نرگسی پوربانک کشاورزی

135
رنگ آمیزی 

ساختمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300امیر نوروزیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای پشت قلعه1آبدانانایالم

136
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان بخش زرنه1ایوانایالم

امیر هوشنگ 

شفیعی
سازمان امور عشایر ایران200200

137
پرواربندی بره 

راسی200
2آبدانانایالم

آبدانان حاشیه جاده آبدانان 

منطقه عشایری -دره شهر 

 کیلومتری5

وزارت جهاد کشاورزی32583250امیر یاریبانک کشاورزی

138
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200امین احمدیبانک کشاورزیایالم ایوان شیرزول1ایوانایالم

139
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای ماژین 

علیا
سازمان امور عشایر ایران200200امین احمدیانبانک کشاورزی

140

وسایل مورد 

نیاز خرید 

تلقیح مصنوعی 

گاو

وزارت جهاد کشاورزی280280امین بازداربانک کشاورزیشهرستان بدره1بدرهایالم

141
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200امین زوالیبانک کشاورزیایالم ایوان سراب1ایوانایالم

وزارت جهاد کشاورزی400400امین فاضلیبانک توسعه تعاونروستای جهاد آباد2دره شهرایالمتولید لبنیات142

143
پرورش 

بلدرچین
1ایالمایالم

روستای - شهرستان ایالم 

روبروی مسجد- پاکل گراب 
وزارت جهاد کشاورزی400400امین فتاحیانبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

144
کارگاه پرورش 

قارچ
وزارت جهاد کشاورزی200200امین قاسمیبانک توسعه تعاونآبدانان روستای گنداب1آبدانانایالم

145
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی21702170امین هاشمیبانک کشاورزیروستای دشت آباد5دره شهرایالم

146
تولید گلیم 

نقش برجسته
1ایالمایالم

ایالم چالسرا کوچه شهید 

شمس الدینوندی
400400انتظار قیطاسیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

147
کارگاه گلیم 

بافی
5چرداولایالم

روستای - چرداول-ایالم

زنجیره علیا
400400ایران شمس الهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

148
پرورش 

گوسفند داشتی
1آبدانانایالم

آبدانان روستای وچکبود 

جودکی
سازمان امور عشایر ایران200200ایرج بهرامیصندوق کارآفرینی امید

149

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه عشایری 

مورموری
سازمان امور عشایر ایران200200ایرج رحمیصندوق کارآفرینی امید

150

پرورش گاو 

شیری اصیل 

 راسی50

8بدرهایالم
ایالم شهرستان بدره شهرک 

ولیعصر
وزارت جهاد کشاورزی1290012900ایرج رضاییانبانک کشاورزی

151
پرواربندی بره 

 راسی500
8مهرانایالم

شهرستان مهران بخش 

صالح اباد روستای گالن
وزارت جهاد کشاورزی65005900ایرج هاشمیبانک کشاورزی

152
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای کله - ایوان- ایالم

جوب
سازمان امور عشایر ایران200200ایل خار یاسمیبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران200200ایوب بسطامیبانک کشاورزیایالم چوار روستای چگاه1ایالمایالمپرورش بره153

154

مرغداری 

گوشتی بیست 

هزار قطعه ای

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
وزارت جهاد کشاورزی19201920ایوب عارفی پوربانک کشاورزی

1چرداولایالمخرید خودپرداز155
ایالم شهرستان چرداول 

بخش هلیالن روستای امام
500400ایوب هاشمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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156

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200آبنوس ارنبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

157
آرایش وپیرایش 

زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150آذر داوری نیاصندوق کارآفرینی امید

158

طرح نقش 

متن )دوزی 

(گلدوزی-دوزی

6چرداولایالم
ایالم چرداول روستای 

زنجیره علیا
400400آذر شمس الهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

159
پرورش میش 

راسی76داشتی
1چرداولایالم

ایالم چرداول هلیالن 

روستای بانلکان
سازمان امور عشایر ایران204204آذر فتحیبانک کشاورزی

160
فروشگاه مواد 

غذایی
صندوق کارآفرینی امید200200آذر یاریصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای گالن1مهرانایالم

200200آرزو رضاییپست بانکدراشکفت- چرداول- ایالم 7چرداولایالمحصیربافی161
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

162
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100آرزو میرزاییصندوق کارآفرینی امید

163
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200آرزو هاشمیصندوق کارآفرینی امیدروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم

164
تولید گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی13201320آرزو همتیبانک کشاورزیکل سفید3دره شهرایالم

165

کشتارگاه 

سپیدمرغ 

مانشت

وزارت صنعت، معدن و تجارت6400020000آرش باسامیبانک کشاورزیایوان روستای گرمه باسکله53ایوانایالم

500500آرمین بساطیصندوق کارآفرینی امیدروستای عباس آباد1دره شهرایالمخانه بوم گردی166
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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167
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204آزاد جنودبانک کشاورزیزرانگوش-بدره1بدرهایالم

168
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150آزاده اکبریصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه کناره1آبدانانایالم

1ملکشاهیایالمپرورش قارچ169

ملکشاهی خیابان - ایالم 

شهید دستفال کوچه 

یارمحمدی

وزارت جهاد کشاورزی100100آزاده آفریدونیبانک کشاورزی

170
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200آزاده قنبریبانک کشاورزیایالم ایوان کله جوب1ایوانایالم

2دهلرانایالمپرورش ماهی171
بخش سراب . دهلران . ایالم

میمه
وزارت جهاد کشاورزی700700آشور فتحیصندوق کارآفرینی امید

172

ساخت انواع 

کابینت و کمد 

دیواری

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600آقامیر جعفریپست بانکروستای قلعه جوق,ملکشاهی2ملکشاهیایالم

1ملکشاهیایالمقالی بافی173
ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آمنه جم زادهپست بانک

1ملکشاهیایالمقالی بافی174
ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت9090آمنه رحیمیصندوق کارآفرینی امید

175
کارگاه 

حصیربافی
5دهلرانایالم

روستای -دهلران-ایالم

حاضرمیل
400400آمنه رنجبربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

176
هر روستا یک 

محصول
1چرداولایالم

چرداول هلیالن روستای 

پیامن سفلی
صندوق کارآفرینی امید240240آمنه قبادی شعارصندوق کارآفرینی امید

1ملکشاهیایالمخیاطی177
ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آمنه کرمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آمنه محمدنیاصندوق کارآفرینی امیدروستای چاالب- مهران 2مهرانایالمقالی بافی178

179

خیاطی 

لباسهای بومی 

محلی

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آمنه منوچهریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آمنه ناصری پورپست بانکایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمخیاطی180
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181

کارگاه تولید 

محصوالت 

چرمی

10چرداولایالم
- بخش زاگرس - چرداول 

روستای بالوه خشکه
400400آمنه نجف نیاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آهو عظیمیبانک توسعه تعاون-هلیالن- چرداول - ایالم 1چرداولایالمقالی بافی182

183
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای جوب - ایوان- ایالم

گوهر
سازمان امور عشایر ایران200200آیت چولکیبانک کشاورزی

184
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500آیت فیض الهیبانک توسعه تعاونایالم چوار ورکبود2ایالمایالم

100100باسمه کسعلیبانک توسعه تعاونایالم سیروان روستای کارزان1سیروانایالمگلیم بافی185
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

186

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

1مهرانایالم
شهرستان مهران روستای 

چاالب
سازمان امور عشایر ایران200200باقر ازواربانک کشاورزی

187
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204باقر آبلیبانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

188
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200باقر باقری نیابانک کشاورزیایالم ایوان روستای علیگه1ایوانایالم

189
گاوداری شیری 

 راسی7
2ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
وزارت جهاد کشاورزی606606باقر غالمیانپست بانک

190
 )صنایع دستی

(چیت بافی
1دهلرانایالم

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین اباد . دهلران 

روستای گلوزه

100100بانو نوروزیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت104100بتول حیدریپست بانکروستای چنگوله1مهرانایالمقالی بافی191

صندوق کارآفرینی امیدمهران روستای گالن2مهرانایالمتولیدی پوشاک192
بتول علی 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

193
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی300300بتول غالمیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای چمکبود1آبدانانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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2مهرانایالمچیت بافی194

مهران روستای بان - ایالم 

رحمان جنب دبستان شهید 

جوانمردی

صندوق کارآفرینی امید
بتول مهدی 

زادیان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

195
لحاف و تشک 

دوزی
2ملکشاهیایالم

روستای -ملکشاهی - ایالم 

کلک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بدریه فاطمیبانک توسعه تعاون

196
خرید میش 

داشتی
1سیروانایالم

-بخش کارزان-سیروان-ایالم

سراب
بانک توسعه تعاون

بدریه قبادی 

نسب
سازمان امور عشایر ایران488488

وزارت جهاد کشاورزی200200براخاص پلمسصندوق کارآفرینی امیدچرداول روستای جوبشله2چرداولایالمکاشت زعفران197

198
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم منجل جنب مرغداری 

امینی
بانک کشاورزی

برارخاص 

صادقیان
سازمان امور عشایر ایران200200

199
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
سازمان امور عشایر ایران200200برجعلی تارانبانک کشاورزی

200
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200برزو احمدیصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان روستای کالن1ایوانایالم

201

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204بزرگی شیریبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

202
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای اسالم آباد1دره شهرایالم

بساط علی شیخ 

زاده
سازمان امور عشایر ایران500500

203

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم

ایالم روستای بانقالن 

خیابان امام خمینی خیابان 

2پاسداران کوچه پیام 

سازمان امور عشایر ایران200200بشری ملکیبانک کشاورزی

204

شرکت تولیدی 

گاو شیری 

گلستان ایالم با 

شماره ثبت 

1547

2ایالمایالم
ایالم بخش سیوان روستای 

جعفراباد
وزارت جهاد کشاورزی31203120بنفشه عباسیبانک کشاورزی
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205

انبارداری و نگه 

داری 

محصوالت 

کشاورزی

4بدرهایالم
 1کیلومتر - شهرستان بدره 

جاده بدر ه به ایالم
وزارت جهاد کشاورزی27802780بهرام بیابانیبانک کشاورزی

206
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000بهروز انصاری فربانک کشاورزیایوان روستای هلشی3ایوانایالم

207
پرورش میش 

راسی30داشتی 
بانک کشاورزیروستای آبهر پایین-بدره1بدرهایالم

بهروز صید 

محمدی
سازمان امور عشایر ایران204204

208
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204بهروز کرمشاهیبانک کشاورزیروستای اسالم آباد1دره شهرایالم

209
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

نهرخان علیا
سازمان امور عشایر ایران200200بهروز همتیبانک کشاورزی

210
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران450450بهزاد دارابیصندوق کارآفرینی امیدچوار بهمن آباد-ایالم1ایالمایالم

211

خدمات برق 

وسایط نقلیه و 

کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500بهزاد قاسمیصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چاالب2مهرانایالم

وزارت جهاد کشاورزی200200بهزاد کاهیبانک کشاورزیگرز لنگر1دره شهرایالمگل نرگس212

213
پرورش دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران200200بهزاد ناصریبانک کشاورزیایالم بخش چوار1ایالمایالم

214
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200بهزاد نجات زادهصندوق کارآفرینی امیدماهپاره1دره شهرایالم

215
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
1مهرانایالم

بانرحمان کوچه شهید 

خیراله علی حسینی
بانک کشاورزی

بهمن میرزایی 

پور
سازمان امور عشایر ایران200200

216
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200بهمن وحیدیانبانک کشاورزیروستای اسالم آباد1دره شهرایالم
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217
کاشت گل 

نرگس
1دره شهرایالم

بخش مازین روستای 

گدارنمک
صندوق کارآفرینی امید

بی نظیر زینی 

وند
وزارت جهاد کشاورزی200200

218
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100بیتا سوخته زاریصندوق کارآفرینی امید

219
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای علمدار-ایوان- ایالم1ایوانایالم

بیگزاده محمدی 

چاالنچی
سازمان امور عشایر ایران200200

220

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204بیگشر قایدیبانک کشاورزیایالم روستای زیفل1ایالمایالم

221

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200بیگلر محمدیبانک کشاورزیروستای چاالب1مهرانایالم

222
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای -ایوان- ایالم

نهرخان علیا
سازمان امور عشایر ایران200200بیگمراد صفریانبانک کشاورزی

223
 30پرورش 

راس دام داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204بینایی سالطیبانک کشاورزیماژین روستای وحدت اباد1دره شهرایالم

224
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204پاشه نوریبانک کشاورزیروستای هرانمر- بدره 1بدرهایالم

پست بانکروستای چمکالن1دره شهرایالمخانه بوم گردی225
پردیس تیموری 

نژاد
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

226
اقامتگاه 

بومگردی باغله
3چرداولایالم

روستای - چرداول- ایالم

باغله
پست بانک

پرستو قادری 

چشمه ماهی
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

227
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200پروانه اسدیصندوق کارآفرینی امیدروستای عباس آباد1دره شهرایالم
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اشتغال 
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228
کارگاه تولید 

پوشاک
2چرداولایالم

روستای - چرداول - ایالم 

چیتالن
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400پروانه بیگیبانک توسعه تعاون

229

تولیدی 

خیاطی، 

طراحی، دوخت 

و دوز

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400پروانه رضاییصندوق کارآفرینی امیدشهرک وحدت- دهلران15دهلرانایالم

230

برورش میش 

 76داشتی 

راسی

1چرداولایالم
ایالم هلیالن روستای 

زردالن گاو دول
سازمان امور عشایر ایران204204پروانه رضایی شادبانک کشاورزی

231
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای حصار - ایوان- ایالم

شاوه
سازمان امور عشایر ایران200200پرویز رضاییصندوق کارآفرینی امید

232
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200پرویز قلی وندبانک کشاورزیروستای جهادآباد1دره شهرایالم

233

تعمیر 

دستگاههای 

سرد کننده 

خانگی وتجاری

2مهرانایالم
ایالم شهرستان مهران 

روستای چاالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پرویز هاشمیپست بانک

234
کارگاه قالی 

بافی
1ایالمایالم

بخش چوار روستای حاج 

بختیار شهرک شهید رجایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400پروین اسکینبانک توسعه تعاون

235
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200پروین دالوندصندوق کارآفرینی امیدروستای جهاد آباد1دره شهرایالم

150150پروین فیلیبانک توسعه تعاونبهمن آباد1دره شهرایالمگلیم بافی236
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

237

صندوق خرد 

محلی روستایی 

2انقالب 

صندوق کارآفرینی امید200200پروین کریمیصندوق کارآفرینی امید2دهلران روستا انقالب 30دهلرانایالم
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238
دامداری 

راسی60
1بدرهایالم

شهرک ولی عصر خ - بدیه 

جانبازان
وزارت جهاد کشاورزی400400پروین کهزادیبانک کشاورزی

5ایوانایالمتولیدی پوشاک239
استان ایالم شهرستان ایوان 

روستای جوب گوهر
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500پروین گوهر فردپست بانک

240
کارگا ه گلیم 

بافی
200200پروین ناصریبانک توسعه تعاونآبدانان روستای جابرانصار2آبدانانایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

241
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی7575پری چالیشصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه ورگر1آبدانانایالم

242
هرروستا یک 

محصول
1چرداولایالم

چرداول هلیالن روستای 

پیامن سفلی
صندوق کارآفرینی امید

پری کاکایی 

سرجویی
صندوق کارآفرینی امید240240

243
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200پری ناز نیازیصندوق کارآفرینی امیدروستای ورزرد1دره شهرایالم

244
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای سرخ آباد1دره شهرایالم

پریا زینی وند 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

100100پریسا دارابیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای پشت قلعه1آبدانانایالمگلیم بافی245
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

246
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200پریسا هاشمیصندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد1دره شهرایالم

247
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200پوریا زینی وندصندوق کارآفرینی امیدروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم

2سیروانایالمپرواربندی بره248

بخش - شهرستان سیروان 

روستای سراب - کارزان 

کارزان

وزارت جهاد کشاورزی500500پویان مرشدیبانک کشاورزی

249

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد -دهلران 

روستای چم سرخ
سازمان امور عشایر ایران250250پیرمحمد سهرابیصندوق کارآفرینی امید

250
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204پیرمراد دربندیبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم
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251
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
سازمان امور عشایر ایران200200پیره زاد تأخیرهبانک کشاورزی

252

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204پیروز اسمعیل پوربانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

بانک توسعه تعاونچوار باالتر از پلیس راه8ایالمایالمتولید زغال253
پیمان رضایی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

254
اسانس گیری 

گل نرگس
وزارت جهاد کشاورزی19201920تابان هاشمیبانک کشاورزیروستای جهانگیر آباد5دره شهرایالم

255
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200تاج زینی وندصندوق کارآفرینی امیدروستای دلفان آباد1دره شهرایالم

256

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم
تراب محمدیان 

نژاد
سازمان امور عشایر ایران200200

سازمان امور عشایر ایران278278ترکی تشنه دلبانک کشاورزیروستای لتاب-چرداول-ایالم1چرداولایالمپرورش گوسفند257

258
پرورش میش 

رأسی16داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204تمر پیریبانک کشاورزیبدره روستای تلخاب1بدرهایالم

259

پرورش دام 

گوسفنددا)سبک

 راسی76(شتی

1ایالمایالم
شهرستان ایالم روستای 

مهدی آباد
سازمان امور عشایر ایران300300تهمینه خدایاریصندوق کارآفرینی امید

1دهلرانایالمچیت بافی260

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین اباد . دهلران 

روستای خربزان

100100تهمینه نظریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

261
کارگاه چیت 

بافی
1دهلرانایالم

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین آباد . دهلران 

شهرک شهید باهنر

100100توران عینیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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262
پرورش میش 

داشتی
1چرداولایالم

بخش -شهرستان چرداول

روستای شله کش-زاگرس
سازمان امور عشایر ایران204204توران قاسمیبانک کشاورزی

263
گلیم بافی و 

تابلو فرش
6ایالمایالم

روستای -مرکزی-ایالم 

مهدی آباد
400400توران کاوریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

264
کارگاه تولید 

گلیم
100100توران منصورزادصندوق کارآفرینی امیدروستای اما- ملکشاهی1ملکشاهیایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

265
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100تورج قیصر بیگیصندوق کارآفرینی امید

266
پرورش میش 

راسی76داشتی 
سازمان امور عشایر ایران487487توفیق قربانیبانک کشاورزیروستای گچکوبان-بدره1بدرهایالم

267
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

چاالنچی
سازمان امور عشایر ایران200200توفیق محمد پناهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500تیمور دانیاریبانک کشاورزیروستای غارت مالگه1دره شهرایالمپرورش گوسفند268

3چرداولایالمتولید مبلمان269
آسمان -شهرستان چرداول

روستای صید نظری علیا-اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400تیمور رمضانیانبانک توسعه تعاون

270
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204تیمور سلیمیبانک کشاورزیسیروانروستای الال1سیروانایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ثریا بشیریپست بانکایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمکامپیوتر271

272
پرورش گوساله 

پرواری گوشتی
4ملکشاهیایالم

-ملکشاهی - استان ایالم 

روستای باولک
وزارت جهاد کشاورزی15001500ثریا بیگ یاریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ثریا پوربهروزبانک توسعه تعاونایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمقالی بافی273
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274
ایجاد کارگاه 

گلدوزی
1ملکشاهیایالم

روستای چم - ملکشاهی 

انار سفلی
آموزش فنی حرفه ای400400ثریا جهانیپست بانک

275
کارگاه گلیم 

بافی
4چرداولایالم

ایالم شهرستان چرداول 

روستای زنجیره علیا
525525ثریا حیدرپورپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

276
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200ثریا شکریصندوق کارآفرینی امیدروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم

1ملکشاهیایالمبوم گردی277
ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
500500ثریا عبدالیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

278
محصوالت 

بافتنی سنتی
400400ثریا عهدیبانک توسعه تعاونمهران روستای بانرحمان22مهرانایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200200ثریا نادریصندوق کارآفرینی امیدایوان روستای چاالنچی1ایوانایالمجاجیم بافی279
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ملکشاهیایالمنازک دوز زنانه280
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ثریا ناصری پورصندوق کارآفرینی امید

1ملکشاهیایالمپارچه فروشی281
ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
صندوق کارآفرینی امید

ثریا واحدی 

منفرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1دهلرانایالمگلیم بافی282

استان ایالم شهرستان 

دهلران بخش میمه روستای 

تختان

100100ثریا وارستهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

283
نازک )خیاطی

(دوز زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ثمن گل تافتهبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400جابر دارابی زادهصندوق کارآفرینی امیدچنگوله- مهران1مهرانایالمتیرچه و بلوک284

285
پرورش ماهی 

قزل آال
1سیروانایالم

- شهرستان سیروان - ایالم 

روستای علی آباد علیا
وزارت جهاد کشاورزی500500جاسم جمالیصندوق کارآفرینی امید

286
پرواربندی 

گوسفند
1ایالمایالم

بخش سیوان روستای 

محموداباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000جاسم سلطانیبانک کشاورزی

287

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200جانی تقی نژادبانک کشاورزیملکشاهی روستای کلک نقی1ملکشاهیایالم
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288

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200جبار آلودبانک کشاورزیملکشاهی داراب اباد1ملکشاهیایالم

289
مجتمع خدمات 

رفاهی بین راهی
20بدرهایالم

جاده ایالم  _شهرستان بدره

محدوده روستای جابر _بدره
50005000جبار رمضانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

290
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیایالم بخش چوار1ایالمایالم

جبار منصوری 

نژاد
سازمان امور عشایر ایران200200

291
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200جعفر اسماعیلیبانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم

292
خدمات 

خودرویی
15ایالمایالم

- شهرستان ایالم - ایالم 

روستای هفت چشمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500جعفر بازداربانک توسعه تعاون

293
کارگاه بلوک 

زنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300جعفر بسطامیصندوق کارآفرینی امیدروستای هفت چشمه- ایالم 1ایالمایالم

294
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200جعفر پالیزبانصندوق کارآفرینی امیدابدانان مورموری1آبدانانایالم

295
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سازمان امور عشایر ایران200200جعفر جفاییانبانک کشاورزی

296

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200جعفر جم پوربانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

297

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200جعفر حسینیبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم
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298

طراحی و تولید 

کاشی هفت 

رنگ و سفال 

نقش برجسته

6ایالمایالم

- شهرک قدس - ایالم 

کوچه - ورودی اصلی 

پالک - شهیده نصرا دارابی 

دوم

12001200جعفر خیراللهیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

299

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

1مهرانایالم
مهران، صالح آباد، روستای 

ریکا
سازمان امور عشایر ایران200200جعفر فتح اللهیبانک کشاورزی

300
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200جعفر گوهریبانک کشاورزیایالم ایوان جوب گوهر سفلی1ایوانایالم

301
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200جعفر یاریبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

302
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500جالل سیفیبانک کشاورزیروستای کله جوب1دره شهرایالم

303
درودگران 

(نجاران)
2ایالمایالم

ایالم میشخاص بخش 

سیوان روستای سرپیشه
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500جالل عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

304
پرورش گاو 

 راسی9شیری 
وزارت جهاد کشاورزی400400جالل نیازیبانک کشاورزیروستای دولگالب-بدره1بدرهایالم

305

فعالیت باشگاه 

فوتبال )ورزشی

(وفوتسال

1سیروانایالم
سیروان شهرلومار روستای 

لرینی
پست بانک

جلیل اله دادی 

منفرد
وزارت ورزش و جوانان600600

306
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204جلیل سالربانک کشاورزیروستای تلخاب باال- بدره1بدرهایالم

307
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200جلیل شیریبانک کشاورزیروستای سرخ آباد1دره شهرایالم

308
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200جلیل فاضلیصندوق کارآفرینی امیدروستای فاضل آباد1دره شهرایالم
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500500جلیل قیطاسیپست بانکروستای مهدی آباد2ایالمایالمفروش نرم افزار309
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

310

پرورش جوجه 

گوشتی به 

ظرفیت 

 قطعه10000

4بدرهایالم
شهرستان - استان ایالم 

کلم- بدره 
بانک کشاورزی

جمال الدین 

شریف زاده
وزارت جهاد کشاورزی936936

311
 300پرواربندی 

راسی بره
3چرداولایالم

چرداول زنجیره سفلی -ایالم

روستای گلمه
وزارت جهاد کشاورزی48004800جمال چراغیبانک کشاورزی

312
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران300300جمال ساده میریصندوق کارآفرینی امیدایالم روستای چمن بولی1ایالمایالم

313
پرورش گاو 

شیری
1چرداولایالم

روستای - چرداول- ایالم 

هلت چاالب زرد
وزارت جهاد کشاورزی449449جمشید آزاد نژادبانک کشاورزی

314

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین اباد . دهلران 

روستای سرکمر

سازمان امور عشایر ایران250250جمشید چابوکصندوق کارآفرینی امید

315
رستوران بین 

راهی
6بدرهایالم

 –شهرستان بدره - ایالم

جاده بدره به سمت دره 

جنب روستای  –شهر 

چشمه شیرین مرکز بخش 

هندمینی

19401200جمشید خاوریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

316

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200جمشید علی زادهصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه عشایری ورگر1آبدانانایالم

317
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیایالم بخش چوار1ایالمایالم

جمشید 

محمدبیگی
سازمان امور عشایر ایران200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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318

پرورش میش 

داشتی 

رأسی 40

عشایری

1دهلرانایالم
روستای -موسیان- دهلران

پتک دیناروند
صندوق کارآفرینی امید

جمشید میرزائی 

نیا
سازمان امور عشایر ایران250250

319
تولید انواع کاال 

خواب
2چرداولایالم

ایالم چرداول آسمان آباد 

روستای گدمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500جمیل ناصریصندوق کارآفرینی امید

1دهلرانایالمگلیم بافی320
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای بهرام آباد
100100جمیله چامهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

321
پرورش میش 

راسی76داشتی 
1چرداولایالم

روستای - چرداول- ایالم

باغله
سازمان امور عشایر ایران204204جهان تندربانک کشاورزی

322
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

ملک آباد
سازمان امور عشایر ایران200200جهان دارابیبانک کشاورزی

323

پرورش میش 

 76داشتی 

راسی

بانک کشاورزیچرداول روستای شله کش1چرداولایالم
جهانبخش 

رضائی زاده
سازمان امور عشایر ایران204204

324
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200جهانشا جاسمیصندوق کارآفرینی امیدروستای درگه-ایوان- ایالم1ایوانایالم

325
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان غرب روستای 

علیگه
سازمان امور عشایر ایران200200جهانگیر پاپیصندوق کارآفرینی امید

326
پروار بندی 

گوسفند
وزارت جهاد کشاورزی300300جهانگیر حسنوندبانک کشاورزیروستای گاومیشان1دره شهرایالم

327
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای هلشی- ایوان- ایالم1ایوانایالم

جهانگیر سهرابی 

فصیح
سازمان امور عشایر ایران200200

328
پرورش دام 

گوسفند داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

پارده
سازمان امور عشایر ایران200200جهانگیر کمریبانک کشاورزی
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329

گوسفند داشتی 

 راسی با 80

اصالح نژاد

1سیروانایالم
ایالم ، شیروان ، کارزان ، 

روستای چشمه پهن
سازمان امور عشایر ایران204204جهت مظلومیبانک کشاورزی

330
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران400400جواد جوادیانبانک کشاورزیروستای فاضل اباد1دره شهرایالم

331
دامداری 

(گاوداری)
وزارت جهاد کشاورزی52005200جواد حاتمیبانک کشاورزیصالح آباد- مهران - ایالم 3مهرانایالم

332
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200جواد زارعیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای پشت قلعه1آبدانانایالم

333
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

جواد شعبانی 

پری
وزارت جهاد کشاورزی200200

334

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم روستای هفت چشمه 

خیابان تعاونی
سازمان امور عشایر ایران200200جواد کریم بگیبانک کشاورزی

335
پرورش میش 

راسی76داشتی 
سازمان امور عشایر ایران490490جواد معصومیبانک کشاورزیسیروان روستای کلی کلی1سیروانایالم

336

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم
جوان بخت 

رضایی الوار
سازمان امور عشایر ایران204204

337

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200جوانمیر پورصادقبانک کشاورزیروستای چنگوله1مهرانایالم

338
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای جوب - ایوان- ایالم

شریف
بانک کشاورزی

جوانمیر 

ذوالفقاری
سازمان امور عشایر ایران200200

339
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای رستم - ایوان- ایالم

خان
سازمان امور عشایر ایران200200جوانمیر رستمیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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340

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200جوزعلی دارابیبانک کشاورزیروستای سرطاف1مهرانایالم

341
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
سازمان امور عشایر ایران200200جوزعلی قنبریبانک کشاورزی

342
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

اسماعیلی
سازمان امور عشایر ایران200200جوهر اسمعیلیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200جیران مرادزادهپست بانکایالم مهران شهرک اسالمیه1مهرانایالمطراحی دوخت343

344
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای دشت چمران1دره شهرایالم

چنگیز محسن 

نیایی
سازمان امور عشایر ایران200200

345
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200حاتم زینیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

346
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204حاتم صیدرضاییبانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

347
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204حاتم طاهریبانک کشاورزیبدره روستای زرانگوش1بدرهایالم

348
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204حاتم نورعلی زادهبانک کشاورزیروستای جابر-بدره1بدرهایالم

349
پروار بندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی700700حاجعلی رحیمیبانک کشاورزیروستای عباس آباد2دره شهرایالم

350
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

روستای -بخش چوار-ایالم

چم ژیه
صندوق کارآفرینی امید

حاجی عباس 

شفیع زاده
سازمان امور عشایر ایران300300

351
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

چشمه رمضان
بانک کشاورزی

حاجی مراد 

کهزادی
سازمان امور عشایر ایران200200

1ملکشاهیایالممعرق چوب352
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
100100حافظ ناصریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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353
تولید نرم افزار 

سی ام اس
800800حامد صفربگیپست بانکایالم روستای چالسرا1ایالمایالم

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

354
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150حامد قیطاسیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه کناره1آبدانانایالم

355
دفتر پیخشوان 

پست بانک
2ایوانایالم

دهستان - ایوان - ایالم 

سراب
500500حامد کریمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

356
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران200200حبیب اهلل عبدالیبانک کشاورزی

357
پرورش میش 

راسی76داشتی 
1چرداولایالم

ایالم شهرستان چرداول 

روستای جانجان
سازمان امور عشایر ایران200200حبیب حیدریبانک کشاورزی

358
پرورش میش 

راسی30داشتی 
بانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم

حبیب 

عبدالمحمدی
سازمان امور عشایر ایران200200

1ملکشاهیایالمجوشکاری359
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حبیب ناصریبانک توسعه تعاون

360
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای ماژین 

سفلی
سازمان امور عشایر ایران200200حبیب یوسفیبانک کشاورزی

361
کارگاه 

تولیدگلیم بافی
4سیروانایالم

سیروان روستای سراب 

کارزان
800800حبیبه سناییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

362

اقامتگاه 

بومگردی 

الیمایس

2ایالمایالم
- روستای چالسرا- ایالم

جاده شهرک قدس
بانک توسعه تعاون

حجت اهلل 

صفربیگی
18901890

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

363
پرورش ماهی 

در قفس
1بدرهایالم

شهرستان - استان ایالم 

سد سیمره بدره- بدره
وزارت جهاد کشاورزی600600حجت اهلل لطفیپست بانک

364
طرح توسعه 

نانوایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400حجت اله ازوارصندوق کارآفرینی امیدروستا چاالب1مهرانایالم

365
تیرچه ، بلوک و 

قطعات بتنی
1ملکشاهیایالم

ملکشاهی روستای قلعه 

جوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300حجت اله اکبریصندوق کارآفرینی امید
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366
پرورش صنعتی 

جوجه گوشتی
2ایالمایالم

-دهستان میشخاص-ایالم 

روستای چاویز
بانک کشاورزی

حجت اله رحیم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی960960

367

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200حجت فاضلیبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

368
کارگاه تولید 

دستمال کاغذی
5آبدانانایالم

آبدانان روستای شهرک 

هزارانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت26001960حدیث چابکپست بانک

1چرداولایالمقالی بافی369

بخش .چرداول.ایالم

روستای زیرتنگ .زاگرس

بیجنوند

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حدیث رستمیبانک توسعه تعاون

370
هرروستا یک 

محصول
1چرداولایالم

چرداول هلیالن روستای 

پیامن سفلی
صندوق کارآفرینی امید

حدیث قبادی 

شعار
صندوق کارآفرینی امید240240

371
پرورش میش 

 راس76داشتی 
سازمان امور عشایر ایران300300حدیث قربانیصندوق کارآفرینی امیدهفت چشمه خیابان ولیعصر1ایالمایالم

372
گلیم بافی 

(نقش برجسته)
2مهرانایالم

- روستای گالن - مهران

پشت رستوران یزدانی
100100حدیث ناصریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1چرداولایالمقالی بافی373
-شهرستان چرداول- ایالم 

روستای سامان- هلیالن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حدیث ویسیبانک توسعه تعاون

374
تولید مواد 

شوینده
5چرداولایالم

سرابله روستای زنجیره 

سفلی
صندوق کارآفرینی امید

حسام الدین 

زینی نهال
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

375
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چشمه باریک
سازمان امور عشایر ایران200200حسن تابه زربانک کشاورزی

376
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

شهرستان -استان ایالم

روستای پاریاب-ملکشاهی
سازمان امور عشایر ایران200200حسن جوزیصندوق کارآفرینی امید
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377
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای علی آباد علیا
سازمان امور عشایر ایران204204حسن خیدانبانک کشاورزی

378

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200حسن داوریبانک کشاورزیصالح آباد1مهرانایالم

379

مرغداری 

پرورش مرغ 

گوشتی 

 قطعه 10000

ای

وزارت جهاد کشاورزی800800حسن رستمی زادبانک کشاورزیایالم روستای بلیین1ایالمایالم

380
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200حسن رییسیبانک کشاورزیابدانان سرابباغ منطقه چل1آبدانانایالم

381

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200حسن سالمیانبانک کشاورزیایالم روستای چپه سورگه1ایالمایالم

382
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای ارمو2دره شهرایالم

حسن شریفی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی300300

383

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200حسن شکریبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

384

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200حسن شکریبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

385

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای - دهلران-ایالم

وحدت
سازمان امور عشایر ایران250250حسن عبدیصندوق کارآفرینی امید
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386
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200حسن عینیصندوق کارآفرینی امیدابدانان روستای مژاره1آبدانانایالم

387

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200حسن غالمیبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

388

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200حسن فاضلیبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

389
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدابدانان انجیره1آبدانانایالم

حسن قلی 

قاسمی
سازمان امور عشایر ایران200200

390

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204حسن کرم رضاییبانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

391
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران200200حسن لطفی زادهبانک کشاورزی

392
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم

حسن 

محمدشاهی
وزارت جهاد کشاورزی200200

393
 راس 30پرورش

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204حسن محمدیبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

394
هرروستا یک 

محصول
1چرداولایالم

چرداول هلیالن روستای 

پیامن سفلی
صندوق کارآفرینی امید

حسن محمدی 

سرینی
صندوق کارآفرینی امید240240

395
کشت و تولید 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی256256حسن ملکیبانک کشاورزیخیابان هاشمی نژاد-بدره1بدرهایالم

396
پرورش گاو 

شیری
4ایوانایالم

استان ایالم شهرستان ایوان 

بخش زرنه روستای کالن
بانک کشاورزی

حسنا احمدی 

کالنی
وزارت جهاد کشاورزی45702048



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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397

کارگاه چَلنگری 

آهنگری )

(سنتی

1دهلرانایالم
-زرین آباد-دهلران-ایالم

روستای خربزان
100100حسین ابراهیمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

398

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم بخش چوار باولی 

روستای گره چقاه
سازمان امور عشایر ایران200200حسین احمدیبانک کشاورزی

399
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای جوب -ایوان-ایالم

گوهر
سازمان امور عشایر ایران200200حسین چولکیبانک کشاورزی

400

تسهیالت 

روستاهای 

- بدون بیکار 

طرح کاشت 

یونجه

1دهلرانایالم
- زرین اباد - دهلران 

روستای بردی
صندوق کارآفرینی امید250250حسین حسینیصندوق کارآفرینی امید

401

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1مهرانایالم
ایالم بخش صالح اباد 

روستای لیزن
صندوق کارآفرینی امید

حسین 

حمدقداری
سازمان امور عشایر ایران200200

402
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای نثارمله 

ماران
سازمان امور عشایر ایران204204حسین حیدریبانک کشاورزی

403
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

خوشادول
بانک کشاورزی

حسین 

خورشیدی
سازمان امور عشایر ایران200200

404
مرغداری 

گوشتی
3بدرهایالم

شهرک - شهرستان بدره 

ولیعصر
بانک کشاورزی

حسین ربیعی 

منزه
وزارت جهاد کشاورزی25602560

405

پرورش 

اصالح )گوسفند

(نژاد

سازمان امور عشایر ایران200200حسین رمضانیبانک کشاورزیمهران روستای چنگوله1مهرانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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406
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیآبدانان روستای سیاخانی1آبدانانایالم

حسین سالمی 

پور
سازمان امور عشایر ایران200200

407

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه عشایری 

سرابباغ
سازمان امور عشایر ایران200200حسین سبزواریصندوق کارآفرینی امید

408
پرورش دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران200200حسین سلطانیبانک کشاورزیایالم چوار روستای گلزار3ایالمایالم

409

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200حسین شکریبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

410
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
بانک کشاورزی

حسین 

شیرمحمدی
سازمان امور عشایر ایران200200

411
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200حسین شیریبانک کشاورزیروستای سرخ آباد1دره شهرایالم

412
راس 30پرورش 

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204حسین شیریبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

413

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
دهلران زرین اباد روستای 

سرکمر
صندوق کارآفرینی امید

حسین صید 

نظری
سازمان امور عشایر ایران250250

1دره شهرایالمپرورش گوسفند414
دره شهر روستای مازین 

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی300300حسین عباسیبانک کشاورزی

415

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200حسین عبدی نیابانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

416
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روشتای 

حاجی بختیار
سازمان امور عشایر ایران300300حسین عزیزیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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417
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدروستای علمدار- ایوان- ایالم1ایوانایالم

حسین علی 

احمدی
سازمان امور عشایر ایران200200

418

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200حسین فاضلیبانک کشاورزیروستا بان رحمان1مهرانایالم

419
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200حسین قبادیبانک کشاورزی

420
پرورش ماهی 

در قفس
1بدرهایالم

شهرستان - استان ایالم 

سد سیمره بدره- بدره
وزارت جهاد کشاورزی15001500حسین کهزادیپست بانک

421
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان خیابان سلمان 

فارسی شهرک توحید
سازمان امور عشایر ایران200200حسین محمدیبانک کشاورزی

422
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای شهرک 

سرتنگ
سازمان امور عشایر ایران204204حسین ملکشاهیبانک کشاورزی

423

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای - دهلران زرین اباد 

چم سرخ
صندوق کارآفرینی امید

حسین موسی 

زاده
سازمان امور عشایر ایران250250

424
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204حسین میرانبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم

وزارت جهاد کشاورزی300300حسین نادیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند425

426

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
استان ایالم شهرستان 

آبدانان روستای هزارانی
سازمان امور عشایر ایران200200حسین نظرزادهصندوق کارآفرینی امید

427
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200حسین نوریبانک کشاورزیروستای جهاد آباد1دره شهرایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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428

احداث استخر 

دو منظوره 

پرورش ماهی

1آبدانانایالم

ایالم شهرستان آبدانان 

بخش مورموری روستای 

آبطاف

وزارت جهاد کشاورزی453453حسین نیکونهادبانک کشاورزی

429
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200حسین همایونیبانک کشاورزی

430
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای -ایوان-ایالم

چقاماهی
سازمان امور عشایر ایران200200حسین همتیصندوق کارآفرینی امید

431
پرورش میش 

راسی76داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای چشمه پهن
سازمان امور عشایر ایران204204حسینعلی فرجیبانک کشاورزی

432
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی6060حشمت ابراهیمیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

433
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدایوان دویران1ایوانایالم

حشمت اله 

سحری
سازمان امور عشایر ایران200200

434
پروار بندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی12001200حشمت چراغیبانک کشاورزیروستای وزیر آباد5دره شهرایالم

435

شرکت تعاونی 

 پرواربندی 75

 رآسی بره500

بانک کشاورزیایالم روستای پاکل گراب2ایالمایالم
حشمت دامن 

افشان
وزارت جهاد کشاورزی20002000

436

صندوق خرد 

محلی ماژین 

مرکزی

صندوق کارآفرینی امید200200حلیمه دریکوندصندوق کارآفرینی امیددره شهر ماژین مرکزی33دره شهرایالم

437

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200حمداله بیابانیبانک کشاورزیمهران ، روستای زعفرانیه1مهرانایالم

438
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204حمداله کرم نژادبانک کشاورزیسیروان روستای چشمه پهن1سیروانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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439
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200حمزه لطفیصندوق کارآفرینی امیدروستای چمکالن1دره شهرایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت24502450حمزه محمودیپست بانکروستای اسماعیلی علیا5ایوانایالمموازیک سازی440

441

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم سه راهی جنداهلل 

روستای لیزن
سازمان امور عشایر ایران200200حمزه یاریبانک کشاورزی

442
پرورش میش 

داشتی
1مهرانایالم

شهرک -شهرستان مهران

اسالمیه
سازمان امور عشایر ایران500500حمید ابراهیمیبانک کشاورزی

443

تولید مواد 

صنایع پایین 

دستی 

پتروشیمی

7ایالمایالم

ایالم شهرک صنعتی ششدار 

 شرکت 3نبش کارآفرین 

تولیدی فراشیمی

وزارت صنعت، معدن و تجارت97909790حمید باختریبانک توسعه تعاون

444

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

2چرداولایالم
ایالم شهرستان چرداول 

روستای زنجیره سفلی
وزارت جهاد کشاورزی10001000حمید بهزادنیابانک کشاورزی

445

پرورش 

گوسفند 

(داشتی )

سازمان امور عشایر ایران200200حمید پیریصندوق کارآفرینی امیدسراب باغ1آبدانانایالم

بانک کشاورزیروستای چغا ماهی- ایوان 3ایوانایالممرغداری446
حمید رضا 

فرامرزی
وزارت جهاد کشاورزی960960

447
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200حمید طائریبانک کشاورزیایالم بخش چوار پارده1ایالمایالم

448
پرورش گل 

نرگس
1آبدانانایالم

- آبدانان منطقه ورگر

سراجان
وزارت جهاد کشاورزی300300حمید طهماسبیصندوق کارآفرینی امید

449
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200حمید کرمیبانک کشاورزیملکشاهی روستای چم انار1ملکشاهیایالم

450

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه عشایری 

بیدهلقام
سازمان امور عشایر ایران200200حمید منتیصندوق کارآفرینی امید
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451

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200حمید ناصری فردبانک کشاورزیچنگوله1مهرانایالم

452
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200حمید هاشمیصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

453

شرکت پرورش 

مرغ گوشتی 

ایوان فردوس

2ایوانایالم
ایوان دوراهی زرنه جنب 

پمپ بنزین غالمی
وزارت جهاد کشاورزی12401240حمیدرضا باسامیبانک کشاورزی

1دهلرانایالمگلیم بافی454
روستای - دهلران-ایالم

پتک دیناروند
پست بانک

حمیده 

دیناروندی نیا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حنیفه تاوربانک توسعه تعاونملکشاهی کلک نقی1ملکشاهیایالمخیاطی455

456
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200حوربانو یوسفیبانک کشاورزیروستای ماژین- ایوان- ایالم1ایوانایالم

457
پرورش میش 

راسی76داشتی 
1چرداولایالم

ایالم چرداول بخش زاگرس 

روستای شله کش
سازمان امور عشایر ایران204204حوری روشنیبانک کشاورزی

500500حوری زینی وندبانک توسعه تعاونماژین گرز لنگر4دره شهرایالمخانه بومگردی458
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

459

برورش میش 

 76داشتی 

راسی

بانک کشاورزیایالم هلیالن روستای تورم1چرداولایالم
حیات بانو 

نیرومند
سازمان امور عشایر ایران204204

460

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200حیدر ارندانبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

461
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

داراب آباد
سازمان امور عشایر ایران200200حیدر اسماعیلیبانک کشاورزی

462
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای هلشی- ایوان- ایالم1ایوانایالم

حیدر 

پورمعصومی
سازمان امور عشایر ایران200200
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463
پرورش گل 

نرگس
1آبدانانایالم

رمنطقه - آبدانان- ایالم 

ورگر
وزارت جهاد کشاورزی137137حیدر دانیالی پورصندوق کارآفرینی امید

464
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200حیدر فتحیبانک کشاورزیروستای جهاد آباد1دره شهرایالم

465
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200حیدر کاظمیبانک کشاورزیزرنه- ایوان- ایالم1ایوانایالم

466
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
سازمان امور عشایر ایران200200حیدر کرمیبانک کشاورزی

467

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیصالح آباد1مهرانایالم
حیدر محمدی 

خواه
سازمان امور عشایر ایران200200

468

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200حیدر مهدی زادهبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

469
پرورش دام 

سبک
1ایالمایالم

ایالم بخش چوارروستای 

چمن سیدمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200حیران روهندهبانک کشاورزی

1ملکشاهیایالمخیاطی470
ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حیران نجفی زادهصندوق کارآفرینی امید

471
باجه خدمات 

بانکی روستایی
2چرداولایالم

شهرستان چرداول .ایالم

روستای هلسم.
900500خالد احمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

472

سرمایه در 

گردش برای 

شرکت ایالم 

سرنگ

10ایالمایالم
ایالم چوار روبروی روستای 

گلزار
وزارت صنعت، معدن و تجارت80008000خالد رویین تنبانک توسعه تعاون

473

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200خالد نادبی فردبانک کشاورزیروستای شهرک اسالمیه1مهرانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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474
راس 30پرورش 

میش داشتی
بانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

خانجان شادی 

وند
سازمان امور عشایر ایران204204

475

برورش میش 

 76داشتی 

راسی

1چرداولایالم
ایالم هلیالن روستای 

زردالن بیامن
سازمان امور عشایر ایران204204خانمتاج آزادیبانک کشاورزی

476
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

ایالم سیروان کارزان 

جوبدراز میرزابیگی
بانک کشاورزی

خانمراد 

میرزابیگی
سازمان امور عشایر ایران204204

477
پرورش میش 

داشتی
1مهرانایالم

روستای - شهرستان مهران 

بان رحمان
سازمان امور عشایر ایران200200خاور ارغندهبانک کشاورزی

478
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

دوییران سفلی
سازمان امور عشایر ایران200200خداداد رجبیبانک کشاورزی

479

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم بخش سیوان روستای 

طوالب
سازمان امور عشایر ایران204204خداداد شیخیبانک کشاورزی

480
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای شهرک 

سرتنگ
بانک کشاورزی

خداداد قلیجی 

زنگوان
سازمان امور عشایر ایران204204

481
پرورش دام 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200خدارحم کمریصندوق کارآفرینی امیدابدانان روستای اب انار1آبدانانایالم

482
- گلیم بافی 

نقش برجسته
400400خدیجه باباخانیبانک توسعه تعاونشهرستان بدره2بدرهایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

483
پرورش مرغ 

بومی
وزارت جهاد کشاورزی200200خدیجه باقری نیاصندوق کارآفرینی امیدایوان روستای علیگه1ایوانایالم

484
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200خدیجه دمانبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

485

گلیم 

نقش )بافی

(برجسته

2مهرانایالم
مهران روستای بان - ایالم 

رحمان خیابان شهید مومنی
پست بانک

خدیجه رجب 

زاده
195195

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

486
گلیم بافی 

(نقش برجسته)
2مهرانایالم

مهران روستای گالن - ایالم

پشت رستوران یزدانی
100100خدیجه قاسمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

487
آرایش وپیرایش 

زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300خدیجه محمدیپست بانک

488
پرورش میش 

داشتی
1چرداولایالم

شهرستان چرداول آسمان 

روستای کل کل-آباد
بانک کشاورزی

خدیجه ملکی 

اصل
سازمان امور عشایر ایران200200

1دهلرانایالمچیت بافی489
شهرستان . استان ایالم 

روستای آگره بید. دهلران 
100100خدیجه میرزائیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایالمایالمگلیم بافی490
ایالم روستای چالسرا کوچه 

شهید بارکی
100100خدیجه نجفیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

491

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200خدیر محمدیبانک کشاورزیروستای چنگوله1مهرانایالم

492

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
ابدانان منطقه عشایری 

سرابباغ
سازمان امور عشایر ایران200200خسرو طهماسبیصندوق کارآفرینی امید

493

پرورش میش 

 76داشتی 

راسی

1چرداولایالم
ایالم هلیالن روستای 

گاودول
بانک کشاورزی

خسرو کریمی 

حیاثوندی
سازمان امور عشایر ایران204204

494
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200خسرو کوه زادیبانک کشاورزیروستای کلک نقی1ملکشاهیایالم

495

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم روستا میرمکان 

دهستان بولی
سازمان امور عشایر ایران200200خضبان محمدیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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496
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای ماژین - ایوان- ایالم

سفلی
سازمان امور عشایر ایران200200خلیفه ملکیبانک کشاورزی

497
پرورش دام 

سبک
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

پارده
سازمان امور عشایر ایران300300خلیفه مهریصندوق کارآفرینی امید

498

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم
خوش قدم نادبی 

فرد
سازمان امور عشایر ایران200200

499
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی700700خوشقدم روشیبانک کشاورزیروستای وزیر آباد6دره شهرایالم

500

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200خیدان مرادیبانک کشاورزیایالم صالح اباد روستای ریکا1ایالمایالم

501

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیروستای چنگوله1مهرانایالم
خیراهلل ناصری 

فرد
سازمان امور عشایر ایران200200

1دهلرانایالمچیت بافی502
شهرستان . استان ایالم 

کاور توه طاق. دهلران 
100100خیربانو عباسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

503
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200خیربانو نظریانصندوق کارآفرینی امیدروستای جهانگیر آباد1دره شهرایالم

1ملکشاهیایالمقالی بافی504
ارکواز ملکشاهی روستای 

طالقانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300خیریه شامحمدیصندوق کارآفرینی امید

1دهلرانایالمچیت بافی505
شهرستان . استان ایالم 

کاور توه طاق. دهلران 
100100خیریه ناصریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

506
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200داراب کمالیصندوق کارآفرینی امیدروستای مهتابی1دره شهرایالم

507

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای چم سرخ
سازمان امور عشایر ایران250250داراب مرادیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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508

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
 5آبدانان منطقه عشایری 

کیلومتری
صندوق کارآفرینی امید

داریوش 

علیمرادی
سازمان امور عشایر ایران200200

509

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200داریوش قاسمیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای انجیره1آبدانانایالم

510
ایستگاه پمپاژ 

آب کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی20002000داریوش میربانک کشاورزیروستای جهاد آباد4دره شهرایالم

511
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای کله جوب1دره شهرایالم

دانه انار 

حسنوندعموزاده
سازمان امور عشایر ایران204204

512
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

دلگشا
سازمان امور عشایر ایران200200داود آتش روزبانک کشاورزی

513
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

شهرستان ملکشاهی - ایالم 

روستای میان تنگ- 
سازمان امور عشایر ایران200200داود بگ افرازادهبانک کشاورزی

514
 4ماهی گرمابی 

تنی
2دهلرانایالم

-دشت عباس-دهلران-ایالم

روستای برم
وزارت جهاد کشاورزی687687داود خرسانصندوق کارآفرینی امید

515
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای چغاپوکه1دره شهرایالم

درخشان مهری 

الوار
سازمان امور عشایر ایران374350

516
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204دالور منتیبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم

517
پرورش 

بلدرچین
وزارت جهاد کشاورزی400400دلبر همتیصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان روستای چغاماهی1ایوانایالم

1ملکشاهیایالمعبابافی518
ارکواز ملکشاهی روستای 

منصورآباد
200200دلبر یاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران200200دوسه بدیهبانک کشاورزیروستای قلعه جوق1ملکشاهیایالمدامداری سنتی519

صندوق کارآفرینی امیدایالم هفت چشمه خ معلم1ایالمایالمچیت بافی520
دولت حسن 

بیگی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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521
 راس 30پرورش

میش داشتی
بانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

ذبیع اله زینوند 

لرستانی
سازمان امور عشایر ایران204204

1مهرانایالمگلیم بافی522
ایالم شهرستان مهران 

روستای چاالب
100100ذکیه برینصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ذلیخا رحمانیصندوق کارآفرینی امیدشهرک اسالمیه1مهرانایالمقالی بافی523

524

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200ذلیخا صیدیبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

525
نازک )خیاطی

(دوز زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ذلیخا لعل زادگانصندوق کارآفرینی امید

526

پشم خام 

گوسفند یا بز با 

پوست یا پوس 

کنده حاصل از 

کشتار 

دام،شستشو و 

کلفت ریسی آن

9بدرهایالم

شهرستان بدره بخش 

هندمینی روستای چشمه 

شیرین خیابان وصال نبش 

کوچه مولوی

وزارت جهاد کشاورزی48001600رازی بیگیبانک کشاورزی

527
پرورش دام 

سبک
1دهلرانایالم

شهرستان دهلران شهرک 

 روستای حاضرمیل 2انقالب 

سابق

سازمان امور عشایر ایران250250راضیه آیینیصندوق کارآفرینی امید

528

کارگاه تولید 

لباس 

یکبارمصرف 

بیمارستانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت12601260راضیه چاورانبانک توسعه تعاونآبدانان روستای چمکبود4آبدانانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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529
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100راضیه زادفتاحصندوق کارآفرینی امید

530
پرورش بره و 

گوسفند داشتی
2آبدانانایالم

روستای شهرک - آبدانان 

هزارانی
وزارت جهاد کشاورزی15001500راضیه شاولیبانک کشاورزی

531
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای گاو میشان1دره شهرایالم

راضیه شربی 

نیازی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100راضیه علی پوربانک توسعه تعاونروستای تم تم آب1دهلرانایالمقالیبافی532

533
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200راضیه لطفیصندوق کارآفرینی امیدروستای غالم اباد1دره شهرایالم

534
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150راضیه نجفیصندوق کارآفرینی امیدماژین و حومه1دره شهرایالم

1چرداولایالمقالی بافی535
- هلیالن- چرداول- ایالم 

روستی سرچم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100راضیه نوروزیبانک توسعه تعاون

536

پرورشر گاو 

شیری چهار 

راسی

1بدرهایالم
ایالم شهرستان بدره شهرک 

ولیعصر
وزارت جهاد کشاورزی400400ربابه فرجامیبانک کشاورزی

1چرداولایالمگاو شیری537
روستای -چرداول - ایالم 

لتاب
بانک کشاورزی

رحمان بوچانی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی600600

538

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

صندوق کارآفرینی امیدروستای انجیره1آبدانانایالم
رحمان شریفی 

زاده
سازمان امور عشایر ایران200200

539
گردشگری و 

طبیعت
12ایوانایالم

روستای - ایوان - ایالم 

سرتنگ
بانک توسعه تعاون

رحمان کیانی 

تبار
43294329

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

540

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200رحمان مرادیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای گنداب1آبدانانایالم
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541

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم بخش چوار روستای 

انارک
سازمان امور عشایر ایران200200رحمت اله مرادیبانک کشاورزی

542

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200رحمت اله مهریصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه عشایری مژاره1آبدانانایالم

543

تراش سنگ 

های قیمتی و 

نیمه قیمتی

2مهرانایالم
مهران روستای -ایالم

چنگوله خیابان امام خمینی
100100رحمت صحراییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

544
پرورش میش 

داشتی عشایری
سازمان امور عشایر ایران250250رحمتعلی غالمیصندوق کارآفرینی امیدروستای وحدت- دهلران1دهلرانایالم

545

توسعه 

نمایندگی ایران 

خودرو

6مهرانایالم

. شهرستان مهران. ایالم

نمایندگی . کیلومتر یک

ایران خودرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت55235523رحمن غیابیبانک توسعه تعاون

546

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204رحمن نیازیبانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

547
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

نهرغالم ویس
سازمان امور عشایر ایران200200رحمن ویسیبانک کشاورزی

548
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک کلوندی
سازمان امور عشایر ایران200200رحیم آب روشنبانک کشاورزی

2ایوانایالمپروار بندی بره549
ایوان بخش زرنه روستای 

کالن
وزارت جهاد کشاورزی30403040رحیم حامدیبانک کشاورزی

550

کارگاه 

تولیدفرش 

دستباف

2سیروانایالم
سیروان روستای سراب 

کارزان
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700رحیم حمیدیانبانک توسعه تعاون
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551
تعمیرگاه مجاز 

اسلحه شکاری
2ایالمایالم

بخش  _شهرستان ایالم

روستای سرطاف _مرکزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400رحیم داوریصندوق کارآفرینی امید

552
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200رحیم صیادیبانک کشاورزی

553

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1مهرانایالم
بانرحمان خیابان شهید 

سلیمان تنوره
بانک کشاورزی

رحیم 

عبدالمحمدی
سازمان امور عشایر ایران200200

554
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
سازمان امور عشایر ایران200200رحیم کسانیبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران200200رحیم همتیبانک کشاورزیمهران روستای جالل آباد1مهرانایالمپرورش گوسفند555

556

خدمات 

سوپرمارکت 

محصوالت )

(محلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300رحیم یاریصندوق کارآفرینی امیدروستای گالن1مهرانایالم

557

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200رستم بانقالنیبانک کشاورزیایالم بانقالن خیابان مهدیه1ایالمایالم

558
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای علی آباد علیا
سازمان امور عشایر ایران205204رستم خیدانبانک کشاورزی

559
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200رستم رحیمیبانک کشاورزیایالم روستای قجر1ایالمایالم

560
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان کپنه کران1ایوانایالم

رستم صادقی 

کالنی
سازمان امور عشایر ایران200200

3ایالمایالمپرواربندی بره561
جاده قدیم مهدی - ایالم 

آباد نرسیده به شهرک قدس
سازمان امور عشایر ایران16001600رستم کریمیبانک کشاورزی
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562
مرغداری 

گوشتی
3ایالمایالم

 جاده 10ایالم چوار کیلومتر 

پتروشیمی روستای چشمه 

سرخ

وزارت جهاد کشاورزی800800رستم نادریپست بانک

563
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200رستم نوریبانک کشاورزی

1ملکشاهیایالمقالیبافی564
روستای میان -ملکشاهی

تنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300رسمیه منتیصندوق کارآفرینی امید

565
پرورش گل 

نرگس
1آبدانانایالم

آبدانان مورموری منطقه گاو 

میش چم
وزارت جهاد کشاورزی345345رسول عموزادبانک کشاورزی

566
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200رشید ترغوبانک کشاورزی

567

ایجاد مرکز 

تفریحی 

سرگرمی روباز

4ایوانایالم
-روستای هلشی- ایوان

جنب اما زاده سیدعبداله
20002000رضا اسماعیلیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

568
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای میرزابیگی
سازمان امور عشایر ایران204204رضا امین بیگیبانک کشاورزی

569
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

بخش چوار روستای -ایالم

(س)چمن سید محمد
سازمان امور عشایر ایران200200رضا آقاویسیصندوق کارآفرینی امید

570
پرورش میش 

داشتی
1چرداولایالم

بخش -شهرستان چرداول

روستای طاق -زاگرس

گاورین

سازمان امور عشایر ایران250250رضا بهزادنیابانک کشاورزی

571
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200رضا بیگی پوربانک کشاورزیایالم ایوان روستای خرابانان1ایوانایالم

300300رضا پورجهانگیرصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چاالب2مهرانایالمنمد مالی572
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

10ملکشاهیایالمگلیم بافی573
شهرستان ملکشاهی 

روستای انجیر
500500رضا حاتمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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574
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204رضا دوستانیبانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

575
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200رضا رحمتیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای بانکت1آبدانانایالم

576

تعمیر 

ماشینهای 

الکتریکی و 

کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت350350رضا رحیمیبانک توسعه تعاونمهران، شهرک اسالمیه1مهرانایالم

577

کاشت و 

پرورش گل 

نرگس

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا رشیدی الوارصندوق کارآفرینی امیدگرز لنگر1دره شهرایالم

578

انبار داری 

ونگهداری 

محصوالت 

کشاورزی 

توسط سیلو 

غالت

10چرداولایالم
ایالم چرداول هلیالن کهره 

توحید
وزارت جهاد کشاورزی3500030000رضا رضاییانبانک کشاورزی

579

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200رضا ره پورصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای چمکبود1آبدانانایالم

580
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای کل - ایوان- ایالم

کل
سازمان امور عشایر ایران200200رضا زارعیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400رضا صفریصندوق کارآفرینی امیدروستای چاالب- مهران 1مهرانایالمنوشت افزاری581

582
پرورش میش 

داشتی
1چرداولایالم

ایالم شهرستان چرداول 

روستای شله کش
سازمان امور عشایر ایران204204رضا صیدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی180180رضا عابدفرصندوق کارآفرینی امیدغالم اباد1دره شهرایالمگل نرگس583
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584
پرورش میش 

راسی30داشتی 
بانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

رضا علی 

بابامرادی
سازمان امور عشایر ایران204204

585
پرواربندی بره 

 راسی190
وزارت جهاد کشاورزی400400رضا علیمرادیبانک کشاورزیبدره2بدرهایالم

586

پرورش میش 

داشتی 

رأسی 40

عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای چم سرخ
سازمان امور عشایر ایران250250رضا غالمیصندوق کارآفرینی امید

587
کارگاه صنایع 

چوبی
5چرداولایالم

ایالم چرداول روستای سنگ 

سفید
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000رضا قاسمیصندوق کارآفرینی امید

588
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100رضا قیصر بیگیصندوق کارآفرینی امید

589
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200رضا کسانیبانک کشاورزی

590
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیزروان روستای لرینی 

سفلی
سازمان امور عشایر ایران204204رضا محبی فردبانک کشاورزی

591
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا میردریکوندصندوق کارآفرینی امیدحومه ماژین1دره شهرایالم

592
پرورش دام 

سبک
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

سرپیتک
سازمان امور عشایر ایران200200رضا نعیمیبانک کشاورزی

593

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200رضا نورهبانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم

594

دامداری و 

پرورش میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200رضا هواسیبانک کشاورزیروستای چگا- ارکواز- ایالم 1ایالمایالم
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595

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

بانک کشاورزیماژین1دره شهرایالم
رضاعلی علی 

زاده مطلق
سازمان امور عشایر ایران204204

596
پرورش گل 

نرگس
1آبدانانایالم

آبدانان روستای چمکبود 

منطقه جولیان
وزارت جهاد کشاورزی200200رعنا چراغی نیاصندوق کارآفرینی امید

597

تور مجازی 

ایالم و ارایه 

بسته ترکیبی 

تور

1ایالمایالم
ایالم روستای چالسرا کوچه 

شهید شکربیگی
20002000رعنا قبادیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

598
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200رقیه چراغیصندوق کارآفرینی امیدحومه ماژین1دره شهرایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300رقیه کاکیبانک توسعه تعاونروستای چاالب- مهران 1مهرانایالمخیاطی599

600

آموزشگاه آزاد 

مراقبت و 

زیبایی ویشکا

2ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
آموزش فنی حرفه ای500500رقیه گرگیپست بانک

2بدرهایالمماهی در قفس601
روستای شهرک -بدره

ولیعصر
وزارت جهاد کشاورزی10001000رمضان دیده بانپست بانک

602
پرورش گاو 

شیری
1چرداولایالم

روستای - ایالم چرداول 

بردبل
بانک کشاورزی

رنگینه رفعتی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی800800

603
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای هواسعلی1دره شهرایالم

روح الدین کردی 

سیکان
وزارت جهاد کشاورزی200200

604
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

ایالم شهرستان سیروان 

بخش کارزان روستای 

چشمه رشید

سازمان امور عشایر ایران204204روح اهلل اکبریبانک کشاورزی

605
فروش قطعات 

موتوری
1ملکشاهیایالم

ایالم ملکشاهی 

گنبدپیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200روح اهلل قنبریصندوق کارآفرینی امید

606
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200روح اله تمریبانک کشاورزیایالم ایوان دوبیران1ایوانایالم
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607
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
بانک کشاورزیروستای موسی-بدره1بدرهایالم

روح اله دانش 

پژوه
سازمان امور عشایر ایران204204

608

جدا سازی دفتر 

پست بانک از 

مخابرات و 

تبدیل به باجه 

روستایی

پست بانکمهران روستای چاالب1مهرانایالم
روح اله رحمان 

پور
600600

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

609
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
سازمان امور عشایر ایران200200روح اله کوه زادیبانک کشاورزی

610

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

صندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای چمکبود1آبدانانایالم
روح اله 

محمدخانی
سازمان امور عشایر ایران200200

611

تولیدی 

مصنوعات 

چوبی هیمه

2ایالمایالم

-بخش مرکزی - ایالم 

انتهای - روستای چالسرا

کوچه امام خمینی

وزارت صنعت، معدن و تجارت16001600روح اله هاشمیصندوق کارآفرینی امید

612
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای ارمو1دره شهرایالم

روح انگیز زینی 

وند
وزارت جهاد کشاورزی200200

1دهلرانایالمتخته سیاه چادر613

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین اباد . دهلران 

روستای خربزان

صندوق کارآفرینی امید
روح انگیز لطفی 

زاده
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

614
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200رودابه زینی وندبانک کشاورزیروستای جهاد آباد1دره شهرایالم

615
کارگاه 

سفالگری سنتی
400400رودابه سلیمانیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای لرغه2آبدانانایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

438400رودابه شهبازیپست بانکروستای دول گالب2بدرهایالمخانه بوم گردی616
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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617

تولید نشا 

پیوندی سبزی 

و صیفی

وزارت جهاد کشاورزی14001400رودابه گیالنیبانک کشاورزیروستای جهانگیر آباد5دره شهرایالم

618
پرورش میش 

 راسی30داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200روشنعلی رحیمیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

619
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200ریحان توشیبانک کشاورزی

1دهلرانایالمکارگاه قالیبافی620
روستای - دهلران- ایالم

پتک دیناروند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ریحان قاسمیبانک توسعه تعاون

621

ایجاد باجه 

پست )بانکی 

(بانک

1دره شهرایالم

استان ایالم شهرستان دره 

بن -روستای دلفان آباد-شهر

بست نور

500500زاهدین نوریپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

622

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200زبیده ارغندهبانک کشاورزیروستا بان رحمان1مهرانایالم

400400زربانو سبزیصندوق کارآفرینی امیدروستای گله دار- بدره3بدرهایالمگلیم بافی623
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زکیه صیادیپست بانکروستای چاالب1مهرانایالمقالی بافی624

625
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی9090زکیه کورانی زادهصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای ژیور1آبدانانایالم

626
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200زلیخا میررحمتیبانک کشاورزیماژین روستای گدارنمک1دره شهرایالم

627
کشت گل 

نرگس
1دره شهرایالم

ماژین -دره شهر -ایالم 

روستای کولکنی
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا احمدیبانک کشاورزی

1چرداولایالمقالیبافی628
بخش -شهرستان چرداول

روستای نوراباد-زاگرس
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا اکبرزادهبانک توسعه تعاون
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629

صندوق خرد 

محلی روستای 

قلعه جوق

صندوق کارآفرینی امید200200زهرا اکبری نسبصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای قلع جوق44ملکشاهیایالم

630
سازنده تولیدات 

دست دوز نمدی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا اندوزصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زهرا آذرخشصندوق کارآفرینی امیدروستای گلزار- چوار - ایالم 3ایالمایالمتولید پوشاک631

632
 )صنایع دستی 

(چیت بافی
1دهلرانایالم

شهرستان . استان ایالم 

بخش زرین اباد . دهلران 

روستای هفتکده.

100100زهرا باسرهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زهرا باقریبانک توسعه تعاونابدانان شهرک هزارانی2آبدانانایالمگلیم بافی633
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

634
تاسیس کارگاه 

چیت بافی
300300زهرا بساطیپست بانکروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دهلرانایالمقالی بافی635
-میمه-دهلران- ایالم

روستای گوراب باال
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا پیرزادیبانک توسعه تعاون

636

طراحی و 

خیاطی )دوخت

(و روبان دوزی

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا تاشکصندوق کارآفرینی امید

1مهرانایالمقالی بافی637

مهران، روستای چاالب، خ 

عباداله شوهانی کوچه 

شهید غضبان عیوضی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا تروندصندوق کارآفرینی امید

638
پرورش میش 

راسی76داشتی 
سازمان امور عشایر ایران487487زهرا جهانگیرزادهبانک کشاورزیروستای کلم باال- بدره 1بدرهایالم
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639
کارگاه تولید 

پوشاک
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زهرا چتربسربانک توسعه تعاونشهرک اسالمیه5مهرانایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زهرا خانیبانک توسعه تعاونایالم چوار روستای گلزار2ایالمایالمقالی بافی640

400400زهرا خدارحمیبانک توسعه تعاونزنجیره علیا-چرداول 10چرداولایالمکارگاه گلیم641
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

642
فروشگاه مواد 

غذایی
صندوق کارآفرینی امید200200زهرا درویشیصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای بانرحمان1مهرانایالم

300300زهرا رجایی پورصندوق کارآفرینی امیدشهرک اسالمیه- مهران 2مهرانایالمکارگاه چلنگری643
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

644
کارگاه قالی 

بافی
1دهلرانایالم

دهلران بخش مرکزی روستا 

وحدت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا سعدونیصندوق کارآفرینی امید

645
گلیم بافی و 

فرش بافی
100100زهرا شکربیگیصندوق کارآفرینی امیدروستای هفت چشمه1ایالمایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

646
کارگاه قالی 

بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زهرا شیرخانیبانک توسعه تعاونایالم ایوان شهرک نبوت1ایوانایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا صفریبانک توسعه تعاونشهرک گلسیری-دهلران 1دهلرانایالمقالیبافی647

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا طرزی منفردپست بانکملکشاهی روستای باولگ1ملکشاهیایالمقالیبافی648

649

صندوق 

خردمحلی 

رستای گل گل

صندوق کارآفرینی امید200200زهرا طهماسبیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای گل گل1آبدانانایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زهرا طیب زادهصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای باولک2ملکشاهیایالمقالیبافی650

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا عباسیانصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چنگوله2مهرانایالمقالی بافی651

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا عبدالهیبانک توسعه تعاونمهران روستای چاالب1مهرانایالمپوشاک فروشی652

653
کارگاه قالب 

بافی
صندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای پشت قلعه2آبدانانایالم

زهرا عشقی 

چگنی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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654
فروشگاه مواد 

غذایی
صندوق کارآفرینی امیدمهران روستای گالن2مهرانایالم

زهرا علی 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

655
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200زهرا فاضلیبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

656
تولید پوشاک 

زنانه
1مهرانایالم

مهران روستای -ایالم

چنگوله خیابان شهید 

عسگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زهرا قاسم زادهبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا کوخاییبانک توسعه تعاونچاالب1مهرانایالمتولیدی پوشاک657

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000زهرا کرمیپست بانکایوان خوران علیا3ایوانایالمتولیدی پوشاک658

659
پرورش گاو 

 راسی10شیری 
وزارت جهاد کشاورزی700700زهرا کالنتریبانک کشاورزیروستای قلعه تسمه2دره شهرایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا کناریوندصندوق کارآفرینی امیدشهرک اسالمیه1مهرانایالمتولیدی پوشاک660

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا کوخاییبانک توسعه تعاونچاالب1مهرانایالمتولیدی پوشاک661

1ایالمایالمگلیم بافی662
ایالم روستای فاطمیه جنب 

ایران خودرو رجبی
100100زهرا کوالبندیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

663
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای چشمه خزانه
سازمان امور عشایر ایران204204زهرا محمدنژادبانک کشاورزی

664
کارگاه خدمات 

کامپیوتری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا محمدیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای باولگ1ملکشاهیایالم
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665

صندوق 

خردمحلی 

سرابباغ

صندوق کارآفرینی امید200200زهرا محمدیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان سرابباغ1آبدانانایالم

666
گلیم بافی نقش 

برجسته
400400زهرا مرادیصندوق کارآفرینی امیدروستای چشمه شیرین3بدرهایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1چرداولایالمگلیم بافی667
روستای - چرداول - ایالم 

بالوه خشکه
100100زهرا ملکیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زهرا موسویانبانک توسعه تعاونمهران روستای بانرحمان1مهرانایالمگلیم بافی668
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

669
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100زهرا نظری تبارصندوق کارآفرینی امید

670
پرورش میش 

داشتی
1چرداولایالم

بخش -شهرستان چرداول

روستای طاق -زاگرس

گاورین

سازمان امور عشایر ایران204204زهرا نعمتیبانک کشاورزی

1دهلرانایالمگلیم بافی671
شهرستان دهلران روستای 

دشت اکبر
100100زهرا نگهداربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

672
کارگاه گلیم 

بافی
2ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
صندوق کارآفرینی امید

زهرا نوروزی 

نسب
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

673
کارگاه قالی 

بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا ولی پوربانک توسعه تعاونروستای حاضرمیل1دهلرانایالم

674
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

مورت
سازمان امور عشایر ایران200200زهرا یاریبانک کشاورزی

675
کاشت سبزی 

وصیفی جات
2سیروانایالم

ایالم سیروان بخش کارزان 

روستای قنات آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500زهره شادمانصندوق کارآفرینی امید

676
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی300300زهره قلی زادهبانک کشاورزیروستای هاشم آباد1دره شهرایالم

677
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200زهره مهرابیصندوق کارآفرینی امیدروستای سرخ آباد1دره شهرایالم
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678
کارگاه چرم 

دوزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زینب احمدیصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چنگوله4مهرانایالم

679
پرورش میش 

داشتی
1چرداولایالم

روستای - چرداول - ایالم 

هلسم
سازمان امور عشایر ایران204204زیبا امراییبانک کشاورزی

680
پوشاک دوز 

زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زیبا تباسیدهصندوق کارآفرینی امید

681
کارگاه تولید 

فرش دستباف
2چرداولایالم

- شهرستان چرداول 

روستای زنجیره سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زیبا رحمتیصندوق کارآفرینی امید

1چرداولایالمقالی بافی682
بخش - چرداول- ایالم

روستای سامان- هلیالن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا رضاییبانک توسعه تعاون

683
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200زیبا زرین جوییصندوق کارآفرینی امیدحومه ماژین1دره شهرایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیبا سرونصندوق کارآفرینی امیدایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمخیاطی684

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیبا شوهانیبانک توسعه تعاونمهران روستای بانرحمان1مهرانایالمقالیبافی685

686

داربست باغ 

انگور و حفر 

چاه و فنس 

کشی

2ایوانایالم
ایوان روستای خرابانان جاده 

امام زاده سیدعبداهلل
پست بانک

زیبا قاسمی 

ماژین
وزارت جهاد کشاورزی950950

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا منصورپورپست بانکروستای بانقالن1ایالمایالمقالی بافی687

1ایالمایالمقالی بافی688
روستای فاطمیه انتهای 

خیابان اسرین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا یاریبانک توسعه تعاون

689

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204زید علی برفیبانک کشاورزیروستای زید-بدره1بدرهایالم

690
پرورش گاو 

 راسی49شیری 
بانک کشاورزیایالم ابدانان روستای ماهونه8ایالمایالم

تعاونی )زینب 

لطفی  (4195

الوار

وزارت جهاد کشاورزی1200012000

وزارت جهاد کشاورزی550550زینب ارغابانک کشاورزیروستای میان تنگ2ملکشاهیایالمپرورش قارچ691
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692
پرورش گل 

نرگس
1آبدانانایالم

آبدانان روستای وچکبود 

جودکی
وزارت جهاد کشاورزی200200زینب اسکندریصندوق کارآفرینی امید

693
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

ایالم شهرستان سیروان 

بخش کارزان روستای 

جوبدراز

سازمان امور عشایر ایران204204زینب الفتیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زینب امیدیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای باولگ2ملکشاهیایالمکارگاه خیاطی694

1ملکشاهیایالمخیاطی695
ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب امیریصندوق کارآفرینی امید

696
گلیم بافی و 

نقش برجسته
3بدرهایالم

- شهرستان بدره - ایالم 

روستای دولگالب
600600زینب ایدیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

697

کارگاه خیاطی 

لباس  )زنانه 

(سنتی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب ایمانیبانک توسعه تعاونروستای پتک دیناروند1دهلرانایالم

2دهلرانایالمبوم گردی698
-بخش مرکزی-دهلران

روستای دشت اکبر
500500زینب باسرهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

699
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

زینب بهزادی 

شیخ مکان
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب تاتورهبانک توسعه تعاونمهران شهرک اسالمیه1مهرانایالمتولیدی پوشاک700

1ایالمایالمای تی ام701
ایالم بخش سیوان روستای 

پاکل گراب
500500زینب جعفریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

702
پروروش گل 

نرگس
1آبدانانایالم

آبدانان روستای شهرک 

هزارانی
وزارت جهاد کشاورزی200200زینب جعفریصندوق کارآفرینی امید

703

احداث کارگاه 

فرش بافی 

تولید داخلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زینب جعفری پوربانک توسعه تعاونشهرک وحدت- دهلران5دهلرانایالم

2مهرانایالمفرش بافی704
مهران شهرک - ایالم

اسالمیه خ شهید تقی نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت109100زینب خسرویپست بانک
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705

خیاطی 

لباسهای بومی 

محلی

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب داراخانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب داودیصندوق کارآفرینی امیددشت اکبر-دهلران1دهلرانایالمکارگاه قالیبافی706

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب رابهپست بانکروستای باولگ- ملکشاهی 1ملکشاهیایالمآرایشگری707

708
کارگاه گلیم 

نقش برجسته
2دره شهرایالم

روستای وزیر آباد خیابان 

اصلی
400400زینب رحمانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

709

صندوق خرد 

محلی روستایی 

2وحدت 

30دهلرانایالم
روستای - دهلران-ایالم 

وحدت
صندوق کارآفرینی امید200200زینب رضاییصندوق کارآفرینی امید

1ایالمایالمگلیم بافی710

بلوار امام - هفت چشمه 

روبروی مدرسه - حسن 

عفت

100100زینب زمانی نیاصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

711
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200زینب سالطیصندوق کارآفرینی امیدوحدت اباد ماژین1دره شهرایالم

712
کود حیوانی 

غنی شده دامی
15دهلرانایالم

روستای –دهلران - ایالم

دشت اکبر
وزارت جهاد کشاورزی2200022000زینب شاه ولیبانک کشاورزی

713
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200زینب شکری زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای عباس آباد1دره شهرایالم

714
تولید گلیم 

نقش برجسته
2ایالمایالم

ایالم روستای چالسرا کوچه 

شهید بارکی
صندوق کارآفرینی امید

زینب شمس 

الدین وندی
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

715
کارگاه حصیر 

بافی
100100زینب ظفریبانک توسعه تعاونروستای عین صوله1دهلرانایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت309300زینب عبدالهیپست بانکروستای چاالب1مهرانایالمتولیدی پوشاک716

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب عسکریپست بانک2شهرک انقالب 1دهلرانایالمکارگاه قالیبافی717
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718
کارگاه تولید 

فرش دستباف
4سیروانایالم

بخش  _شهرستان سیروان

روستای قنات آباد _کارزان
بانک توسعه تعاون

زینب عسکری 

خزل
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1چرداولایالمقالی بافی719
- هلیالن- چرداول - ایالم 

روستای سرچم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب کاکاییبانک توسعه تعاون

720
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای غالم اباد1دره شهرایالم

زینب کردی فر 

پشتکوه
وزارت جهاد کشاورزی200200

721
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200زینب کولیوندصندوق کارآفرینی امیدروستای مهتابی1دره شهرایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب الله زاریصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چنگوله2مهرانایالمقالی بافی722

723

صندوق 

حردمحلی 

روستایی

صندوق کارآفرینی امید400400زینب محبیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای هلیوه1آبدانانایالم

724
تولیدات چرمی 

دست دوز
2مهرانایالم

چاالب خیابان - مهران

کوچه -شهید علی بند میری

شهید سعید یار محمدی

صندوق کارآفرینی امید
زینب میرزایی 

نژاد
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

725

تراش سنگ 

های قیمتی 

ونیمه قیمتی

2مهرانایالم
ایالم مهران روستای 

چنگوله خیابان امام خمینی
100100زینب ناصریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب ناصریبانک توسعه تعاونایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمخیاطی726

727
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای خرابانان 

علیا
سازمان امور عشایر ایران200200زینب نرگسیبانک کشاورزی

728

صندوق خرد 

محلی روستایی 

(بهار) 2انقالب 

30دهلرانایالم
 2دهلران روستا انقالب 

(بهار)
صندوق کارآفرینی امید200200زینب هملیصندوق کارآفرینی امید
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729
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200زینب ویسیبانک کشاورزیایالم ایوان روستای کالن1ایوانایالم

730

تولیدی مانتو و 

شلوار و لباس 

زنانه سفارشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زینت امراییصندوق کارآفرینی امیدروستای فاضل آباد1دره شهرایالم

1چرداولایالمفرش دستباف731
روستای - چرداول - ایالم 

جان جان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینت تک بندبانک توسعه تعاون

1دهلرانایالمکارگاه قالیبافی732
روستای - دهلران- ایالم

قیراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیور دشتیبانک توسعه تعاون

733
کارگاه قالی 

بافی
1دهلرانایالم

-دهلران بخش مرکزی 

روستا حمزه-دشت عباس
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ساحره سرخهبانک توسعه تعاون

734

صندوق خرد 

محلی روستایی 

دشت چمران

33دره شهرایالم
دره شهر روستای دشت 

چمران
صندوق کارآفرینی امید200200سارا دیرکوندصندوق کارآفرینی امید

735
کارگاه تولید 

پوشاک
2چرداولایالم

چرداول آسمان اباد روستای 

کل کل
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سارا شیریبانک توسعه تعاون

736
هرروستا یک 

محصول
1چرداولایالم

چرداول هلیالن روستای 

پیامن سفلی
صندوق کارآفرینی امید240240سارا صفایی نیکوصندوق کارآفرینی امید

737
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100سارا قیصر بیگیصندوق کارآفرینی امید

738

دوزندگی کیف 

با چرم 

مصنوعی و 

طبیعی

300300سارا نصریپست بانککارزان روستای قنات آباد1سیروانایالم
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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739
پرورش میش 

راسی76داشتی
2چرداولایالم

-شباب-چرداول-ایالم

روستای جوب شیرعلی
سازمان امور عشایر ایران362362سارا ویسمرادیبانک کشاورزی

740
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200ساره دیرکوندیبانک کشاورزیگرز لنگر1دره شهرایالم

741
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200ساره نوریصندوق کارآفرینی امیدروستای وزیر آباد1دره شهرایالم

742
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای کله جوب1دره شهرایالم

ساعدبانو زینی 

وند
سازمان امور عشایر ایران204204

743
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان بخش کارزان 

روستای چشمه خزانه
سازمان امور عشایر ایران204204سامان حمیدنژادبانک کشاورزی

744
آرایش وپیرایش 

زنانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سامیه خلیلیبانک توسعه تعاونایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالم

1ملکشاهیایالمقالی بافی745
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
پست بانک

سامیه عباسی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

746
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204سامیه نظریبانک کشاورزیروستای کلم باال-بدره1بدرهایالم

747
خدمات 

کامپیوتری
130130سبحان شرافتپست بانکروستای گالن1مهرانایالم

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

748
گاوداری شیری 

راسی7
2ملکشاهیایالم

ملکشاهی روستای قلعه 

جوق دوراهی کلک نقی
وزارت جهاد کشاورزی556556ستار ارکیاپست بانک

749
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200ستار رحیمیبانک کشاورزی

750

کابینت سازی و 

دکوراسیون 

صنایع چوبی

2آبدانانایالم
ایالم آبدانان روستای 

چمکبود
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000ستار محمدیصندوق کارآفرینی امید
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751
کارگاه تولید 

انواع پوشاک
2چرداولایالم

آسمان -شهرستان چرداول

روستای جانجان-آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400ستاره شریفیبانک توسعه تعاون

1ملکشاهیایالمعروسک دوز752
ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
110110ستاره کرمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

753

تسهیالت 

روستاهای 

/ بدون بیکار 

- صنایع دستی 

چیت بافی

1دهلرانایالم
- زرین اباد - دهلران 

روستای بردی
صندوق کارآفرینی امید100100ستاره کرمیصندوق کارآفرینی امید

754

چیق 

چیت )بافی

(بافی

2مهرانایالم

مهران روستای - ایالم

چاالب خیابان شهید 

بندهمیری کوچه شهید 

خلیفه کرمی

100100سجاد باقریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

755
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران200200سجاد پورمحمدیبانک کشاورزی

756
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی700700سجاد چراغیبانک کشاورزیایالم چوار روستای بان امرود3ایالمایالم

757
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200سجاد داراصندوق کارآفرینی امیدروستای مراد آباد1دره شهرایالم

758
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای نثارمله 

ماران
سازمان امور عشایر ایران204204سجاد ذکاییبانک کشاورزی

759
پرورابندی 

گوساله
5ایوانایالم

روستای  _سراب _ایوان

مجتمع فارغ  _هلشی

التحصیالن

وزارت جهاد کشاورزی63506350سجاد رشنوادیبانک توسعه تعاون

760
تولید فیلتر هوا 

خودرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سجاد زمانیپست بانکشهرک نبوت- ایوان - ایالم 2ایوانایالم
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761
باشگاه فرهنگی 

ورزشی سیوان
5ایالمایالم

- بخش سیوان- ایالم

روبروی - روستای جعفرآباد

انتهای - پاسگاه انتظامی

(ع)خیابان امام رضا 

وزارت ورزش و جوانان10001000سجاد زمانیصندوق کارآفرینی امید

762
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200سجاد زیدعلیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای چمکبود1آبدانانایالم

763
تولید گلیم 

نقش برجسته
2ایالمایالم

ایالم روستای چالسرا کوچه 

شهید روح اله رشنوادی
400400سجاد ستاریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

764
اقامتگاه بوم 

گردی نخچیر
2مهرانایالم

ایالم شهرستان مهران 

بخش صالح اباد روستای 

ماربره

500500سجاد عزیزپورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

765

خدمات 

دامپروری و 

مایه کوبی

1چرداولایالم
- هلیالن - چرداول- ایالم 

روستای چشمه ماهی
وزارت جهاد کشاورزی300300سجاد عزیزیبانک کشاورزی

766
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150سجاد کشاورزصندوق کارآفرینی امیدایالم آبدانان روستای ورگر1آبدانانایالم

767
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای میرزابیگی
سازمان امور عشایر ایران204204سجاد مرادیانبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی550550سجاد یارمحمدیبانک کشاورزیروستای طالقانی2ملکشاهیایالمپرورش قارچ768

769
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی480480سجاد یاری وندبانک کشاورزیروستای چمژاب1دره شهرایالم

770
پرورش میش 

راسی76داشتی 
1چرداولایالم

ایالم چرداول روستای 

زنجیره
سازمان امور عشایر ایران204204سحر اسدزادهبانک کشاورزی
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771
گلیم نقش 

برجسته
1چرداولایالم

چرداول روستای زنجیره 

سفلی
100100سحر چنگیرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

772
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200سحر کهزادیصندوق کارآفرینی امیدماژین روستای گدارنمک1دره شهرایالم

773
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200سرهنگ غالمیصندوق کارآفرینی امیداسد آباد1دره شهرایالم

774

اقامتگاه بوم 

گردی زرین 

دشت

صندوق کارآفرینی امیدروستای دشت آباد1دره شهرایالم
سرور بانو اصل 

مرز
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

775
ایجاد کارگاه 

قالی بافی
1چرداولایالم

ایالم هلیالن روستای 

چشمه ماهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سرور مهدیانبانک توسعه تعاون

776
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای ارمو1دره شهرایالم

سروگل 

حسنوندعموزاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

777
پرورش گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای ارمو1دره شهرایالم

سعادت شاهی 

وند
وزارت جهاد کشاورزی200200

778
تولید ادوات 

کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300سعد رضایی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای تم تم آب-دهلران4دهلرانایالم

779

پرورش گاو 

شیری دورگ 

 راسی15

2بدرهایالم
ایالم شهرستان بدره بخش 

مرکزی روستای جابر
وزارت جهاد کشاورزی400400سعدالدین نوریبانک کشاورزی

780
پروار بندی 

گوسفند
وزارت جهاد کشاورزی300300سعداله بابلیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

781

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای تم - دهلران-ایالم

تم آب
سازمان امور عشایر ایران250250سعداله رحمتیصندوق کارآفرینی امید

782
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200سعداله صابرپناهبانک کشاورزی
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783
پرورش میش 

راسی76داشتی
1چرداولایالم

ایالم چرداول هلیالن 

روستای مهدیه
سازمان امور عشایر ایران204204سعداله ناصریبانک کشاورزی

1ملکشاهیایالمخیاطی زنانه784
ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سعدیه تقی نژادپست بانک

1ایالمایالمقالی بافی785

- شهر ایالم - استان ایالم 

روستای هفت چشمه 

خیابان امام علی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سعدیه میرزائیپست بانک

786
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

بخش چوار روستای -ایالم

پاچم دهارون
سازمان امور عشایر ایران200200سعید چراغیبانک کشاورزی

787
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200سعید دیناریصندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

2ایالمایالمجوشکاری788
ایالم روستای بانقالن خ 

جانبازان جوشکاری زهرایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سعید زهراییصندوق کارآفرینی امید

789

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
ابدانان منطقه عشایری 

سیاخانی
صندوق کارآفرینی امید

سعید شاه 

محمدی
سازمان امور عشایر ایران200200

790

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای - دهلران-ایالم

مازعبدلی پایین
صندوق کارآفرینی امید

سعید غالمی 

نسب
سازمان امور عشایر ایران250250

791
پرورش زنبور 

عسل
2چرداولایالم

ایالم خیابان شهدا خیابان 

111مطهری پالک 
وزارت جهاد کشاورزی700700سعید غیاثیبانک توسعه تعاون

3چرداولایالمباشگاه ورزشی792
ابتدای - چرداول - ایالم 

روستای زنجیره علیا
وزارت ورزش و جوانان700700سعید فاضلیبانک توسعه تعاون

793

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200سعید مامیبانک کشاورزیروستای شهرک اسالمیه1مهرانایالم
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794
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204سعید محمدولیبانک کشاورزیبدره روستای گچ کوبان1بدرهایالم

وزارت جهاد کشاورزی14001400سعید ملک علیبانک توسعه تعاونآب چشمه. بدره1بدرهایالمپرواربندی795

796

تراش روی 

سنگ های 

قیمتی و نیمه 

قیمتی

1مهرانایالم

روستای -مهران-ایالم

کوچه شهید - چنگوله

سلمان صفری

200200سعید نیازیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

10چرداولایالمفرش دستبافت797
-هلیالن-شهرستان چرداول

روستای امام
بانک توسعه تعاون

سعید همتی 

شاهبداغی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

798
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
بانک کشاورزیبدره چشمه شیرین1بدرهایالم

سعید هندمینی 

پور
سازمان امور عشایر ایران204204

1چرداولایالمگلیم بافی799
روستای - چرداول - ایالم 

بالوه تره
100100سعیده اسماعیلیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100سعیده رمضانیصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چنگوله1مهرانایالمگلیم بافی800
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

801
تولید فرش 

دستبافت
1چرداولایالم

بخش -شهرستان چرداول

روستای قریب-شباب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سعیده شوهانیبانک توسعه تعاون

802
پرواربندی بره 

 راسی150
2بدرهایالم

ایال شهرستان بدره بخش 

هندمینی روستای گله دار
وزارت جهاد کشاورزی400400سعیده شیخیبانک کشاورزی

803
کارگاه گلیم 

بافی
پست بانکزنجیره علیا-چرداول-ایالم5چرداولایالم

سکینه شریف 

زادی
613613

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

804
صندوق خرد 

محلی مورموری
صندوق کارآفرینی امید200200سکینه عبداللهیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان مورموری1آبدانانایالم

805
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200سکینه مجلسیصندوق کارآفرینی امیدروستای چمکالن1دره شهرایالم

806
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200سکینه محمودیبانک کشاورزیروستای چولک- ایوان- ایالم1ایوانایالم
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807
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200سکینه مظفریبانک کشاورزیایالم ایوان سرتنگ1ایوانایالم

1دهلرانایالمحصیر بافی808
روستای علی - دهلران-ایالم

آباد
100100سکینه یونسیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

809

پرواربندی 

گوساله و 

توسعه آن

8ایالمایالم
چوار پایین تر از - ایالم 

پلیس راه
بانک کشاورزی

سلطنت یوسفی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی12001200

810
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200سلمان خاتونیبانک کشاورزیروستای سراب- ایوان- ایالم1ایوانایالم

811
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200سلمان سبزیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای انجیره1آبدانانایالم

812
ساخت تیرچه و 

بلوک
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سلیم کلمیبانک توسعه تعاونروستای کلم باال- بدره3بدرهایالم

813

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200سلیمان عزیزیبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

814
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200سلیمان وری زادهبانک کشاورزی

815

پرورش بره 

پرواری 

راسی475

3ایوانایالم
ایالم ایوان روستای نهر غالم 

ویس
وزارت جهاد کشاورزی12001200سلیمان یاسمیبانک کشاورزی

816

نگهداری و انبار 

 1500علوفه 

تنی

وزارت جهاد کشاورزی25002500سمانه خاتونیپست بانکروستای شیرچقا3ایوانایالم

817
 30پرورش 

راس دام داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204سمیرا بارانیبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم
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818
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200سمیرا عموزادهبانک کشاورزیروستای بهمن آباد1دره شهرایالم

2مهرانایالمقالی بافی819

مهران شهرک -ایالم 

خیابان شهید - اسالمیه 

تقی نژاد

وزارت صنعت، معدن و تجارت109100سمیره خسرویپست بانک

820
گلیم نقش 

برجسته
1ایالمایالم

ایالم روستای فاطمیه خ 

امام خمینی ک سادات
بانک توسعه تعاون

سمیره محمود 

نژاد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مهرانایالمگلیم بافی821

روستای بانرحمان - مهران

میدان حضرت زینب خ 

شهید علی حسینی

200200سمیه آرمینپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

822
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200سمیه آکندهصندوق کارآفرینی امیدروستای فاضل آباد1دره شهرایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه جعفریبانک توسعه تعاونمهران روستای چاالب1مهرانایالمقالی بافی823

100100سمیه جوادیبانک توسعه تعاونروستای گلسیری- دهلران1دهلرانایالمنقش دروزی824
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

825
قالی بافی 

(خانگی)
2مهرانایالم

مهران روستای بان - ایالم 

رحمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت109100سمیه حاجی زادهپست بانک

826

صندوق خرد 

محلی روستای 

بردی

صندوق کارآفرینی امیددهلران روستای بردی32دهلرانایالم
سمیه سادات 

حسینی
صندوق کارآفرینی امید200200

827
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100سمیه سلیم بیگیصندوق کارآفرینی امید

828
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی300300سمیه شفیع زادهبانک کشاورزیروستای ارمو1دره شهرایالم

829
تولید گلیم 

نقش برجسته
2ایالمایالم

ایالم روستای چالسرا کوچه 

شهید بارکی آموزشگاه 

اطلس بافت

بانک توسعه تعاون
سمیه شمس 

الدین وندی
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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830

صندوق خرد 

محلی روستای 

میان تنگ

34ملکشاهیایالم
ملکشاهی روستای میان 

تنگ
صندوق کارآفرینی امید200200سمیه فتحیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه موسویبانک توسعه تعاونمهران روستای چاالب1مهرانایالمتولیدی پوشاک831

832
فروشگاه مواد 

غذایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300سهامه درویشیصندوق کارآفرینی امیدمهران شهرک اسالمیه1مهرانایالم

833
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران200200سهراب مرادخانیبانک کشاورزی

834
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204سهراب نورعلیزادهبانک کشاورزیروستای جابر-بدره1بدرهایالم

835
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200سهیل کاکیبانک کشاورزیچنگوله1مهرانایالم

10ایوانایالمقالیبافی836
ایالم ایوان روستای جوب 

گوهر
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سهیال چولکیصندوق کارآفرینی امید

837

صندوق خرد 

محلی روستای 

زید

صندوق کارآفرینی امید200200سهیال مرادخانیصندوق کارآفرینی امیددره شهر روستای زید33دره شهرایالم

1ایالمایالمقالی بافی838

شهرستان ایالم روستای 

چالسرا خیابان امام خمینی 

کوچه اول سمت چپ

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال ملکیبانک توسعه تعاون

839
کارگاه قالی 

بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سهیال وافریپست بانکایوان روستای داراب3ایوانایالم
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5مهرانایالمگلیم بافی840

روستای بان - مهران 

رحمان میدان حضرتزینب 

کوچه شهید علی حسینی

400400سوسن آرمینصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

841
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200سوسن درویشیبانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم

100100سوسن محمدیصندوق کارآفرینی امیددراشکفت-چرداول-ایالم1چرداولایالمحصیربافی842
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

843

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
روستای هفت چشمه 

خیابان معلم
سازمان امور عشایر ایران200200سیاگیس پیریبانک کشاورزی

844
پرورش 

گوسفند داشتی
1آبدانانایالم

ابدانان روستای وچکبود 

جودکی
سازمان امور عشایر ایران200200سیاوش فتح الهیصندوق کارآفرینی امید

845
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای کبودبان1دره شهرایالم

سیاوش نیازی 

زینیونی
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک توسعه تعاونروستای کله جوب1دره شهرایالمنانوایی846
سید اسحاق 

شاهرخی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

847

خدمات 

کامپیوتری و 

پست بانک

1دهلرانایالم
بخش - شهرستان دهلران 

روستای بردی- زرین آباد 
صندوق کارآفرینی امید

سید امین 

رحمتی
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

848
مجتمع خدمات 

رفاهی
8آبدانانایالم

آبدانان روستای شهرک 

هزارانی
80308030سید جواد صافیبانک توسعه تعاون

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

بانک کشاورزیپنج کیلومتری- آبدانان 2آبدانانایالمبره پرواری849
سید رحم خدا 

چراغی
وزارت جهاد کشاورزی1100970

850

تولید تیرچه 

بلوک و قطعات 

بتونی

1دهلرانایالم
بخش - شهرستان دهلران 

روستای بردی- زرین آباد 
صندوق کارآفرینی امید

سید سعد 

میرزائی
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250
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851
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200سید علی فرجیبانک کشاورزی

852

تولید و بسته 

بندی لبنیات 

سنتی

1دهلرانایالم
بخش - شهرستان دهلران 

روستای بردی- زرین آباد 
صندوق کارآفرینی امید

سید علیرضا 

کاکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

853

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی30

بانک کشاورزیروستای فرهاد آباد1دره شهرایالم
سید کرم رضا 

طاهری
سازمان امور عشایر ایران200200

854
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدفرهاد آباد1دره شهرایالم

سید محسن 

مرادیان
وزارت جهاد کشاورزی200200

855
پرورش گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدابدانان روستای سرکمو1آبدانانایالم

سید محمد 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی375375

856

پرورش 

گوسفند 

اصالح نژاد )

(دوقلوزا

1دهلرانایالم
دهلران بخش زرین آباد 

روستای بردی
صندوق کارآفرینی امید

سید محمد 

حسینی
سازمان امور عشایر ایران250250

بانک کشاورزیروستای فرهاد آباد4دره شهرایالمتولید نشاء857
سید نورمحمد 

فرهادی
وزارت جهاد کشاورزی17001700

858

پرورش 

 30گوسفند

اصالح )راسی 

(نژاد دوقلوزا

بانک کشاورزیمهران روستای چنگوله1مهرانایالم
سیداحمد کاسب 

رحمتی
سازمان امور عشایر ایران200200

859

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه عشایری 

پشته سادات
صندوق کارآفرینی امید

سیدامین یوسفی 

زاده
سازمان امور عشایر ایران200200

1ملکشاهیایالمجوشکاری860
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سیدتقی رسانهپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

861

بسته بندی و 

فروش گیاهان 

دارویی

1دهلرانایالم
بخش - شهرستان دهلران 

روستای بردی- زرین آباد 
صندوق کارآفرینی امید

سیدحسین 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

862
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
بانک کشاورزی

سیدعبدولی 

زعفرانی فرد
سازمان امور عشایر ایران200200

863

خدمات 

آرما)ساختمانی

توربندی و 

(قالب بندی

1دهلرانایالم
بخش - شهرستان دهلران 

روستای بردی- زرین آباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سیدعزیز صدرصندوق کارآفرینی امید

864
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200سیدعلی فرهادیبانک کشاورزیروستای فرهادی1دره شهرایالم

865

تعویض روغن 

ماشین سبک 

وسنگین

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
بانک توسعه تعاون

سیدلطیف 

حلیمی پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1دهلرانایالمکارواش866
بخش - شهرستان دهلران 

روستای بردی- زرین آباد 
صندوق کارآفرینی امید

سیدمحمد 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1ایالمایالمتعویض روغن867
ایالم شهرک شهید کشوری 

بلوار امام خمینی
صندوق کارآفرینی امید

سیدمیالد 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250

868
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای فرهاد آباد1دره شهرایالم

سیده ثریا 

فرهادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

869
قالی بافی 

(خانگی)
1مهرانایالم

روستای - مهران - ایالم 

شهرک اسالمیه
پست بانک

سیده زهرا 

آذرپیرا
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

870

تراش سنگهای 

قیمتی و نیمه 

قیمتی

2دهلرانایالم

-بخش مرکزی-دهلران-ایالم

خیابان - روستای گلسیری

شهید علیرضایی

صندوق کارآفرینی امید
سیده زینب 

موسوی
687687

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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871

تسهیالت 

روستاهای 

-بدون بیکار

پرورش بوقلمون

1دهلرانایالم
بخش - شهرستان دهلران 

روستای بردی- زرین آباد 
صندوق کارآفرینی امید

سیده سکینه 

شمسی
صندوق کارآفرینی امید200200

872
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای فرهادآباد1دره شهرایالم

سیده شهین 

طاهری
وزارت جهاد کشاورزی200200

873
قالی بافی 

(خانگی)
1مهرانایالم

روستای - مهران - ایالم

شهرک اسالمیه پشت 

حسینیه

پست بانک
سیده طیبه 

آذرپیرا
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

874
پرورش میش 

داشتی
1چرداولایالم

بخش -شهرستان چرداول

روستای طاق -زاگرس

گاورین

بانک کشاورزی
سیده عشرت 

صالحی نیا
سازمان امور عشایر ایران250250

875

تسهیالت 

روستاهای 

/ بدون بیکار

گلیم بافی

1دهلرانایالم
- زرین اباد - دهلران 

روستای بردی
صندوق کارآفرینی امید

سیده فاطمه 

باسره
صندوق کارآفرینی امید100100

876

کارگاه تولیدی 

-فرش و قالی 

- تابلوفرش

گلیم نقش 

برجسته با 

نقوش سنتی و 

بومی ایالم

4ایالمایالم

روستای - بخش سیوان 

کوچه شهید - جعفرآباد

حیات پورمند

بانک توسعه تعاون
سیده مرضیه 

خوب سرشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت490490

صندوق کارآفرینی امیدخ نیروی هوایی1دره شهرایالمگل نرگس877
سیده مریم 

آزادگان
وزارت جهاد کشاورزی200200

878
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای کله جوب1دره شهرایالم

سیده مریم 

شاهرخی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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879
کارگاه گلیم 

بافی
3آبدانانایالم

آبدانان روستای شهرک 

هزارانی
بانک توسعه تعاون

سیده منور 

رحیمی
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ملکشاهیایالمقالی بافی880
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
پست بانک

سیده منیره 

حلیمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

2چرداولایالمپرورش اسب881
-آسمان اباد -سرابله -ایالم 

روستای سلطانقلی علیا
صندوق کارآفرینی امید

سیروس 

احمدبیگی
وزارت جهاد کشاورزی800800

882
تولید مرغ 

گوشتی
1ایالمایالم

بخش  _شهرستان ایالم

روستای چشمه  _سیوان

داوی

وزارت جهاد کشاورزی27282728سیروس رشنوادیبانک کشاورزی

883
تولید مرغ 

گوشتی
2ایالمایالم

بخش  _شهرستان ایالم

روستای گلزار _چوار
وزارت جهاد کشاورزی880880سیروس رشنوادیبانک کشاورزی

884
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای -ایوان- ایالم

چاالنچی
سازمان امور عشایر ایران200200سیف اهلل امامیبانک کشاورزی

885

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1بدرهایالم
روستای شهرک - بدره

ولیعصر
بانک کشاورزی

سیف اله بابا 

مرادی
سازمان امور عشایر ایران204204

886

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204سیف اله بیرانوندبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

887
کارگاه گلیم 

نقش برجسته
400400سیما امیدیبانک توسعه تعاونروستای هواسعلی2دره شهرایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

888
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200سیما رشنوصندوق کارآفرینی امیدروستای بهمن آباد1دره شهرایالم

889

کارگاه تولید 

محصوالت 

چرمی

200200سیما صیدیپست بانکسیروان روستای قنات آباد1سیروانایالم
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

890
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200سیمین محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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891
دفتر پیشخوان 

خدمات دولت
1سیروانایالم

ایالم شهرستان سیروان 

روستای سراب کارزان
300300سیمین نوروزیبانک توسعه تعاون

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

892

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200شابانو درقشبانک کشاورزیمهران شهرک اسالمیه1مهرانایالم

893
کارگاه گلیم 

بافی
8چرداولایالم

روستای - چرداول - ایالم 

گلمه
400400شاپسند لطیفیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

894
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

سرچم ده هارون
سازمان امور عشایر ایران200200شارضا عزیززادبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شازنان همتی فردصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان روستای داراب2ایوانایالمقالیبافی895

1ملکشاهیایالمعبا بافی896
ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
200200شاصنم کساییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

897
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200شاهپرور محسنیصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه تسمه1دره شهرایالم

898

پرورش 

گوسفندداشتی 

چهل راسی

2بدرهایالم
ایالم شهرستان بدره بخش 

هندمینی روستای زرانگوش
وزارت جهاد کشاورزی400400شاهرخ الماسیبانک کشاورزی

899
تولید فرش 

دستباف
1چرداولایالم

روستای - چرداول - ایالم 

شله کش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شاهزاده فوالدیبانک توسعه تعاون

1چرداولایالمفرش دستباف900
- هلیالن- چرداول - ایالم 

سامان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شایسته نوروزیبانک توسعه تعاون

901
پرورش 

گیاههان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی500500شجاع صحراییبانک کشاورزیدره شهر روستای فاضل اباد1دره شهرایالم

902
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای ماژین - ایوان- ایالم

سفلی
بانک کشاورزی

شریف رستمی 

ماژین
سازمان امور عشایر ایران200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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903

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200شریف محمدیبانک کشاورزیایالم بولی روستای میرمکان1ایالمایالم

وزارت جهاد کشاورزی240240شریف یوسفیبانک کشاورزیروستای بانقالن- ایالم 1ایالمایالمکشت زعفران904

1سیروانایالماحداث کافینت905
ایالم شهرستان سیروان 

روستای سراب کارزان
270270شعبان حمیدیانپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

906
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای کالن- ایوان- ایالم1ایوانایالم

شفیع احمدی 

کالن
سازمان امور عشایر ایران200200

907

پرورش 

گوسفند 

اصالح نژاد )

(دوقلوزا

سازمان امور عشایر ایران200200شکر کرمیبانک کشاورزیمهران روستای چنگوله1مهرانایالم

908

پرورش میش 

 76داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران250250شکراله غالمیصندوق کارآفرینی امیدروستای مازعبدلی پایین1دهلرانایالم

909
پرورش میش 

راسی76داشتی
1چرداولایالم

ایالم چرداول هلیالن 

روستای ماهیزان
بانک کشاورزی

شکوفه بیگلری 

کهره
سازمان امور عشایر ایران204204

910
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200شکوفه کاظم زادهبانک کشاورزیروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

911

ساخت قطعات 

بتنی پیش 

ساخته و انواع 

بلوک و تیرچه

2چرداولایالم
ایالم ـ چرداول ـ بخش 

هلیالن ـ شهرک صنعتی
بانک توسعه تعاون

شکوفه محمدیان 

قلندری
وزارت صنعت، معدن و تجارت980980

912
تولید فوم پلی 

استایرن
5چرداولایالم

ایالم چرداول ناحیه صنعتی 

ضباب
وزارت صنعت، معدن و تجارت28002800شکوه زیواریانبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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913

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204شگر ستاروندبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

914
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیایالم ایوان کپنه کران1ایوانایالم

شمس اهلل 

رستمی
سازمان امور عشایر ایران200200

915
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای کپنه - ایوان- ایالم

کران
سازمان امور عشایر ایران200200شمس اله رستمیبانک کشاورزی

916
پرورش گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای گنداب1آبدانانایالم

شمس اله 

صحرایی
وزارت جهاد کشاورزی300300

917
پرورش میش 

راسی30داشتی 
بانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

شمس اله موسی 

بیگی
سازمان امور عشایر ایران204204

918

برورش میش 

 76داشتی 

راسی

1چرداولایالم
ایالم هلیالن روستای 

چشمه ماهی
بانک کشاورزی

شمسی رضایی 

شاد
سازمان امور عشایر ایران204204

1دهلرانایالمگلیم بافی919
روستای -دهلران- ایالم

وحدت
100100شمسی صفی پورپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

920
کارگاه گلیم 

بافی
2دهلرانایالم

روستای -دهلران-ایالم

تعاونی آریا پود-گلسیری
500500شمسیه چراغیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ملکشاهیایالمگلیم بافی921
. ارکواز ملکشاهی . ایالم 

روستای درگه
پست بانک

شمسیه 

عبدالمحمدی
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

922

پرورش میش 

 76داشتی 

راسی

بانک کشاورزیروستای خوشقدم-بدره1بدرهایالم
شمشیر فهیمی 

نژاد
سازمان امور عشایر ایران487487

923
قطعات سیمان 

بر
10بدرهایالم

شهرستان - استان ایالم 

- بخش هندمینی - بدره 

روستای چشمه شیرین

وزارت صنعت، معدن و تجارت65006500شهاب رسولیبانک توسعه تعاون

سازمان امور عشایر ایران200200شهاب یارمحمدیبانک کشاورزیایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمپرورش گوسفند924



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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925
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204شهباز بساطیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

926
پرواربندی 

میش و دامداری
سازمان امور عشایر ایران204204شهرام سبزیبانک کشاورزیروستای گله دار-بدره1بدرهایالم

927

طرح توسعه و 

احیای پرورش 

ماهی قزل آال 

 10به ظرفیت 

تن در هر دوره

1چرداولایالم

روستای  –چرداول  –ایالم 

نرسیده به  –زنجیره سفلی 

سرابله

وزارت جهاد کشاورزی480480شهرام صادقیبانک کشاورزی

928
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200شهرام هاشمیانصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

929

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200شهرام یعقوبیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای انجیره1آبدانانایالم

1چرداولایالمقالی بافی930
ایالم هلیالن روستای بله 

کبود علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهرزاد امینیبانک توسعه تعاون

931
کشت و تولید 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی200200شهال همتیبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره2بدرهایالم

وزارت جهاد کشاورزی400400شهال یوسف وندبانک توسعه تعاونروستای دلفان آباد2دره شهرایالمتولید لبنیات932

933
تولید و پرورش 

شتر مرغ
17ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روشتای 

پل شکسته
وزارت جهاد کشاورزی3600035000شهناز بشبانک کشاورزی

934
چیق بافی 

(چیت بافی)
1ایالمایالم

- شهرستان ایالم - ایالم 

خ - روستای هفت چشمه 

8ولیعصر 

100100شهناز جمشیدیانصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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935

توسعه خدمات 

فروش وپس از 

فروش شرکت 

ماهور یدک 

مهران

5مهرانایالم

 3ایالم مهران کیلومتر

شرکت خدماتی ماهور یدک 

مهران جنب روستای قلعه 

کهنه

وزارت صنعت، معدن و تجارت46414641شهناز ذوالفقاریبانک توسعه تعاون

936

کارگاه نان 

برنجی و 

شیرینی پزی

3ایالمایالم
- بخش سیوان - ایالم 

روستای کله کبود
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400شهناز سهرابیصندوق کارآفرینی امید

937
گلیم نقش 

برجسته
1ایالمایالم

ایالم چالسرا کوچه شهید 

شمس الدینوندی
100100شهناز قبادبیگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دهلرانایالمفرش بافی938
روستای پتک -دهلران

دیناروند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهناز کرمیپست بانک

939
کارگاه چیق 

بافی
1ایالمایالم

روستای هفت - ایالم 

خیابان ولی عصر- چشمه 
صندوق کارآفرینی امید

شهین 

جمشیدیان
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهین حیدریصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چنگوله2مهرانایالمقالی بافی940

2ایالمایالمباشگاه ورزشی941

ایالم روستای هفت چشمه 

بلوار امام حسن خیابان 

تعاون

وزارت ورزش و جوانان446446شهین رشیدیپست بانک

942
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای فاضل آباد1دره شهرایالم

شهین گجریان 

گندم بانی
سازمان امور عشایر ایران400400

943
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200شهین محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

2مهرانایالمگلیم بافی944
مهران روستای بان - ایالم 

رحمان
100100شوکت اسماعیلیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

945
کارگاه تولید 

موزاییک
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500شوکت رنجبربانک توسعه تعاونایالم چرداول شهر شباب4چرداولایالم

946
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران255204شیخ ولی قنبریبانک کشاورزیروستای وحدت آباد1دره شهرایالم
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947
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200شیدا شمسیصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

948
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200شیرخان اکبریصندوق کارآفرینی امیدروستای پلنگرد- ایوان- ایالم1ایوانایالم

949
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

پاریاب
سازمان امور عشایر ایران200200شیرخان پورمطهرصندوق کارآفرینی امید

950
پروار بندی 

گوساله
بانک کشاورزیایوان روستای خرابانان سفلی1ایوانایالم

شیرزاد حیدری 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی600600

951

برورش میش 

 76داشتی 

راسی

1چرداولایالم
ایالم هلیالن روستای 

گاودول
بانک کشاورزی

شیرزاد میرزایی 

حیاثوندی
سازمان امور عشایر ایران204204

952
پرورش بره 

 راسی120
2آبدانانایالم

آبدانان روستای گل گل باال 

منطقه عشایری گره ماهی
بانک کشاورزی

شیرمحمد 

سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی827800

953
پرواربندی 

گوسفند
بانک کشاورزیایالم چوار روستای بانویزه1ایالمایالم

شیرمحمد 

محمدی زاد
سازمان امور عشایر ایران200200

954
پرورش میش 

راسی30داشتی 
بانک کشاورزیبدره روستای گله دار1بدرهایالم

شیرولی حسن 

زاده
سازمان امور عشایر ایران204204

955
موسسه فناوری 

واطالعات
2آبدانانایالم

شهرستان -استان ایالم

بخش مورموری-ابدانان
1100500شیرین پیریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1دهلرانایالمقالی بافی956
شهرستان دهلران شهرک 

وحدت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شیرین جابریپست بانک

957

تولید انواع 

فرش و تابلو 

فرش دستباف

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400شیرین شیر خانیبانک توسعه تعاونشهرک نبوت- ایوان - ایالم 3ایوانایالم

958
راسته 

(خیاطی)دوز
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شیرین صادقیصندوق کارآفرینی امید
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959

کارگاه تولید 

کیف و 

مصنوعات 

چرمی

2آبدانانایالم
روستای - بخش مرکزی 

شهرک هزارانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت470470شیرین عزیزیصندوق کارآفرینی امید

960

کارگاه گلیم 

بافی و فرش 

دستباف

8دره شهرایالم

بخش - دره شهر- ایالم

-روستای میدانخلف- ماژین 

 کوچه معلم

600600شیما باباشاهیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شیما پیکارپست بانکروستای شهرک اسالمیه1مهرانایالمقالی بافی961

1دهلرانایالمکارگاه قالیبافی962
روستای - دهلران- ایالم

سنگر نادر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شیماء ایزدیبانک توسعه تعاون

963
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200شیوا هاشمی فرصندوق کارآفرینی امیدروستای گل زرد1دره شهرایالم

964

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی 40

همراه با اصالح 

نژاد

1ایالمایالم
ایالم چوار خیابان شهید 

فیض الهی
سازمان امور عشایر ایران200200صادق اکبری نژادبانک کشاورزی

965
نجاری و تولید 

مصنوعات چوبی
3ایالمایالم

بخش  _شهرستان ایالم

روستای سرطاف _مرکزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10331000صادق رایگانپست بانک

966
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200صادق زینی وندصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

2بدرهایالمپرورش گوسفند967
ایالم شهرستان بدره شهرک 

ولیعصر
وزارت جهاد کشاورزی400400صادق سبزعلیانبانک کشاورزی

968
تولید کابینت و 

مصنوعات چوبی
1دهلرانایالم

بخش - شهرستان دهلران 

روستای بردی- زرین آباد 
صندوق کارآفرینی امید

صادق سلیمانی 

فر
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

969
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدابدانان انجیره1آبدانانایالم

صادق علی 

مرادیان
سازمان امور عشایر ایران200200
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970
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

ایالم کارزان روستای کله 

جوب
سازمان امور عشایر ایران200200صادق غالم زادصندوق کارآفرینی امید

971
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
سازمان امور عشایر ایران200200صادق کسانیبانک کشاورزی

1مهرانایالمخدمات رایانه972
ایالم شهرستان مهران 

روستای چاالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300صادق ناصریصندوق کارآفرینی امید

973
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای شوره1دره شهرایالم

صارمی زرین 

جویی الوار
سازمان امور عشایر ایران204204

974
تولید گلیم 

نقش برجسته
1ایالمایالم

روستای هفت چشمه خ 

تعاونی روستایی
400400صافیه قلیانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

975

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250صالح آذرصندوق کارآفرینی امیدروستای دشت اکبر- دهلران1دهلرانایالم

976
پرورش ماهی 

درقفس صد تنی
وزارت جهاد کشاورزی15971500صالح گنجیپست بانکایالم بدره گچکوبان2بدرهایالم

977
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200صبا ساتیاروندیبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

978

بسته بندی 

ادویه جات و 

های .چاشنی 

غذایی وخشکبار

6ایالمایالم
 ایالم میدان میالد خیابان.

رازی
صندوق کارآفرینی امید

صبری امیدی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1ملکشاهیایالمآرایشگری979
- شهرستان ملکشاهی 

روستای باولگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صبریه غالمیپست بانک

200200صبریه میرگه زادهپست بانکایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمسرمه دوزی980
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1ملکشاهیایالمگلسازی981
ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150صبیحه اندوزصندوق کارآفرینی امید

982

پرورش 

گوسفندداشتی 

چهل راسی

2بدرهایالم
ایالم شهرستان بدره شهرک 

ولیعصر
بانک کشاورزی

صبیحه فتاحی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی400400

983

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیچنگوله1مهرانایالم
صحبت اهلل 

چکیده خون
سازمان امور عشایر ایران200200

صندوق کارآفرینی امیدزرانگوش-بدره1بدرهایالمدامداری984
صحبت اله 

بهرامی
وزارت جهاد کشاورزی300300

985

خیاطی 

لباسهای بومی 

محلی

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
صندوق کارآفرینی امید

صحبت اله تافته 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

986
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

ملک آباد
سازمان امور عشایر ایران200200صحبت اله دارابیبانک کشاورزی

987
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای توه - ایوان- ایالم

سیه
بانک کشاورزی

صحبت اله 

زارعی منش
سازمان امور عشایر ایران200200

988
پرورش میش 

راسی30داشتی 
بانک کشاورزیخیابان فرهنگ- بدره1بدرهایالم

صحبت 

جهانگیری
سازمان امور عشایر ایران204204

989

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم بخش صالح اباد 

روستای ماربره
بانک کشاورزی

صحبت داوری 

نژاد
سازمان امور عشایر ایران200200

990

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200صدریه پوررضاییبانک کشاورزیایالم روستای بانویزه1ایالمایالم

1دهلرانایالمگلیم بافی991

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین اباد . دهلران 

روستای علی اباد کوچک

100100صدف افضلیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1ایوانایالمگلیم بافی992
روستای کله - ایوان- ایالم

جوب
200200صدیقه باقریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300صدیقه بهرامیصندوق کارآفرینی امیدزرانگوش-بدره1بدرهایالمخیاطی زنانه993

بانک توسعه تعاونروستای چاالب- مهران 1مهرانایالمقالی بافی994
صدیقه شیروان 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صدیقه عبدالیانپست بانکملکشاهی روستای باولک1ملکشاهیایالمقالیبافی995

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صدیقه عبدیصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چنگوله2مهرانایالمقالی بافی996

997

گلیم 

نقش )بافی

(برجسته

2مهرانایالم
مهران روستای گالن - ایالم 

پشت رستوران یزدانی
100100صدیقه ناصریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ملکشاهیایالمکیف دوز998
ارکواز ملکشاهی روستای 

طالقانی
300300صغری ارغاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

999
گلیم طرح 

برجسته
بانک توسعه تعاونایالم روستای فاطمیه10ایالمایالم

صغری حسینی 

مقدم
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100صغری منصوریصندوق کارآفرینی امیدچنگوله1مهرانایالمگلیم بافی1000
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1001

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200صغری هادی زادهصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه عشایری پیته1آبدانانایالم

1002
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

گاوسوار
سازمان امور عشایر ایران200200صفدر حیدریانبانک کشاورزی

1003
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران200200صفر پورمحمدیبانک کشاورزی

1004
راس 30پرورش

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204صفر جعفریبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

1005

دامداری 

عشایری 

راسی16

سازمان امور عشایر ایران204204صفر علی سرخهبانک کشاورزیبدره روستای کلم باال1بدرهایالم
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1006
فروشگاه بین 

راهی
صندوق کارآفرینی امیدمهران روستای گالن1مهرانایالم

صفر علی 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1007
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200صفر نظریصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای دهبنه1آبدانانایالم

2ملکشاهیایالممعرق چوب1008
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
200200صفورا زاهدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1009

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200صفیه نوروزیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای شیالب1آبدانانایالم

1010

پرورش گل 

 1.4)نرگس 

(هکتار

وزارت جهاد کشاورزی210210صمد قیطاسیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه عشایری کناره1آبدانانایالم

1011
پرورش میش 

داشتی
2ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

سرچم دهارون
سازمان امور عشایر ایران200200صنم گل روهندهبانک کشاورزی

1012
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی100100صنمبر اسدیصندوق کارآفرینی امیدحومه ماژین1دره شهرایالم

1013
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200صوفیه هواسیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

1014
پرورش گاو 

شیری
5ایالمایالم

ایالم روستای چالسرا جاده 

قدیم مهدی اباد
وزارت جهاد کشاورزی12001200صیاد یوسفیانبانک کشاورزی

1015
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای جوب شریف- ایوان 1ایوانایالم

صید امیر 

ذوالفقاری
سازمان امور عشایر ایران200200

1016
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای پلنگرد- ایوان- ایالم1ایوانایالم

صید حسن 

شیرمحمدی
سازمان امور عشایر ایران200200

1017
پرورش میش 

داشتی
1مهرانایالم

روستای - شهرستان مهران 

بان رحمان
بانک کشاورزی

صید محمد 

ناصرزاد
سازمان امور عشایر ایران200200
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1018

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

1سیروانایالم

بخش -شهرستان سیروان

روستای چشمه -کارزان

خزانه

صندوق کارآفرینی امید
صیدرضا علی 

محمدنژاد
سازمان امور عشایر ایران200200

1019
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای شهرک 

سرتنگ
بانک کشاورزی

صیدقنبر 

پورمحمد
سازمان امور عشایر ایران204204

1020
پرورش میش 

راسی30داشتی 
بانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم

صیدمحمد 

احمدی
سازمان امور عشایر ایران200200

1021

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم میشخاص روستای 

زردالواباد
بانک کشاورزی

صیدمحمد 

صیدباقری
سازمان امور عشایر ایران204204

1022
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان غرب روستای 

ماژین
بانک کشاورزی

صیدمحمد علی 

پناهی
سازمان امور عشایر ایران200200

1023
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204صیدمحمد کرمیبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم

1024
پروش گوسفند 

 راسی30
سازمان امور عشایر ایران200200صیدنور کاکیبانک کشاورزیمهران روستای چنگوله1مهرانایالم

1025

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204صیدوالی اسدیبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

1026

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم
صیدولی جمعه 

زاده پشتکوهی
سازمان امور عشایر ایران204204
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1027

تامین مواد 

اولیه ، نهاده و 

تجهیزات 

شرکت کیمیا 

سفید غرب

5چرداولایالم
ایالم شهرستان چرداول 

ناحیه صنعتی شباب
وزارت جهاد کشاورزی19001900طالب فکوریانبانک کشاورزی

1028
اقامتگاه 

بومگردی
6سیروانایالم

بخش  _شهرستان سیروان

روستای سراب  _کارزان

کارزان

32153215طالب مرشدیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1029
کارگاه تولید 

فرش دستباف
2دره شهرایالم

شهرستان دره - استان ایالم 

روستای شیخ مکان- شهر
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500طاها منصوریبانک توسعه تعاون

1030
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200طاهره آبتینصندوق کارآفرینی امیدروستای جهادآباد2دره شهرایالم

1031

چیق 

چیت )بافی

(بافی

2مهرانایالم
مهران روستای - ایالم 

چاالب
100100طاهره جاسمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طاهره شکریبانک توسعه تعاونمهران روستای چاالب2مهرانایالمقالی بافی1032

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طاهره عالیی پوربانک توسعه تعاونایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمخیاطی1033

3ایوانایالمقالیبافی1034
ایالم ایوان روستای کپنه 

کران
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800طاهره کیانیپست بانک

1035

پرورش دام 

سبک همراه با 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران300300طاهره منصوریصندوق کارآفرینی امیدایالم چوار روستای بانویزه1ایالمایالم

1036

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200طاووس ناصرزادبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

1037
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای گرزلنگر1دره شهرایالم

طال زینی وند 

لرستانی
وزارت جهاد کشاورزی150150
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1038
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200طیبه بابائیانصندوق کارآفرینی امیدروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم

1039
کاشت کل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200طیبه زینوندیصندوق کارآفرینی امیدروستای کله جوب1دره شهرایالم

1040
صندوق خرد 

محلی
صندوق کارآفرینی امید200200طیبه ساراییصندوق کارآفرینی امیدایالم چوار روستای مورت1ایالمایالم

1چرداولایالمگلیم بافی1041
پنج مزرعه -چرداول - ایالم 

روستای کلنگبر- 
100100طیبه عزیززادهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدمهران روستای گالن6مهرانایالمقالی بافی1042
طیبه علی 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1043
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200طیبه کریمی الوارصندوق کارآفرینی امیدوزیر اباد1دره شهرایالم

1044

قالی و قالیچه 

گلیم نقش 

برجسته

500500طیبه میریپست بانکایوان سراب1ایوانایالم
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1045
گارگاه گلیم 

بافی
10چرداولایالم

چرداول روستای -ایالم 

موشکان
صندوق کارآفرینی امید

طیبه وطن 

دوست
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1046
خدمات 

کامپیوتری
1ایالمایالم

ایالم روستای مهدی آباد 

ورودی روستا
400400طیبه یوسفیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1047

پرورش 

 30گوسفند

راسی

بانک کشاورزیمهران روستای گالن1مهرانایالم
عادل علی 

محمدی
سازمان امور عشایر ایران200200

1048

پرورش 

گوسفندداشتی 

چهل راسی

2بدرهایالم
ایال شهرستان بدره بخش 

هندمینی روستای گچکوبان
وزارت جهاد کشاورزی400400عادل مهدویبانک کشاورزی

1049
البراتوار 

دندانسازی
15001500عارف عیوضیصندوق کارآفرینی امیدروستای چالسرا- ایالم2ایالمایالم

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

1050
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200عاطفه آبتینصندوق کارآفرینی امیدروستای جهادآباد1دره شهرایالم
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1051

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم روستای بانقالن 

خیابان قایم
سازمان امور عشایر ایران200200عالی پور یوسفیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عالیه آزادیبانک توسعه تعاونروستای مهدی آباد- ایالم1ایالمایالمقالی بافی1052

1053

خیاطی 

لباسهای بومی 

محلی

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عالیه پورامینصندوق کارآفرینی امید

1ملکشاهیایالمنازک دوز زنانه1054
ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عالیه پیکارصندوق کارآفرینی امید

1055
پرورش میش 

راسی76داشتی 
1چرداولایالم

ایالم چرداول روستای 

زنجیره علیا
سازمان امور عشایر ایران204204عالیه محمندبانک کشاورزی

1056
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی300300عباد اله اوالدبانک کشاورزیروستای چمژآب1دره شهرایالم

1057
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

دوییران سفلی
سازمان امور عشایر ایران200200عباداله رجبیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی27592610عباداله زینی وندبانک کشاورزیدهستان ارمو5دره شهرایالمپروار بندی بره1058

1059

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم روستای مهدی آباد 

کوچه صداقت
سازمان امور عشایر ایران200200عباداله مرادیانبانک کشاورزی

1060
پرورش میش 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی400400عباس ابراهیم پوربانک کشاورزیبخش چشمه شیرین-بدره1بدرهایالم

1061
پرورش میش 

داشتی
1مهرانایالم

روستای - شهرستان مهران 

بان رحمان
سازمان امور عشایر ایران200200عباس ارغندهبانک کشاورزی

1062

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200عباس اسکندریصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای وچکبود1آبدانانایالم
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1063
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عباس اسماعیلیبانک کشاورزیایالم ایوان اسماعیلی سفلی1ایوانایالم

1064
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عباس بدرودبانک کشاورزیمهران روستای بارحمان1مهرانایالم

1065
 30پرورش 

راس دام داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204عباس بیرانوندبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

1066
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران300300عباس پیریصندوق کارآفرینی امیدایالم منجل1ایالمایالم

1067
مبلمان و 

مصنوعات چوب
3مهرانایالم

ایالم شهرستان مهران 

روستای چاالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500عباس جوزیصندوق کارآفرینی امید

1068
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204عباس خیدانبانک کشاورزی-کارزان- سیروان -ایالم 1سیروانایالم

1069
پرورش میش 

راسی40داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی400400عباس دارابیبانک کشاورزیشهرستان بدره1بدرهایالم

1070

مرغداری 

گوشتی 

 قطعه 10,000

ای

3چرداولایالم

بعداز - چرداول  –ایالم 

هنرستان کشاورزی سرابله 

نرسیده به روستای  –

موشکان

وزارت جهاد کشاورزی10181018عباس رستمیبانک کشاورزی

1071

مرغداری 

گوشتی ده هزار 

قطعه ای

2ملکشاهیایالم
-ملکشاهی - استان ایالم 

روستای باولک
وزارت جهاد کشاورزی950950عباس زمانی نژادبانک کشاورزی

1072
 راس 30پرورش

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204عباس ستاروندبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم
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1073

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین اباد . دهلران 

روستای چم سرخ

سازمان امور عشایر ایران250250عباس سعدونیصندوق کارآفرینی امید

1074
تولید گلیم 

نقش برجسته
1ایالمایالم

ایالم روستای چالسرا کوچه 

شهید مهدی بیگی
400400عباس شکریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1075
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204عباس شیخیبانک کشاورزیسیروان روستای نگل1سیروانایالم

1076

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای چم سرخ
سازمان امور عشایر ایران250250عباس غالمیصندوق کارآفرینی امید

1077

پرورش 

بلدرچین تخم 

گذار و گوشتی 

(طیور  )

2ایالمایالم
ایالم روستای چشمه کبود 

خیابان شهید مطهری
وزارت جهاد کشاورزی800800عباس کریمیبانک کشاورزی

1078

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200عباس محمدیبانک کشاورزیچنگوله1مهرانایالم

1079
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204عباس منتیبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم

1080
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200عباس میرزاییبانک کشاورزی

1081
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عباس نادری زرنهصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان دهستان ترن1ایوانایالم

1082
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204عباس نادیبانک کشاورزیروستای گله دار- بدره1بدرهایالم
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1083

هتل سه ستاره 

حاج عباس و 

پسران

30ایالمایالم
ایالم روستای مهدی آباد 

جنب عابربانک انصار
2000020000عباس نصراللهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1084

دامداری 

 30عشایری 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204عباسعلی آزادبانک کشاورزیروستای کله مرد-بدره1بدرهایالم

1085

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم
عبد علی حیدر 

نیا
سازمان امور عشایر ایران200200

1086
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
سازمان امور عشایر ایران200200عبدالجبار اندوزبانک کشاورزی

1087
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

عبدالحسین 

پناهی
سازمان امور عشایر ایران200200

1088
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای نثارمله 

ماران
بانک کشاورزی

عبدالحسین 

حیدری
سازمان امور عشایر ایران204204

1089
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیمهران روستای بارحمان1مهرانایالم

عبدالحسین 

خمان
سازمان امور عشایر ایران200200

1090
پرورش میش 

داشتی عشایری
1دهلرانایالم

روستای - دهلران- ایالم

دشت اکبر
صندوق کارآفرینی امید

عبدالحسین 

داودی
سازمان امور عشایر ایران250250

1091
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
بانک کشاورزی

عبدالحسین 

سبزی
سازمان امور عشایر ایران200200

1092
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم

عبدالحسین 

شادیوند
سازمان امور عشایر ایران200200

1093

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250عبدالحمید آذرصندوق کارآفرینی امیدروستای دشت اکبر-دهلران1دهلرانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1ملکشاهیایالمخواربار فروشی1094
ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
صندوق کارآفرینی امید

عبدالحمید 

صفایی پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250

1ایالمایالمقلی بافی1095
هفت چشمه خیابان اصلی 

شرکت تعاونی نگین بافت
بانک توسعه تعاون

عبدالحمید 

مرشدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1096
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

خرابانان علیا
بانک کشاورزی

عبدالرحمن 

بیگی پور
سازمان امور عشایر ایران200200

صندوق کارآفرینی امیدروستای طالقانی.ملکشاهی1ملکشاهیایالماب رادیاتور1097
عبدالرحمن 

عزیزیان فر
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1098
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
بانک کشاورزی

عبدالرحمن 

منوچهری
سازمان امور عشایر ایران200200

1099

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم
عبدالرحیم 

درویشی
سازمان امور عشایر ایران200200

1100

پرورش میش 

 190داشتی 

راس میش مولد

3مهرانایالم
ایالم مهران بخش صالح اباد 

روستای ماربره
بانک کشاورزی

عبدالرحیم 

سارایی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

1101
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

انجیر
بانک کشاورزی

عبدالرسول 

جهان بخشی
سازمان امور عشایر ایران200200

1102

پرورش مرغ 

گوشتی 

 قطعه20000

وزارت جهاد کشاورزی19201920عبدالرضا باسامیبانک کشاورزیایوان روستای خرابانان علیا4ایوانایالم

1103
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1بدرهایالم

روستای چشمه - بدره

شیرین
سازمان امور عشایر ایران204204عبدالرضا دارابیبانک کشاورزی

1104
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عبدالرضا رستمیبانک کشاورزیروستای داراب-ایوان- ایالم1ایوانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1105
خرید خودرو 

حمل جسد
500500عبدالرضا سعیدیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای چمکبود2آبدانانایالم

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

1106

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200عبدالسالم امیدیبانک کشاورزیچنگوله1مهرانایالم

1107
مجتمع خدمات 

رفاهی بین راهی
40چرداولایالم

 _شباب _شهرستان چرداول

روبروی پلیس راه
1900012000عبدالسالم رنجبرپست بانک

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1108

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم هفت چشمه خیابان 

امام علی
بانک کشاورزی

عبدالصاحب 

میرزابیگی
سازمان امور عشایر ایران200200

1109

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای -زرین آباد- دهلران

چم سرخ
صندوق کارآفرینی امید

عبدالعباس 

سعدونی
سازمان امور عشایر ایران250250

1110

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

بانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم
عبدالعلی 

میردریکوند
سازمان امور عشایر ایران204204

1111

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200عبدالعلی یاریبانک کشاورزیایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالم

بانک کشاورزیایالم چوار روستای چم سار1ایالمایالمپرورش گوسفند1112
عبدالکریم 

بسطامی
سازمان امور عشایر ایران200200

1113
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200عبداهلل عبدیبانک کشاورزیروستای چنگوله1مهرانایالم

1114
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200عبداهلل قنبریصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1115
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عبداهلل نوریصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای خوشادول1ملکشاهیایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400عبدالنور لیاقتیصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چنگوله1مهرانایالمبلوک زنی1116

1117

پرورش میش 

 75داشتی 

راسی

1ملکشاهیایالم
ملکشاهی روستای قلعه 

جوق
سازمان امور عشایر ایران490490عبداله ارغندبانک کشاورزی

1118
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عبداله افرنگبانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم

1119
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

بانویزه
سازمان امور عشایر ایران200200عبداله بسطامیبانک کشاورزی

1120

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250عبداله میرزائیصندوق کارآفرینی امیدروستای دشت اکبر-دهلران1دهلرانایالم

1121

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200عبداله وحیدنیابانک کشاورزیایالم چوار روستای گله جار1ایالمایالم

2چرداولایالمدامداری1122
ایالم چرداول بخش شباب 

روستای دراشکفت
وزارت جهاد کشاورزی500500عبدستار اکبرپورصندوق کارآفرینی امید

1123
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عبدستار خزانبانک کشاورزیملکشاهی روستای درگه1ملکشاهیایالم

1124
تولید مبلمان 

شهری
بانک توسعه تعاونروستای سرطاف _ایالم6ایالمایالم

عبدل امیر 

صیادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

1ایالمایالمدامپروری1125
ایالم بخش چوار روستای 

چمژیه
سازمان امور عشایر ایران200200عبدل صیدیبانک کشاورزی

1126
 30پرورش 

راس دام داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204عجیده کردیبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1127

پرواربندی 

میش و 

دامداری 

راسی16

سازمان امور عشایر ایران204204عذرا محمدخانیبانک کشاورزیهرانمر-بدره1بدرهایالم

1دهلرانایالمگلیم بافی1128
روستای - دهلران-ایالم

وحدت
100100عذرا مرادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1129
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

ملگ آباد
سازمان امور عشایر ایران200200عرب عیدخانیبانک کشاورزی

1130
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیایالم ایوان گیالنه1ایوانایالم

عروس غالمعلی 

پور
سازمان امور عشایر ایران200200

1131
پرواربندی 

گوساله
6ایالمایالم

بخش سیوان روستای 

محموداباد
بانک کشاورزی

عزالدین 

محمدحسینی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

1132
پرورش میش 

راسی76داشتی
1چرداولایالم

ایالم چرداول هلیالن 

روستای گاودول
بانک کشاورزی

عزت اهلل قابلی 

حیا ثوندی
سازمان امور عشایر ایران204204

1133
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای 

حصارشاوه
سازمان امور عشایر ایران200200عزت اله رضاییصندوق کارآفرینی امید

1134
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیخ امام ک جهانبین1o hدره شهرایالم

عزت اله 

محمدنژاد
وزارت جهاد کشاورزی500500

1135
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200عزیز امیدی نسبصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

1136
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عزیز باباییانبانک کشاورزیروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم

1137
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عزیز رحیمیبانک کشاورزیایالم ایوان1ایوانایالم

1138
پرورش 

گوسفند داشتی
1آبدانانایالم

آبدانان منطقه عشایری 

پشته تشمال
سازمان امور عشایر ایران200200عزیز محمودیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1139
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عزیزاله علی پورصندوق کارآفرینی امیدابدانان قدح1آبدانانایالم

1140

شرکت تعاونی 

 مهر 3441

15کشاورزی 

بانک کشاورزیایوان روستای گاوسوار3ایوانایالم
عسکر شکریان 

چم سورک
وزارت جهاد کشاورزی18301830

1141
گلیم نقش 

برجسته
100100عشرت میرزاییصندوق کارآفرینی امیدروستای چنان-چوار–ایالم 1ایالمایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1142
 30پرورش 

راس دام داشتی
بانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

عصمت اله 

زیدعلی
سازمان امور عشایر ایران204204

1143
کاشت گل 

نرگس
1دره شهرایالم

روستای .ماژین.دره شهر

کولکنی
صندوق کارآفرینی امید

عصمت اله 

کهزادوند
وزارت جهاد کشاورزی200200

1144

کافی نت و 

خدمات رایانه 

ای

2ایالمایالم
ایالم چوار ریستای بهمن 

آباد
بانک توسعه تعاون

عصمت 

جهانگیری
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1ایالمایالمگلیم بافی1145
ایالم روستای چالسرا کوچه 

شهید بارکی
100100عصمت صفربیگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1146

خرید دستگاه 

لوله بازکنی و 

کاواش سیار

200200عظیم حسینیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای وچکبود1آبدانانایالم
وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

1147

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204عظیم شادیوندبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

1148
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عظیم صادقیصندوق کارآفرینی امیدروستای داراب- ایوان- ایالم1ایوانایالم

1149
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عظیم غفارپوربانک کشاورزیایالم ایوان روستای چهارمله1ایوانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1150

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204عظیم میرزاییبانک کشاورزیروستای گچکوبان-بدره1بدرهایالم

وزارت جهاد کشاورزی300300عقیل خدادادیبانک کشاورزیدره شهر روستای عباس اباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند1151

1152
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200عقیل شمسیبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

1153
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی احمدیبانک کشاورزیروستای پلنگرد-ایوان-ایالم1ایوانایالم

19ایوانایالمکشتارگاه دام1154
ایوان روستای اسماعیلی 

سفلی
بانک کشاورزی

علی اشرف 

اسماعیلی
وزارت جهاد کشاورزی95009000

1ایوانایالمجوراب بافی1155
استان ایالم شهرستان ایوان 

دهستان سراب
صندوق کارآفرینی امید

علی اشرف جهان 

دوست
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1156
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی اصغر اوالدبانک کشاورزیروستای چمژاب1دره شهرایالم

1157
کارگاه تیرچه و 

انواع بلوک
2سیروانایالم

ایالم شهرستان سیروان 

بخش کارزان روستای 

جوبدراز میرزابیگی

بانک توسعه تعاون
علی اصغر 

میرزابیگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1158
پرورش میش 

داشتی
1سیروانایالم

بخش -شهرستان سیروان

روستای چشمه -کارزان

خزانه

سازمان امور عشایر ایران200200علی اعظمیصندوق کارآفرینی امید

1159

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
- ایالم بخش سیوان 

میشخاص روستای کله کبود
سازمان امور عشایر ایران204204علی اکبر اکبریبانک کشاورزی

1160
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204علی اکبر الماسیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

1161
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیایالم ایوان روستای علیگه1ایوانایالم

علی اکبر باقری 

نیا
سازمان امور عشایر ایران200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1162

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم روستای بانقالن 

خیابان شهید نوری
سازمان امور عشایر ایران200200علی اکبر باقالنیبانک کشاورزی

1163

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای - دهلران-ایالم

وحدت
سازمان امور عشایر ایران250250علی اکبر جابریصندوق کارآفرینی امید

1164

پرورش دام 

سبکمیش 

داشتی

1ایالمایالم
ایالم بخش چوار روستای 

پاقلعه
سازمان امور عشایر ایران200200علی اکبر جعفریبانک کشاورزی

1165

برورش میش 

 76داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204علی اکبر جلیلیانبانک کشاورزیایالم هلیالن روستای وربر1چرداولایالم

1166
پرورش میش 

داشتی
1مهرانایالم

روستای - شهرستان مهران 

چاالب
سازمان امور عشایر ایران200200علی اکبر رحمیبانک کشاورزی

1167
پرورش گاو 

شیری دو رگ
وزارت جهاد کشاورزی300300علی اکبر رهبانبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

1168
گاوداری شیری 

 راسی20
4ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق گردنگاه
بانک کشاورزی

علی اکبر مهدی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1169
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم پیچ عاشوری کوچه 

امید
سازمان امور عشایر ایران300300علی باقریصندوق کارآفرینی امید

1ایالمایالمدامداری1170
ایالو روستای بانقالن خ امام 

خمینی
بانک کشاورزی

علی بخش 

خدایاری پور
سازمان امور عشایر ایران300300

1171

پرواربندی 

میش و 

 30دامداری

راسی

1بدرهایالم
استان ایالم شهرستان بدره 

خ دوستانی
سازمان امور عشایر ایران204204علی بخش مرادیبانک کشاورزی

1172
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای سراب-ایوان- ایالم1ایوانایالم

علی بخش 

مومنی ذالن
سازمان امور عشایر ایران200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

12ایالمایالمتولید نایلون1173
بخش  _شهرستان ایالم

روستای سرطاف _مرکزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت60006000علی بهرامیپست بانک

1174
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی بهروزیبانک کشاورزیروستای بانگر- ایوان- ایالم1ایوانایالم

1175
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی بوچانیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای انجیره1آبدانانایالم

1176
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

روستای میان تنگ ، 

دامپروری کاظمی
سازمان امور عشایر ایران200200علی پاشا کاظمیبانک کشاورزی

1177
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای جوب 

شریف
بانک کشاورزی

علی پناه 

ذوالفقاری
سازمان امور عشایر ایران200200

1178
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای -ایوان-ایالم

خرابانان علیا
صندوق کارآفرینی امید

علی پناه غالمی 

گواور
سازمان امور عشایر ایران200200

1179
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200علی پورغالمبانک کشاورزی

1180

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم
علی جان 

میردریکوند
سازمان امور عشایر ایران204204

1181
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی جان هاشمیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای گل گل علیا1آبدانانایالم

1182

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250علی جعفریصندوق کارآفرینی امیدروستای سرکمر-زرین اباد1دهلرانایالم

1183
اقامتگاه 

بومگردی
3ایالمایالم

 _بخش سیوان _ایالم

روستای طوالب
10001000علی جعفری نژادپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1184
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای نثارمله 

ماران
سازمان امور عشایر ایران204204علی جلیلیانبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1185

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200علی چراغیبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

1186
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

ایالم شهرستان سیروان 

روستای سراب کارزان
سازمان امور عشایر ایران200200علی حسن کوشاصندوق کارآفرینی امید

1187
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیابدانان روستای اب انار1آبدانانایالم

علی حسین 

احمدی
سازمان امور عشایر ایران200200

1188
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

-ملکشاهی - استان ایالم 

روستای باولک
سازمان امور عشایر ایران200200علی حیدر بازیارصندوق کارآفرینی امید

1189
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم روستای چنارباشی مله 

گاون
سازمان امور عشایر ایران200200علی حیدر خدریبانک کشاورزی

1190

داروخانه 

پزشکی 

روستای دشت 

عباس

3دهلرانایالم
روستای -دهلران-ایالم

دشت عباس
16401640علی حیدرنژادیانبانک توسعه تعاون

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

1191

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم

شهرستان . استان ایالم 

-بخش زرین اباد. دهلران 

روستای بوستانه

صندوق کارآفرینی امید
علی حیدری 

مقدم
سازمان امور عشایر ایران250250

1192
واحد گوساله 

پرواری
2ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی داد خانعلیبانک کشاورزی

1193

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204علی دستیاریبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

1194
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200علی دیواالبانک کشاورزی

1195
راس 30پرورش 

میش داشتی
بانک کشاورزیماژین1دره شهرایالم

علی رحم زرین 

جویی
سازمان امور عشایر ایران204204



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1196
دامداری میش 

راسی95داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی400400علی رحم ملکیبانک کشاورزیروستای بانهالن- بدره1بدرهایالم

وزارت جهاد کشاورزی300300علی رحمی زادصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه تسمه1دره شهرایالمپرورش گوسفند1197

1198
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران400400علی رحیمیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

1199
پیرایشگری 

مردانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علی رشید زادهصندوق کارآفرینی امید

1200
پرورش میش 

داشتی عشایری
1دهلرانایالم

روستای تم - دهلران- ایالم

تم آب
سازمان امور عشایر ایران250250علی رضائیصندوق کارآفرینی امید

1201
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای توه - ایوان- ایالم

سیه
سازمان امور عشایر ایران200200علی زارع منشبانک کشاورزی

1202
پرورش میش 

داشتی عشایری
1دهلرانایالم

بخش مرکزی - دهلران

روستای تم تم آب
سازمان امور عشایر ایران250250علی زارعیصندوق کارآفرینی امید

1203
قنادی 

وشیرینی پزی
4آبدانانایالم

ایالم آبدانان روستای پشت 

قلعه
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200علی زرگوشصندوق کارآفرینی امید

1204
خرید کمباین 

کشاورزی
2ایالمایالم

ایالم بخش سیوان روستای 

جعفراباد
بانک کشاورزی

علی زمان 

محمدحسینی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

1205
 راس 30پرورش

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204علی سعیدیبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

1206
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
سازمان امور عشایر ایران200200علی سلمان زادهبانک کشاورزی

1207

پرورش گل 

 1)نرگس 

(هکتار

وزارت جهاد کشاورزی150150علی سلیمانیصندوق کارآفرینی امیدمنطقه عشایری ورگر-آبدانان1آبدانانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1208

دامداری 

عشایری 

راسی16

سازمان امور عشایر ایران204204علی سیفیبانک کشاورزیبدره روستای زرانگوش1بدرهایالم

1ملکشاهیایالمپای پوش سنتی1209
ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
162162علی شا پوزشپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1210
سوپر مواد 

غذایی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300علی شریفی نیاصندوق کارآفرینی امید

1211
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم روستای هفت چشمه 

خیابان سیدالشهدا کوچه 

شریعت

سازمان امور عشایر ایران200200علی شکربیگیبانک کشاورزی

1212

پرورش 

گوسفند 

راسی76داشتی

1ایالمایالم
ایالم روستای چالسرا کوچه 

شهید مهدی بیگی
سازمان امور عشایر ایران300300علی شکریبانک کشاورزی

1213
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی صفر بیگیصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان روستای کل کل1ایوانایالم

1214
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیروستای ارمو1دره شهرایالم

علی صفر حسن 

زاده
سازمان امور عشایر ایران200200

1215
پرواربندی 

گوساله
1بدرهایالم

- شهرستان بدره - ایالم 

روستای مله صفرخان
وزارت جهاد کشاورزی528528علی صفریبانک کشاورزی

1216

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204علی عالی پوربانک کشاورزیماژین1دره شهرایالم

1217

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200علی عباس ارندانبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1218
پرورش میش 

راسی30داشتی 
بانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

علی عباس 

اکرمیان
سازمان امور عشایر ایران204204

1219
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم هفت چشمه خیابان 

حر
بانک کشاورزی

علی عباس 

شکربگی
سازمان امور عشایر ایران200200

1220
تولید شیرینی 

سنتی و سوغات
6ایالمایالم

پایینتر از پلیس راه  _ایالم

نرسیده به  _ایالم مهران

 _شهرک شهید کشوری

جنب چوب بری حقیقت

صندوق کارآفرینی امید
علی عباس 

صیدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

1221
فروشگاه مواد 

غذایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علی عباس مزیدصندوق کارآفرینی امیدروستای چاالب2مهرانایالم

1222
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

ایالم سیروان کارزان 

جوبدراز میرزابیگی
بانک کشاورزی

علی عباس 

میرزابیگی
سازمان امور عشایر ایران204204

1223
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی عبدیبانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم

1224

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200علی عبدی نیابانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

1225

پرورش 

اصالح )گوسفند

(نژاد

بانک کشاورزیمهران روستای گالن1مهرانایالم
علی علی 

محمدی
سازمان امور عشایر ایران200200

1226

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
 5آبدانان منطقه عشایری 

کیلومتری
سازمان امور عشایر ایران200200علی علیمرادیصندوق کارآفرینی امید

1227

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای چم سرخ
سازمان امور عشایر ایران250250علی عینیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1228
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای شیر -ایوان- ایالم

چغاه
سازمان امور عشایر ایران200200علی غالمیصندوق کارآفرینی امید

1229

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای چم سرخ
سازمان امور عشایر ایران250250علی غالمیصندوق کارآفرینی امید

1230

پرورش میش 

 76داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران487487علی فاضلیبانک کشاورزیآبهرپایین-بدره1بدرهایالم

1231

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200علی فتح اللهیبانک کشاورزیصالح آباد1مهرانایالم

1232
ایجاد دفتر 

خدمات بانکی
1سیروانایالم

شهرک - زنگوان - سیروان 

سرتنگ
500500علی فتح اللهیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1233

برورش 

گوسفند داشتی 

 راسی76

1چرداولایالم
ایالم هلیالن روستای چنار 

اباد
بانک کشاورزی

علی فرصت 

رضایی
سازمان امور عشایر ایران204204

1234
کارگاه تیرچه و 

بلوک زنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400 علی قبادیان پورصندوق کارآفرینی امیدروستای بانرحمان2مهرانایالم

1235

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
روستای - بخش سرابباغ 

ژیور
سازمان امور عشایر ایران200200علی قلی رضائیصندوق کارآفرینی امید

1236
پرواربندی 

 راسی45گوساله
4ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

طالقانی
بانک کشاورزی

علی کاظم 

اردوش پور
وزارت جهاد کشاورزی19501950

1237
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی کاظمی زرنهبانک کشاورزیایالم ایوان بخش زرنه1ایوانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1238

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204علی کرم پشتکوهبانک کشاورزیایالم روستای پاکل1ایالمایالم

1239
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی کریمیبانک کشاورزیایالم ایوان ونیت1ایوانایالم

1240
پرورش گاو 

شیری دو رگ
وزارت جهاد کشاورزی740740علی کریمی نیابانک کشاورزیخ پاسداران1دره شهرایالم

1241
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
بانک کشاورزی

علی کسه چم 

اناری
سازمان امور عشایر ایران200200

2ملکشاهیایالمبوم گردی1242
ایالم ارکواز ملکشاهی 

روستای کلک نقی وروی
600600علی کوه زادیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1243
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150علی لطفیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه کناره1آبدانانایالم

1244
پرورش میش 

راسی76داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای چشمه پهن
سازمان امور عشایر ایران480480علی محمد امیریصندوق کارآفرینی امید

1245

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

صندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای پشت قلعه1آبدانانایالم
علی محمد 

خلیل پورکرد
سازمان امور عشایر ایران200200

1246

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم
علی محمد 

فاضلی
سازمان امور عشایر ایران200200

صندوق کارآفرینی امیدایالم بخش سیوان جعفرآباد2ایالمایالملبنیاتی سیوان1247
علی محمد کریم 

بیگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1248

تولید جوجه 

یکروزه 

گله -بلدرچین

گله تخم -مادر

ایجاد -گذار

سالن کشتار

بانک کشاورزیچوار روستای گلجار2ایالمایالم
علی محمد 

کریمیان حاتم
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1249

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای چم سرخ
سازمان امور عشایر ایران250250علی محمد گرگیصندوق کارآفرینی امید

1250
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

- ارکواز ملکشاهی 

ملکشاهی روستای گل گل
بانک کشاورزی

علی محمد 

گماری
سازمان امور عشایر ایران200200

1251

تراش سنگ 

های قیمتی و 

نیمه قیمتی

2دره شهرایالم
روستای عباسی آباد خیابان 

اصلی
صندوق کارآفرینی امید

علی محمد ملک 

مقدم
700700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1252

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204علی محمد ملکیبانک کشاورزیروستای کلم باال-بدره1بدرهایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400علی محمدنیاصندوق کارآفرینی امیدروستای چاالب- مهران 2مهرانایالمنوشت افزاری1253

1254
پروار بندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی محمدیبانک کشاورزیروستای وحدت آباد ماژین2دره شهرایالم

1255
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

حصاره شاوه
سازمان امور عشایر ایران200200علی مراد رضاییصندوق کارآفرینی امید

1256

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای چم سرخ
سازمان امور عشایر ایران250250علی مرادیصندوق کارآفرینی امید

1257
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیایالم چوار روستای گلزار1ایالمایالم

علی مرد فیض 

الهی
سازمان امور عشایر ایران200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1258

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم
علی مردان 

شکری
سازمان امور عشایر ایران200200

1259
پرورش میش 

داشتی
2بدرهایالم

ایالم شهرستان بدره بخش 

مرکزی روستای بانهالن
وزارت جهاد کشاورزی400400علی ملکیبانک کشاورزی

1260

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم

ایالم روستای مهدی آباد 

خیابان ساالر شهیدان کوچه 

شهید علی نور ملکی

سازمان امور عشایر ایران200200علی ملکیبانک کشاورزی

1261

پرورش میش 

 76داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200علی منصورنژادبانک کشاورزیاسمان اباد روستای کل کل1چرداولایالم

1262
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی750750علی منصوریبانک کشاورزیایالم بخش چوار2ایالمایالم

1263
پرورش گاو 

شیری
2چرداولایالم

روستای - چرداول - ایالم 

زنجیره علیا
وزارت جهاد کشاورزی800800علی موسی بیگیبانک کشاورزی

1264

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه عشایری 

دینارکوه چهار برادر
سازمان امور عشایر ایران200200علی موالییصندوق کارآفرینی امید

1265
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200علی میرزاییبانک کشاورزی

1266
پرورش گل 

نرگس
1آبدانانایالم

تاخ - آبدانان منطقه ورگر

شیرزاد
وزارت جهاد کشاورزی150150علی نادیصندوق کارآفرینی امید

1267
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدابدانان سرابباغ1آبدانانایالم

علی نجات 

غالمی دشتی
سازمان امور عشایر ایران200200

1268
پرواربندی بره 

 راسی130
2بدرهایالم

استان ایالم شهرستان بدره 

روستای کلم
وزارت جهاد کشاورزی400400علی نجات ملکیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1269

پرورش میش 

 76داشتی 

رأسی

1سیروانایالم
بخش -شهرستان سیروان

روستای چشمه پهن-کارزان
سازمان امور عشایر ایران490490علی نجفیبانک کشاورزی

1270
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی نجفیبانک کشاورزیملکشاهی روستای شوهان1ملکشاهیایالم

1ملکشاهیایالمسوپر مارکت1271
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علی نظر بشیریصندوق کارآفرینی امید

1272
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیایوان روستای جوب شریف2ایوانایالم

علی نظر 

ذوالفقاری
وزارت جهاد کشاورزی560560

1273

بسته بندی و 

ضد عفونی 

سبزیجات تازه 

و خرد شده و 

خشک شده

10ایالمایالم
ایالم روستای هفت چشمه 

نبش خیابان پیروزی
وزارت جهاد کشاورزی50005000علی نقی عزیزیبانک کشاورزی

1274
پرورش دام 

گوشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی نورانی زادهصندوق کارآفرینی امیدابدانان روستای گل گل علیا1آبدانانایالم

1275
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علی نوری پوربانک کشاورزیابدانان مورموری1آبدانانایالم

1276
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی500500علی همزه خانیبانک توسعه تعاونایوان روستای خرابانان سفلی2ایوانایالم

1277

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه شعیاری 

شهرک هزارانی
سازمان امور عشایر ایران200200علی ولی زادهصندوق کارآفرینی امید

1278
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204علی یار ملکیبانک کشاورزیبدره روستای زرانگوش1بدرهایالم

1279
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران300300علی یاریبانک کشاورزیروستای فاضل آباد1دره شهرایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1280

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200علی یاری نسبصندوق کارآفرینی امیدآبدانان کناره1آبدانانایالم

1281
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای خرابانان 

علیا
بانک کشاورزی

علی یوسفی 

ماژین
سازمان امور عشایر ایران200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علیخان باباییصندوق کارآفرینی امیدایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمبلوک زنی1282

1283

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم بخش چوار روستای 

چشمه سرخ
سازمان امور عشایر ایران200200علیداد انوریبانک کشاورزی

1284
پرورش 

گوسفند داشتی
1آبدانانایالم

آبدانان منطقه پشته پنج 

کیلومتری
سازمان امور عشایر ایران200200علیداد پرویزخواهبانک کشاورزی

1285
پرورش 

گیاههان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی500500علیداد معصومیبانک کشاورزیدره شهر روستای فاضل اباد1دره شهرایالم

1286

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای - دهلران-ایالم

وحدت
سازمان امور عشایر ایران250250علیرضا جابریصندوق کارآفرینی امید

1287
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران300300علیرضا روحیصندوق کارآفرینی امیدایالم روستای چشمه کبود1ایالمایالم

1288
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علیرضا زارعیصندوق کارآفرینی امیدروستای سراب- ایوان- ایالم1ایوانایالم

1289
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گراب
سازمان امور عشایر ایران200200علیرضا معصومیبانک کشاورزی

1290

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیروستای بانرحمان1مهرانایالم
علیرضا 

منصورزاده
سازمان امور عشایر ایران200200

1291
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200علیمراد بابیبانک کشاورزیایالم ایوان روستای علیگه1ایوانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1292
کارگاه خدمات 

کامپیوتری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عماد ذبیحی رادصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای باولک1ملکشاهیایالم

1293
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

روستای -سیروان -ایالم

چشمه خزانه کارزان
سازمان امور عشایر ایران204204عمران عزیزیبانک کشاورزی

1294
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200عمران ملکیبانک کشاورزیایالم ایوان روستای ماژین1ایوانایالم

1295
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200عنایت شریفیصندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

1296

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200عیسی حسینیبانک کشاورزیشهرک اسالمیه1مهرانایالم

1297
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای کپنه - ایوان- ایالم

کران
سازمان امور عشایر ایران200200عیسی رستمیبانک کشاورزی

1298

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200عیسی شکریبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

1299

آلمینیوم سازی 

درب و پنجره 

تک جداره و دو 

جداره

3ایالمایالم
ایالم شهرک شهید کشوری 

کوچه ستاره بلوار امام
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500عیسی شمسیصندوق کارآفرینی امید

1300
پرورش ماهی 

سرد آبی
3دهلرانایالم

بخش سراب . دهلران . ایالم

میمه
وزارت جهاد کشاورزی800800عیسی ملکیبانک کشاورزی

1301

تولید زغال 

ازضایعات منابع 

سلولزی

پست بانکناحیه صنعتی ملکشاهی4ملکشاهیایالم
عیسی نوروزی 

نسب
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1302
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای کپنه 

کران
سازمان امور عشایر ایران200200غریب رستمیصندوق کارآفرینی امید

1303

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم
غزاله گهرسود 

منفرد
سازمان امور عشایر ایران200200

1304

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200غفور جاسمیبانک کشاورزیروستای چاالب1مهرانایالم

1305
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

ساتیان
سازمان امور عشایر ایران200200غالم اکبریبانک کشاورزی

1306

تولید تیرچه 

بلوک و قطعات 

بتونی

2چرداولایالم
 _شباب _شهرستان چرداول

روستای لتاب
بانک توسعه تعاون

غالم حسین 

علیزاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1307

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200غالم حیدریبانک کشاورزیروستای چنگوله1مهرانایالم

1308
گاوداری شیری 

 راسی15
2ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
وزارت جهاد کشاورزی500500غالم خانعلیبانک کشاورزی

1309
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای زرنه- ایوان- ایالم1ایوانایالم

غالم رضا 

اسماعیلی
سازمان امور عشایر ایران200200

1310
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

انارک
سازمان امور عشایر ایران200200غالم مرادیبانک کشاورزی

1311
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
بانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

غالمحسین بگ 

محمدی
سازمان امور عشایر ایران204204

1312

طرح توسعه 

مرغ نیمچه 

گوشتی

بانک کشاورزیدهلران ـ جنب هنگ مرزی5دهلرانایالم
غالمحسین 

ریسمانباف
وزارت جهاد کشاورزی46004600



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1ملکشاهیایالمخواروبار فروشی1313
ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300غالمحسین عارفصندوق کارآفرینی امید

1314

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200غالمرضا باشیبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

1315

دامداری 

 30عشایری 

راسی

بانک کشاورزیروستای گچکوبان-بدره1بدرهایالم
غالمرضا 

جمشیدپور
سازمان امور عشایر ایران204204

1316
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200غالمرضا مالییبانک کشاورزیابدانان مورموری1آبدانانایالم

1317
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200غالمرضا مهدیانبانک کشاورزیروستای پلنگرد- ایوان-ایالم1ایوانایالم

1318
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200غالمرضا نجفیبانک کشاورزیترن-زرنه -ایوان- ایالم1ایوانایالم

وزارت جهاد کشاورزی400400غالمعلی غیاثوندبانک کشاورزیروستای تلخاب1بدرهایالمدامداری1319

1320
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای چشمه خزانه
سازمان امور عشایر ایران200200فاضل سهیلی نیاءصندوق کارآفرینی امید

1321

مرغداری 

گوشتی ده هزار 

قطعه ای

4ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

پل شکسته
وزارت جهاد کشاورزی950950فاضل شکریبانک کشاورزی

1322

خدمات 

کامپیوتری در 

منزل

1ایالمایالم
چالسرا، خیابان شهید 

یوسفی
100100فاطمه ابدالیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1323
هر روستا یک 

محصول
1چرداولایالم

چرداول هلیالن روستای 

پیامن سفلی
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه السادات 

موسوی شاران 

موسوی شاران

صندوق کارآفرینی امید240240

1324
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای کله جوب1دره شهرایالم

فاطمه الوار زینی 

وند
سازمان امور عشایر ایران200200
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2ایالمایالمگلیم بافی1325
ایالم روستای هفت چشمه 

2خیابان معلم کوچه معلم
400400فاطمه ایواربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دهلرانایالمچیت بافی1326

شهرستان - استان ایالم

روستای کاور توه - دهلران

طاق

100100فاطمه آبزنصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1327

صندوق خرد 

محلی روستایی 

فاضل آباد

صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه آبساالنصندوق کارآفرینی امیددره شهر روستای فاضل آباد33دره شهرایالم

1328

آموزشگاه آزاد 

صنایع )مهر 

(پوشاک

2ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

مهر
آموزش فنی حرفه ای500500فاطمه آزوغپست بانک

4مهرانایالمقالی بافی1329

شهرک اسالمیه بلوار ولی 

عصر خیابان شهدا پایینتر از 

مسجد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه آمادهصندوق کارآفرینی امید

1ایوانایالمقالیبافی1330

روستای چهار مله - ایوان 

منزل شخصی غالمرضا 

رزمگیر فرزند اسکندر

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فاطمه باباییبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدروستای چاالب1مهرانایالمقالی بافی1331
فاطمه پذیرفته 

کار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه پژمایهصندوق کارآفرینی امیدمهران شهرک اسالمیه1مهرانایالمتولیدی پوشاک1332

1مهرانایالمگلیم بافی1333
مهران روستای بان - ایالم 

رحمان
150150فاطمه تاری پوربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه تروندبانک توسعه تعاونمهران، روستای چاالب1مهرانایالمقالی بافی1334

1335
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه تواسیصندوق کارآفرینی امیدحومه ماژین1دره شهرایالم
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1336
کارگاه تولیدی 

پوشاک
بانک توسعه تعاونشهرک نبوت- ایوان- ایالم3ایوانایالم

فاطمه خانی 

سومار
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1چرداولایالمگلیم بافی1337
روستای - چرداول- ایالم 

زنجیره علیا
100100فاطمه خدارحمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1338
کارگاه گلیم 

بافی
400400فاطمه خزانپست بانکملکشاهی روستای چم انار1ملکشاهیایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ایوانایالمقالیبافی1339
ایوان بخش زرنه روستای 

کپنه کران
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450فاطمه رستمیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه زالیبانک کشاورزیروستای دشت چمران2دره شهرایالمپرورش گوسفند1340

6ایالمایالمتوولید پوشاک1341
بخش  _شهرستان ایالم

روستای مورت _چوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700فاطمه ساراییبانک توسعه تعاون

1342
پرورش میش 

راسی76داشتی
1چرداولایالم

ایالم چرداول هلیالن 

روستای چشمه ماهی
بانک کشاورزی

فاطمه سیفی 

شعار
سازمان امور عشایر ایران204204

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه شفیع نیاصندوق کارآفرینی امیدروستای چنگوله1مهرانایالمقالی بافی1343

1344
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدروستای سراب-ایوان-ایالم1ایوانایالم

فاطمه طاهری 

گامیشان
سازمان امور عشایر ایران200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه عبدیصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چنگوله2مهرانایالمقالی بافی1345

1346

کارگاه شیشه 

بری تک جداره 

و دوجداره و 

سه جداره

2ایالمایالم
ایالم بخش سیوان روستای 

جعفرآباد میشخاص
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فاطمه عرشیانصندوق کارآفرینی امید

1347
چیت 

(چیق بافی)بافی
2مهرانایالم

مهران روستای بان - ایالم 

رحمان جنب دبستان شهید 

جوانمردی

100100فاطمه عزیزیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فاطمه عزیزیصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای بانرحمان1مهرانایالمتولیدی پوشاک1348

1349

طرح توسعه 

کارگاه 

حصیربافی

500500فاطمه غالمیبانک توسعه تعاونروستای دشت اکبر3دهلرانایالم
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1350
لحاف و تشک 

دوزی
2ملکشاهیایالم

روستای -ملکشاهی - ایالم 

کلک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه فاطمیبانک توسعه تعاون

1351
صندوق خرد 

محلی گراوندی
31ملکشاهیایالم

ایالم ملکشاهی روستای 

گراوندی
صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه فاظلیصندوق کارآفرینی امید

1دهلرانایالمچیت بافی1352

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین اباد . دهلران 

روستای علی آباد بزرگ

100100فاطمه فریادرسصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1353

راه اندازی 

تجهیز دفتر 

پست بانک

1ایوانایالم
خ - زرنه - ایوان - ایالم 

امام ره
500500فاطمه قیمالیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1354
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه کاظمیصندوق کارآفرینی امیدروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم

1355
دوزنده لباس 

محلی کردی
1دهلرانایالم

روستای پتک -دهلران-ایالم

دیناروند
100100فاطمه کاعباسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1356

کارگاه قالی 

بافی و تولید 

فرش

5ایوانایالم
روستای - ایوان- ایالم 

دبیران علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500فاطمه کهوندپست بانک

1357
کارگاه چیت 

بافی
1دهلرانایالم

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین اباد . دهلران 

روستای خربزان

100100فاطمه لطفی زادهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1358
کارگاه قالی 

بافی
1دهلرانایالم

-دهلران بخش مرکزی 

روستا حمزه-دشت عباس
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه لهرابیصندوق کارآفرینی امید
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1359
پرورش 

گوسفند داشتی
2چرداولایالم

ایالم هلیالن بخش زردالن 

چرداول
بانک کشاورزی

فاطمه 

محمدسرینی
وزارت جهاد کشاورزی450450

1360
فرش و گلم 

بافی
1ایالمایالم

خیابان - سرطاف - ایالم 

معلم
100100فاطمه محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1361
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه محمدیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای باولک1ملکشاهیایالمکارگاه خیاطی1362

1363
تولید گلیم 

نقش برجسته
1ایالمایالم

ایالم روستای چالسرا کوچه 

شهید بارکی آموزشگاه 

اطلس بافت

400400فاطمه ملکشاهیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1364
نازک )خیاطی

(دوز زنانه
1ملکشاهیایالم

روستای پل -ملکشاهی-ایالم

شکسته
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250فاطمه منتیصندوق کارآفرینی امید

1365
گلیم بافی 

(نقش برجسته)
2مهرانایالم

روستای - مهران -ایالم 

گالن پشت رستوران یزدانی
100100فاطمه ناصریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چنگوله1مهرانایالمقالی بافی1366
فاطمه ناصری 

فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای چنگوله1مهرانایالمتولیدی پوشاک1367
فاطمه ناصری 

فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250

1368
اقامتگاه بوم 

گردی
800800فاطمه نصرالهیبانک توسعه تعاونمورموری- ابدانان1آبدانانایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مهرانایالمقالی بافی1369

-کوچه اول - روستای گالن 

-  جنب خانه بهداشت 

منزل یاری- پشت مخابرات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه نصرتیپست بانک

1370
صنایع دستی 

(چیت بافی)
1دهلرانایالم

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین اباد . دهلران 

روستای گلوزه

100100فاطمه نوروزیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1371
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه هاشمیانصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

1372
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران201201فاطمه وحیدیانبانک کشاورزیروستای اسالم آباد1دره شهرایالم

وزارت جهاد کشاورزی10001000فایز بشیریبانک کشاورزیروستای کلی کلی2سیروانایالمپرورش گوساله1373

1374
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی204204فایزه شیریبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

500500فتاح فتاحیبانک توسعه تعاونروستای زید-بدره2بدرهایالمخانه بوم گردی1375
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1376
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200فتاح محمدیبانک کشاورزیایالم ایوان حاجی حاضر1ایوانایالم

1377
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200فتاح هواسیبانک کشاورزیایوان- ایالم1ایوانایالم

1378
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

ملک آباد
سازمان امور عشایر ایران200200فتح اهلل دارابیبانک کشاورزی

1379
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای ماژین -ایوان-ایالم

سفلی
سازمان امور عشایر ایران200200فتح اله پوریوسفبانک کشاورزی

5ایوانایالممرغداری1380
ایوان جاده خوران روبروی 

روستای ماژین
وزارت جهاد کشاورزی10801080فتح اله خوشنامبانک کشاورزی

1381
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای حصاره -ایوان-ایالم

شاوه
سازمان امور عشایر ایران200200فتح اله رضاییبانک کشاورزی

1382
پرورش مرغ 

گوشتی
بانک کشاورزیایوان روستای هلشی4ایوانایالم

فتح اله محمد 

کریمی
وزارت جهاد کشاورزی880880

1383

پرورش میش 

 ٣٠داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200فتومه اسماعیلیبانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم
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1384

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

بانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم
فخرالدین رضایی 

هوالندشت
سازمان امور عشایر ایران204204

1385
 هکتار 5کشت 

گل نرگس
2دهلرانایالم

محور دهلران به اندیمشک 

10کیلومتر 
صندوق کارآفرینی امید

فخرالدین 

منصوری
وزارت جهاد کشاورزی500500

1386
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200فرامرز احمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای کالن- ایوان- ایالم1ایوانایالم

1387

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200فرامرز کلوندیبانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم

1388
خرید کمباین 

جاندیر
وزارت جهاد کشاورزی20302030فرج اهلل نصراللهیبانک کشاورزیآبدانان روستای ژیور3آبدانانایالم

1389
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدابدانان شهرک هزارانی1آبدانانایالم

فرج زرین آبادی 

مقدم
سازمان امور عشایر ایران200200

1390
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200فرج فیضیصندوق کارآفرینی امیدروستای زرنه-ایوان- ایالم1ایوانایالم

1391

خیاطی 

لباسهای بومی 

محلی

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرح تباواربانک توسعه تعاون

1392
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران200200فرحان ایجگ پوربانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرحناز حاتمیصندوق کارآفرینی امیدایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمخیاطی1393

1394
تولید انواع 

سفال لعابدار
1چرداولایالم

بخش -شهرستان چرداول

روستای سنگ سفید-شباب
100100فرحناز دارابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1395
صندوق خرد 

محلی گل گل
صندوق کارآفرینی امید200200فرحناز شادیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای گل گل1آبدانانایالم
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1396
گلیم نقش 

برجسته
1ایالمایالم

ایالم چالسرا کوچه شهید 

بارکی
100100فرحناز صفربیگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1397
پرورش میش 

داشتی
1سیروانایالم

ایالم شهرستان سیروان 

بخش کارزان روستای جوب 

دراز میرزابیگی

سازمان امور عشایر ایران490490فرحناز کمریصندوق کارآفرینی امید

1چرداولایالمفرش دستباف1398
روستای - چرداول - ایالم 

وارگه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرحناز نوریبانک توسعه تعاون

1399
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی300300فرخ کولی وندیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان سرابباغ1آبدانانایالم

100100فرخنده شهبازیصندوق کارآفرینی امیدشهرک وحدت1دهلرانایالمچیت سنتی1400
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1401
پرورش میش 

داشتی
1چرداولایالم

بخش -شهرستان چرداول

روستای -زردالن-هلیالن

گلدره

بانک کشاورزی
فردوس سخایی 

سرونوی
سازمان امور عشایر ایران204204

1402
گلیم بافی نقش 

برجسته
2ایالمایالم

ایالم چالسرا خیابان شهدای 

چالسرا ک شهید بارکی
400400فردوس شهبازیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1403
دفتر خدمات 

(بانکی)ارتباطی
1چرداولایالم

شهر -شهرستان چرداول

روستای کل -آسمان آباد

کل علیا

پست بانک
فردین 

جمشیدزادی
525400

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1404
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران255204فردین کولیوندبانک کشاورزیروستای فرهاد آباد1دره شهرایالم

1405
پرورش مرغ 

گوشتی
وزارت جهاد کشاورزی960960فرزاد باسامیبانک کشاورزیایوان دوراهی زرنه3ایوانایالم

1406

تهیه و بسته 

بندی و توزیع 

لبنیات و 

نگهداری در 

سردخانه

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000فرزاد بشارتی پورصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان روستای سراب3ایوانایالم
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1407

خدمات 

کامپیوتری و 

فروش نرم افزار

400400فرزاد قیطاسیپست بانکایالم روستای مهدی آباد1ایالمایالم
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1408

فناوری 

 )اطالعات 

(محتوا

1ایالمایالم
ایالم روستای مهدی آباد 

جنب خانه بهداشت
450250فرزاد نصرالهیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1409
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204فرزاد ولی زادهبانک کشاورزیروستای گچکوبان-بدره1بدرهایالم

1410
پرورش میش 

داشتی
1چرداولایالم

بخش -شهرستان چرداول

روستای شله کش-زاگرس
سازمان امور عشایر ایران255255فرزانه احمدیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای وزیرآباد-دره شهر3دره شهرایالمتولیدپوشاک1411
فرزانه اسدیان 

فیروزآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

1412
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران350350فرزانه اله نوریبانک کشاورزیروستای قلعه تسمه1دره شهرایالم

1413
کارگاه کیف 

دوزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فرزانه آفریدونیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای باولگ1ملکشاهیایالم

2چرداولایالمکاشت زعفران1414
- زاگرس - چرداول -ایالم 

بالوه خشکه
وزارت جهاد کشاورزی400400فرزانه جلیلی زادهصندوق کارآفرینی امید

1415
تولید پوشاک و 

البسه
2چرداولایالم

ایالم هلیالن روستای 

ماهیزان علیا
صندوق کارآفرینی امید

فرزانه رهگذر 

ماریان
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1ایالمایالمقالی بافی1416
فاطمیه کوچه شهید 

درویشی
پست بانک

فرزانه قیطاسی 

دوالبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1417

پوستگیری و 

انجماد باقال و 

بسته بندی

بانک کشاورزیبخش ماژین روستای شوره15دره شهرایالم
فرشاد زرین 

جویی الوار
وزارت جهاد کشاورزی55255525

1418
بیسکویت ساناز 

طالیی
10چرداولایالم

ایالم شهرستان سیروان 

ناحیه صنعتی شباب
وزارت صنعت، معدن و تجارت92189218فرشاد شبابیبانک توسعه تعاون
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1419
ساخت نایلون و 

نایلکس
6ایالمایالم

روستای _بخش چوار_ایالم

مورت
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000فرشاد همتیپست بانک

1420
چیق بافی 

(چیت بافی)
1ایالمایالم

- شهرستان ایالم - ایالم 

خ - روستای هفت چشمه 

8ولیعصر 

100100فرشته پور تقیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1421
آرایش وپیرایش 

زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
صندوق کارآفرینی امید

فرشته 

پورمحمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1422
میناکاری روی 

سفال
2چرداولایالم

-شباب- چرداول - ایالم 

روستای لتاب
200200فرشته دارابیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1423
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200فرشته زینی وندبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

1ملکشاهیایالمگلدوزی1424
ملکشاهی روستای گل گل 

سفلی
آموزش فنی حرفه ای400400فرشته سپدپرپست بانک

1425
قالبدوزی 

اصفهان
1دهلرانایالم

روستای پتک - دهلران

دیناروند
100100فرشته شاهینیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1426
گلیم نقش 

برجسته
100100فرشته شکریصندوق کارآفرینی امیدایالم چالسرا ک شهید بارکی1ایالمایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیددره شهر گرز لنگر1دره شهرایالمگل نرگس1427
فرشته صالحی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

1428
گلیم نقش 

برجسته
1ایالمایالم

ایالم چالسرا کوچه شهید 

بارکی
100100فرشته صفربیگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت148100فرشته صیادیپست بانکروستای شهرک اسالمیه1مهرانایالمقالی بافی1429

صندوق کارآفرینی امیدایالم ایالم2ایالمایالمدامپروری1430
فرشته 

غالمحسینی
سازمان امور عشایر ایران300300

1چرداولایالمقالی بافی1431
- اسمان اباد- چرداول -ایالم

روستای کل کل
بانک توسعه تعاون

فرشته محمد 

بگیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1432

گلیم 

نقش )بافی

(برجسته

2مهرانایالم
روستای - مهران - ایالم

گالن پشت رستوران یزدانی
100100فرشته ناصریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فرشته ناصریصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چاالب1مهرانایالمپوشاک فروشی1433

1434
چیت 

(چیق بافی)بافی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

سیرانه
100100فرشته نظریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1435
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150فرشید ستاروندبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

1436

چیق 

چیت )بافی

(بافی

2مهرانایالم
مهران روستای بان - ایالم 

رحمان
100100فرصت گل لرهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1437
کارگاه گلیم 

نقش برجسته
2دره شهرایالم

روستای دشت آباد خیابان 

اصلی جنب پایگاه شهید 

امیری

بانک توسعه تعاون
فرنگ رحمتی 

سیکان
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1438
خیاطی نازک 

دوز زنانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فرنگیس انوریصندوق کارآفرینی امیدروستای وحدت آباد1دره شهرایالم

1439

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200فرنگیس بشکاربانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

1440

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1سیروانایالم

ایالم شهرستان سیروان 

بخش کارزان روستای 

چشمه خزانه

سازمان امور عشایر ایران204204فرنگیس سبزهبانک کشاورزی

1ایوانایالمقالی بافی1441

ایوان غرب روستای سراب 

جنب مسجد رسول اهلل 

منزل صفری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرنگیس صفریصندوق کارآفرینی امید

1442
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200فرنگیس عابدفرصندوق کارآفرینی امیدروستای چغاپوکه1دره شهرایالم

1چرداولایالمحصیر بافی1443

بخش -شهرستان چرداول

روستای زیتنگ -زاگرس

بیجنوند

100100فرنوش تهرانی فرصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی42604260فرهاد شادی وندبانک کشاورزیروستای ارمو3دره شهرایالمبره پرواری1444

1445
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204فرهاد کریم بیگیبانک کشاورزیسیروان شهرک سرتنگ1سیروانایالم

1446
پرورش قارچ 

دکمه ای
وزارت جهاد کشاورزی600600فرهاد یارمحمدیبانک کشاورزیملکشاهی روستای باولگ1ملکشاهیایالم

1447
پرورش میش 

 راسی30داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200فرود حسنوندبانک کشاورزیروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم

1448

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم

استان ایالم روستای هفت 

چشمه خیابان بهار منزل 

کرم جلیلیان

بانک کشاورزی
فروزان اسماعیل 

زاده
سازمان امور عشایر ایران200200

1چرداولایالمکاشت زعفران1449
روستای - چرداول - ایالم 

چم چرود
وزارت جهاد کشاورزی300300فروزان آذرپیکصندوق کارآفرینی امید

1450
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200فروزان رشیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای ارمو1دره شهرایالم

1451
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدحومه ماژین1دره شهرایالم

فروغ 

زینیوندمقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدایوان روستای چاالنچی1ایوانایالمجاجیم بافی1452
فروغ قاسمی 

چاالنچی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دهلرانایالمچیت بافی1453

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین اباد . دهلران 

روستای هفتکده

100100فریبا پیریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1454
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200فریبا خدایاریصندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

1دهلرانایالمگلیم بافی1455
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای گلوزه
108100فریبا دوستیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1456
پرورش گل 

نرگس
1آبدانانایالم

آبدانان روستای شهرک 

هزارانی
وزارت جهاد کشاورزی150150فریبا سلیمانخانیصندوق کارآفرینی امید

1457
چیق بافی 

(چیت بافی)
1ایالمایالم

- شهرستان ایالم - ایالم 

خ - روستای هفت چشمه 

8ولیعصر 

100100فریبا شکر بیگیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ملکشاهیایالمقالی بافی1458
-شهرستان ملکشاهی 

روستای پاریاب
بانک توسعه تعاون

فریبا 

ضمیرزادگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1459

صندوق خرد 

محلی روستایی 

1وحدت 

صندوق کارآفرینی امید200200فریبا مرادیصندوق کارآفرینی امید1دهلران روستا وحدت 30دهلرانایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فریبا نوراییپست بانکروستای دلگشا1ملکشاهیایالمتولید فرش1460

1461

سامانه صندوق 

فروشگاهی و 

سیستم صدور 

فاکتور آنالین با 

 CRMقابلیت 

هوشمند

20002000فریبرز قمبریپست بانکروستای بانقالن- ایالم 3ایالمایالم
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1دهلرانایالمحصیر بافی1462
بخش - شهرستان دهلران 

روستای خربزان- زرین آباد 
100100فریده اروانه زادهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1463

تولیدی پوشاک 

عمده  )و لباس

(فروشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فریده آذرخشبانک توسعه تعاونروستای گلزار- چوار - ایالم 2ایالمایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1464
کارگاه گلیم 

بافی
2چرداولایالم

بخش - چرداول - ایالم 

روستای شله کش- زاگرس 
400400فریده روشنیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1465

خیاطی 

لباسهای بومی 

محلی

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فریده صدیق زادهصندوق کارآفرینی امید

1دهلرانایالمحصیر بافی1466
روستای - دهلران-ایالم

مازعبدلی باال
100100فریده صیدنظریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1467
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی100100فریده عالی پوربانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

1468

بسته بندی 

سبزیجات و 

صیفی جات

6ملکشاهیایالم
شهرستان ملکشاهی - ایالم 

روستای طالقانی
وزارت جهاد کشاورزی26422642فریده عباسی نیابانک کشاورزی

1469
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200فریده علی مرادیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای انجیره1آبدانانایالم

1470
کارگاه حصیر 

بافی
100100فریده عینیصندوق کارآفرینی امیدروستای مازعبدلی باال1دهلرانایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1471

کارگاه گلیم 

نقش برجسته و 

انواع صنایع 

دستی

400400فریده کولی وندیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای آبطاف4آبدانانایالم
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیآبدانان روستای چمکبود1آبدانانایالمپرورش قارچ1472
فریده کولیوندی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی200200

1473

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200فریده میرزاییبانک کشاورزیملکشاهی روستای دول کبود1ملکشاهیایالم

1چرداولایالمقالی بافی1474
روستای - چرداول - ایالم 

زنجیره علیا
صندوق کارآفرینی امید

فریده یاری 

منصوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1475
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150فریده یاسمیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه ورگر1آبدانانایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فریده یحیی پوربانک توسعه تعاونایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمخیاطی1476

سازمان امور عشایر ایران300300فریدون امیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای چشمه کبود-ایالم1ایالمایالمپرورش دام1477

1478

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204فریدون بهاروندبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

1479
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200فریدون حسینیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای چمکبود1آبدانانایالم

1480
پرورش میش 

 راسی30
1سیروانایالم

روستای -سیروان- ایالم

سراب کارزان
سازمان امور عشایر ایران204204فریدون عوضیانبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی300300فضل اله بازیاربانک کشاورزیدره شهر رشنواباد بهمن اباد2دره شهرایالمپرورش گوسفند1481

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فلک ناز چراغیپست بانکدهلران روستای گلسیری1دهلرانایالمقالی بافی1482

1483
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای گاو میشان1دره شهرایالم

فهیمه بازگیری 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی200200

1484
تولید گلیم 

نقش برجسته
1چرداولایالم

ایالم شهرستان چرداول 

بخش هلیالن روستای کالته
500500فهیمه جلیلیانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمقالی بافی1485
فهیمه جم 

زادیان فر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1486
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200فهیمه داودنژادصندوق کارآفرینی امیدروستای ارمو1دره شهرایالم

1487
احداث باشگاه 

ورزشی
1آبدانانایالم

آبدانان روستای پشت قلعه 

خیابان شهید نصراله 

عسکری

وزارت ورزش و جوانان300300فهیمه رحیمیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1ایالمایالمگلیم بافی1488
ایالم روستای چالسرا کوچه 

شهید بارکی
100100فهیمه شکریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1489
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200فهیمه کهزادوندصندوق کارآفرینی امیدحومه ماژین1دره شهرایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فهیمه یحیی پوربانک توسعه تعاونایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمبه بافی1490

1ایوانایالمجاجیم بافی1491
استان ایالم شهرستان ایوان 

روستای چاالنچی
200200فواد کاظمیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1492

مجتمع 

تفریحی، 

گردشگری

2دره شهرایالم
روستای اسالم - دره شهر 

آباد
500500فوزیه جودکیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1493
ایجاد اقامتگاه 

بوم گردی
20001000فوزیه سلیمانیپست بانکایالم روستای چشمه کبود3ایالمایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1494

پرواربندی 

میش و 

 30دامداری 

راسی

1بدرهایالم
روستای چشمه - بدره

شیرین
سازمان امور عشایر ایران204204فوزیه مرادیبانک کشاورزی

350350فیروز تتریبانک توسعه تعاونروستای شیخ مکان2دره شهرایالمخانه بوم گردی1495
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1چرداولایالمحصیر بافی1496

بخش -شهرستان چرداول

روستای زیرتنگ -زاگرس

بیجنوند

100100فیروزه رستمیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1497
پرورش مرغ 

گوشتی
وزارت جهاد کشاورزی25002500فیض اله باسامیبانک کشاورزیایوان سراب7ایوانایالم

1498

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204فیض اله بیگیبانک کشاورزیروستای زرانگوش- بدره1بدرهایالم

1499
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ایالم ملکشاهی 

گنبدپیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200فیض اله تاوانهبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1500

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیروستای بانرحمان1مهرانایالم
فیض اله علی 

حسنی
سازمان امور عشایر ایران200200

1501
پروار بندی گاو 

شیری دو رگ
وزارت جهاد کشاورزی400400فیض اله منتیبانک کشاورزیروستای آبچشمه- بدره1بدرهایالم

1502

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200قادر ارنبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

1503

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1سیروانایالم

ایالم شهرستان سیروان 

بخش کارزان روستای 

چشمه خزانه

سازمان امور عشایر ایران204204قاسم اعظمیبانک کشاورزی

1504
پرورش میش 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500قاسم بخشیبانک کشاورزیروستای کله جوب1دره شهرایالم

1505

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200قاسم قاسمیبانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم

1506
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204قاسم قاسمیبانک کشاورزیبدره روستای زید1بدرهایالم

1507
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیبدره روستای فدک1بدرهایالم

قاسم هاشمی 

زاده
سازمان امور عشایر ایران204204

1508
پرورش میش 

76داشتی 
1چرداولایالم

ایالم چرداول روستای بالوه 

خشکه
سازمان امور عشایر ایران250250قایم رنجبریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000قباد چراغیبانک کشاورزیروستای وزیر آباد3دره شهرایالمپرواربندی1509

1510
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200قباد رمضانیصندوق کارآفرینی امیدحومه ماژین1دره شهرایالم

1511
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای -ایوان-ایالم

شیرچغاه
بانک کشاورزی

قجر ناصری 

پلنگرد
سازمان امور عشایر ایران200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1512

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیملکشاهی روستای طالقانی1ملکشاهیایالم
قدرت اهلل 

آفریدونی
سازمان امور عشایر ایران200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500قدرت اهلل داوریصندوق کارآفرینی امیدایالم سرطاف خیابان مهدیه2ایالمایالمتراشگاری1513

1514
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیایالم ایوان روستای هلشی1ایوانایالم

قدرت اله 

سهرابی فصیح
سازمان امور عشایر ایران200200

1515
خدمات رایانه 

ای
2ایالمایالم

روستای حیدر -سیوان-ایالم

آباد میشخاص
400400قدرت جانیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1516
پرورش میش 

داشتی عشایری
1دهلرانایالم

بخش - دهلران- ایالم

مرکزی روستای تم تم آب
سازمان امور عشایر ایران250250قدرت صفریصندوق کارآفرینی امید

1517
عکاسی 

وتصویربرداری
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200قدرت صیادیصندوق کارآفرینی امید

1518
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

پارده
سازمان امور عشایر ایران200200قدرت صیدیبانک کشاورزی

1519
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم چوار دهستان باولی 

روستای قبله
سازمان امور عشایر ایران300300قدرت محمدیصندوق کارآفرینی امید

1520
خرید دستگاه 

خود پرداز
1سیروانایالم

ایالم سیروان روستای سراب 

کارزان
500500قدرت میرزاییپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1521
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200قدم خیر غالمیبانک کشاورزیروستای سراب- ایوان- ایالم1ایوانایالم

1522

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200قدم سرونبانک کشاورزی

1523
تولید پوشاک 

زنانه
صندوق کارآفرینی امیدشهرک اسالمیه-مهران-ایالم1مهرانایالم

قدمخیر 

پورصیدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1524

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204قربان آشتابانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

1525

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200قربان طمریبانک کشاورزیچنگوله1مهرانایالم

1526
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200قربانعلی اکبرزادهبانک کشاورزیملکشاهی روستای خوشادول1ملکشاهیایالم

1527
پرورش دام 

گوسفند داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

زمزمان
سازمان امور عشایر ایران200200قربانعلی مظفریبانک کشاورزی

1528

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204قلندر مرادیبانک کشاورزیروستای گچکوبان-بدره1بدرهایالم

1529
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200قلی باقریصندوق کارآفرینی امیدابدانان شهرک هزارانی1آبدانانایالم

1530
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

-روستای کالن- ایوان- ایالم

شاله شوری
سازمان امور عشایر ایران200200قمر احمدیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی10601060قمرناز امیدیبانک کشاورزیکارزان روستای چشمه پهن2سیروانایالمپرورش بره1531

1532

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200قنبر باقالنیبانک کشاورزیایالم روستای بانقالن1ایالمایالم

1533
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوانغرب دهستان 

سراب
سازمان امور عشایر ایران200200قنبر نظریبانک کشاورزی

1534
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204قهرمان نوریبانک کشاورزیروستای گچکوبان-بدره1بدرهایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1535
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای جوب 

شریف
سازمان امور عشایر ایران200200قیصر زمانیبانک کشاورزی

1536

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200قیصر موالییبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

1537

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250قیطاس پیریصندوق کارآفرینی امیدزرین آباد-دهلران-ایالم1دهلرانایالم

1538

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالم
قیطاس 

جمشیدی پور
سازمان امور عشایر ایران200200

1539

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200قیطاس محمودیبانک کشاورزیایالم بخش چوار1ایالمایالم

1540
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کاظم احمدیبانک کشاورزیایالم ایوان نهرخان سفلی1ایوانایالم

1541

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200کاظم سهرابیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای چمکبود1آبدانانایالم

1542

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250کاظم شاه ولیصندوق کارآفرینی امیدروستای کاور-دهلران- ایالم1دهلرانایالم

1543

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه عشایری 

دینارکوه
سازمان امور عشایر ایران200200کاظم گنجیصندوق کارآفرینی امید

1544
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

داراب آباد
سازمان امور عشایر ایران200200کاظم منصورزادهبانک کشاورزی

1545
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500کاظم نظرزادهبانک کشاورزیروستای قلعه تسمه1دره شهرایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1546
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کافیه محمدیبانک کشاورزیروستای کالن- ایوان- ایالم1ایوانایالم

1547
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کای مراد اکبریبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

1548
پرورش ماهی 

در قفس
1بدرهایالم

- شهرستان بدره - ایالم 

سد سیمره بدره
وزارت جهاد کشاورزی600600کبری استوارپست بانک

1549

چیق 

چیت )بافی

(بافی

2مهرانایالم
مهران روستای - ایالم 

چاالب جاده اصلی
100100کبری اکبریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400کبری آذرخشبانک توسعه تعاونایوان روستای خرابانان سفلی2ایوانایالمتولیدی پوشاک1550

1ملکشاهیایالمخیاطی1551
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کبری تاوانهبانک توسعه تعاون

1552
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی300300کبری حاجیانصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه کناره1آبدانانایالم

300300کبری خزانپست بانکروستای درگه- ملکشاهی 5ملکشاهیایالمچیق بافی1553
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200200کبری خلیلیبانک توسعه تعاونایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمگلیم بافی1554
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1555
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200کبری رمضانیصندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

1556
درود گران 

(نجاران)
2ایالمایالم

ایالم بخش سیوان روستای 

کله کبود
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500کبری فرخی زادهصندوق کارآفرینی امید

1557
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200کبری کهزادوندصندوق کارآفرینی امیدماژین1دره شهرایالم

1558
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100کبری موحدیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1559

کارگاه آموزشی 

طراحی، دوخت 

البسه زنانه و 

بچه گانه

4ایالمایالم
ایالم شهرک شهید کشوری 

سرطاف
آموزش فنی حرفه ای500400کبری موسویپست بانک

1560
کارگاه قالی 

بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری نگهداربانک توسعه تعاوندهلران1دهلرانایالم

1561
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200کتان کریمی اصلصندوق کارآفرینی امیدروستایشهید مدنی1دره شهرایالم

1562
تولید فرآورده 

های لبنی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

دلگشا
وزارت جهاد کشاورزی200200کرم اعتصامصندوق کارآفرینی امید

1563
پرورش میش 

راسی76داشتی
1چرداولایالم

ایالم چرداول هلیالن 

روستای گاودول
بانک کشاورزی

کرم اله قابل 

حیاثوندی
سازمان امور عشایر ایران204204

1564
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی100100کرم الهی الواربانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

1565

واحد بره 

پرواری 

چهارصد راسی

2بدرهایالم
روستای - شهرستان بدره

منطقه گاوان- کلم
وزارت جهاد کشاورزی55001800کرم بیرربانک کشاورزی

1566
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی500500کرم پاپیصندوق کارآفرینی امیدایوان روستای علیگه2ایوانایالم

وزارت جهاد کشاورزی300300کرم خدا اسدیبانک کشاورزیروستای گدارنمک1دره شهرایالمپرورش گوسفند1567

1568
 راس 30پرورش

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204کرم عبدالهیبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1569

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200کرم غفوری نیابانک کشاورزیملکشاهی روستای باولگ1ملکشاهیایالم

1570
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200کرم فاضلیبانک کشاورزیمهران شهرک اسالمیه1مهرانایالم

1571
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران255255کرم کرمیبانک کشاورزیروستای وحدت آباد1دره شهرایالم

1572

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204کرم مرادیانبانک کشاورزیشهرستان بدره1بدرهایالم

1573

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای - دهلران-ایالم

دشت اکبر
سازمان امور عشایر ایران250250کرم مردانیصندوق کارآفرینی امید

1574
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کرم نصرتیبانک کشاورزیروستای سراب- ایوان- ایالم1ایوانایالم

1575
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کرمعلی مرادیبانک کشاورزیابدانان مورموری1آبدانانایالم

1576
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204کریم اسفرمبانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

1577
پرواربندی 

گوسفند داشتی
1آبدانانایالم

آبدانان روستای شهرک 

هزارانی
سازمان امور عشایر ایران200200کریم امیدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان امور عشایر ایران250250کریم آیینیصندوق کارآفرینی امیددهلران روستای حاضرمیل1دهلرانایالمپرورش دام1578

1579
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی120120کریم بابائیانصندوق کارآفرینی امیدروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم
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1580

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200کریم حسینیبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

1581
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای نثارمله 

ماران
سازمان امور عشایر ایران204204کریم حیدریبانک کشاورزی

1582

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200کریم رحمانی پورصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای هفت چشمه1آبدانانایالم

1583
پرورش شتر 

مرغ
12بدرهایالم

شهرستان - استان ایالم 

روستای مله صفرخان- بدره 
وزارت جهاد کشاورزی45604560کریم صفریبانک کشاورزی

1584
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سازمان امور عشایر ایران200200کریم ضمیرجوبانک کشاورزی

1585
پرورش میش 

داشتی عشایری
1دهلرانایالم

بخش مرکزی - دهلران

روستای تم تم آب
سازمان امور عشایر ایران250250کریم کرمیصندوق کارآفرینی امید

1586
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان- ایالم

دوییران سفلی
سازمان امور عشایر ایران200200کریم کرمیبانک کشاورزی

1587
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

- ارکواز ملکشاهی 

ملکشاهی روستای گل گل
سازمان امور عشایر ایران200200کریم کریمیصندوق کارآفرینی امید

1588

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم روستای هفت چشمه 

جنب مسجد ولی عصر
سازمان امور عشایر ایران200200کریم کریمیبانک کشاورزی

1589
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کریم محمدیانبانک کشاورزیروستای هلشی- ایوان- ایالم1ایوانایالم

1590
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران205205کریم مرادخانیبانک کشاورزی
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1591
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کریم مردانیصندوق کارآفرینی امیدابدانان روستای انجیره1آبدانانایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کریم مومنیبانک توسعه تعاونایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمپواک فروشی1592

1593
موسسه خدمات 

کامپیوتری
1ایالمایالم

- شهرستان ایالم - ایالم 

روستای هفت چشمه
470470کژال عباسیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1594
پرورش میش 

رأسی30داشتی 
1مهرانایالم

مهران ،گنبد خاتون، 

روستای زعفرانیه
سازمان امور عشایر ایران200200کسعلی بیابانیبانک کشاورزی

1595
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیروستای قلعه جوق1ملکشاهیایالم

کسعلی شجاعی 

مقدم
سازمان امور عشایر ایران200200

1596

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200کسعلی صادقیبانک کشاورزیچنگوله1مهرانایالم

1597

پرورش میش 

 76داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران487487کسه دارابیبانک کشاورزیروستای آبهر پایین-بدره1بدرهایالم

1598

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه عشایری 

سرابباغ
سازمان امور عشایر ایران200200کشور رئوفیصندوق کارآفرینی امید

1599

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200کشور صیدیبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

1600
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کالنتر جعفریبانک کشاورزیروستای باباگیر- ایوان- ایالم1ایوانایالم

1601

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای -زرین آباد- دهلران

چم سرخ
صندوق کارآفرینی امید

کلبعلی مهدی 

زاده
سازمان امور عشایر ایران250250
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1602
کارگاه تولید 

پوشاک
2ایوانایالم

خ ش - روستای نبوت-ایوان

اسماعیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500400کلثوم اسمعیلیپست بانک

1603
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200کلثوم پهلوانیصندوق کارآفرینی امیدحومه ماژین1دره شهرایالم

1دهلرانایالمگلیم بافی1604
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای هفتکده
100100کلثوم خدامرادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1605
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200کلثوم ططریصندوق کارآفرینی امیدروستای سرخ آباد1دره شهرایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت21132000کمال آزادیپست بانکایوان روستای نهرخان علیا5ایوانایالمکارگاه قالیبافی1606

500500کمر دوستیصندوق کارآفرینی امیدروستای چم کالن2دره شهرایالمخانه بوم گردی1607
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1608
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کمر طهماسبیصندوق کارآفرینی امیدابدانان سرابباغ1آبدانانایالم

1609
پرورش 

گوسفند داشتی
1آبدانانایالم

آبدانان سرابباغ منطقه 

بیدهالقام
سازمان امور عشایر ایران200200کمر مرشدیبانک کشاورزی

1610
پرورش میش 

 راسی30داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کمیل حق زادهبانک کشاورزیدره شهر روستای کله جوب1دره شهرایالم

1611
کارگاه چرم 

دوزی
3سیروانایالم

روستای -کارزان-سیروان

سراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700کورش حمیدیانبانک توسعه تعاون

1612
پرورش گاو 

شیری
2سیروانایالم

روستای -سیروان- ایالم 

میرزابیگی
وزارت جهاد کشاورزی490490کورش میرزابیگیبانک کشاورزی

1613
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کوکب میرانی پوربانک کشاورزیروستای ویله- ایوان- ایالم1ایوانایالم

1614
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای گرزلنگر1دره شهرایالم

کیانوش زینوند 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1615

پرورش میش 

 76داشتی 

رأسی

1سیروانایالم
روستای - سیروان -ایالم 

چشمه خزانه
سازمان امور عشایر ایران490490کیانوش عزیزیانبانک کشاورزی

1616

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
استان ایالم سیوان 

میشخاص روستای حیدرآباد
سازمان امور عشایر ایران204204کیفیه شکریبانک کشاورزی

1617
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200کیومرث اله دادیبانک کشاورزیروستای فرهاد آباد1دره شهرایالم

1618
کابینت سازی و 

ام دی اف
2چرداولایالم

ایالم شهرستان چرداول 

روستای سنگ سفید
صندوق کارآفرینی امید

کیومرث شاه 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

1619
خودرو )کارواش

(شویی
1ملکشاهیایالم

ایالم ملکشاهی روستای 

گنبدپیرمحمد
صندوق کارآفرینی امید

کیومرث عسکری 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1620

گاوداری شیری 

نیمه صنعتی 

 راسی10

بانک کشاورزیایالم چوار روستای مورت2ایالمایالم
کیومرث یوسفی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی800800

1621
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200گزعلی ملکیبانک کشاورزیروستای درگه-ایوان- ایالم 1ایوانایالم

1622
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200گل بهار سگوندصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

1623
پرورش میش 

راسی76داشتی 
سازمان امور عشایر ایران255255گل مراد جلیلیانبانک کشاورزیایالم چرداول روستای شورابه1چرداولایالم

1624
پرورش میش 

راسی76داشتی 
1چرداولایالم

بخش - ایالم چرداول

روستای شله کش-زاگرس 
سازمان امور عشایر ایران265265گالب رستمیبانک کشاورزی

1625
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

-ملکشاهی - استان ایالم 

روستای مهر
سازمان امور عشایر ایران200200گلی بریغبانک کشاورزی
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1626
هرروستا یک 

محصول
1چرداولایالم

چرداول هلیالن روستای 

پیامن سفلی
صندوق کارآفرینی امید240240گودرز زارعیصندوق کارآفرینی امید

1627
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200گودرز فیض الهیبانک کشاورزیایالم چوا روستای گلزار1ایالمایالم

1628
ماست 

پاستوریزه
1چرداولایالم

. شهرستان چرداول . ایالم 

روستای . بخش زاگرس 

زیرتنگ بیجنوند

وزارت جهاد کشاورزی300300گوطال کرمیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گوهر شکریبانک توسعه تعاونمهران روستای چاالب1مهرانایالمقالی بافی1629

1630

برورش میش 

 76داشتی 

راسی

1چرداولایالم
ایالم هلیالن روستای 

زردالن بیامن
بانک کشاورزی

گوهر صفایی 

پیامن
سازمان امور عشایر ایران204204

1631

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200لطیف آلودبانک کشاورزیملکشاهی داراب اباد1ملکشاهیایالم

1ملکشاهیایالمپرورش دام1632
ایالم ملکشاهی 

گنبدپیرمحمد
بانک کشاورزی

لطیف 

پیرمحمدی فرد
وزارت جهاد کشاورزی400400

1633
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای جوب 

گوهر علیا
سازمان امور عشایر ایران200200لطیف چولکیصندوق کارآفرینی امید

1634

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم
لطیف عباسی 

یکتا
سازمان امور عشایر ایران200200

1635
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیایالم ایوان شیرزول1ایوانایالم

لطیف فالمرزی 

گامیشان
سازمان امور عشایر ایران200200

1636
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی180180لطیف محمدیانصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه ورگر1آبدانانایالم

1637

پرورش میش 

 75داشتی 

راسی

1ملکشاهیایالم
ملکشاهی روستای قلعه 

جوق
سازمان امور عشایر ایران500500لقمان ارغندبانک کشاورزی
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1638

تولید 

MDمحصوالت

F

10ایالمایالم
جاده 10ایالم کیلومتر

کرمانشاشهرک صنعتی ایالم
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900لیدا عزیزپوربانک توسعه تعاون

1639
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200لیال پویهصندوق کارآفرینی امیدروستای دشت چمران1دره شهرایالم

1640
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200لیال خدامرادیصندوق کارآفرینی امیدروستای چمژاب1دره شهرایالم

1دهلرانایالمپرورش قارچ1641
شهرستان دهلران روستای 

کاور
وزارت جهاد کشاورزی200200لیال دوستیصندوق کارآفرینی امید

1642
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200لیال صالحیانصندوق کارآفرینی امیدروستای بهمن آباد1دره شهرایالم

100100لیال عبداشازادهصندوق کارآفرینی امیدروستای میان تنگ2ملکشاهیایالمعبابافی1643
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1644
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی300300لیال علی زادهصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه ورگر1آبدانانایالم

200200لیال عهدیصندوق کارآفرینی امیدروستا بان رحمان1مهرانایالمگلیم بافی1645
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1646
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200لیال کاظم زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ مکان2دره شهرایالم

1647

خیاطی 

لباسهای بومی 

محلی

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
صندوق کارآفرینی امید

لیال مطهریان 

نسب
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1648
کشت گل 

نرگس
1دره شهرایالم

ایالم دره شهر ماژین 

روستای شهید باهنر
وزارت جهاد کشاورزی200200لیال میر مقدمصندوق کارآفرینی امید

1649
خیاطی نازک 

دوزی
1ملکشاهیایالم

شهرستان ملکشاهی - ایالم 

گنبد پیر محمد- 
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300لیال ناصری پورپست بانک

1650
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی300300لیال نورمحمدیبانک کشاورزیروستای گل زرد1دره شهرایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

500500لیال یاری زالنبانک توسعه تعاوندهستان سراب- ایوان- ایالم1ایوانایالمگلیم بافی1651
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1652
گلیم بافی نقش 

برجسته
400400لیلی علی بیگیبانک توسعه تعاونایالم چالسرا1ایالمایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ملکشاهیایالمقالی بافی1653
ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیلی غالمیبانک توسعه تعاون

1654

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
استان ایالم روستای هفت 

چشمه خیابان سیدالشهدا
سازمان امور عشایر ایران200200لیمو کاکاییانبانک کشاورزی

1655
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204ماشاءاله رحیمیبانک کشاورزیروستای چشمه شیرین-بدره1بدرهایالم

1656
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی270270ماشااهلل امریصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای سرپله1آبدانانایالم

1657

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای چم سرخ
سازمان امور عشایر ایران250250ماشااله مرادیصندوق کارآفرینی امید

1658
پرورش میش 

داشتی
1چرداولایالم

- ایالم شهرستان چرداول 

روستای چم -بخش شباب

قوله

بانک کشاورزی
ماه سلطان 

احمدی
سازمان امور عشایر ایران204204

1659
 )سوپر مارکت 

(روستا
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مجتبی ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدشهرک اسالمیه-مهران 2مهرانایالم

1660

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای چم سرخ
سازمان امور عشایر ایران250250مجتبی احمدیصندوق کارآفرینی امید

1ملکشاهیایالمآرماتور بندی1661
ملکشاهی روستای قلعه 

جوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مجتبی ارماندهصندوق کارآفرینی امید

1662
پرورش گل 

نرگس
1آبدانانایالم

آبدانان روستای گنداب 

منطقه سیاخانی
وزارت جهاد کشاورزی150150مجتبی پناهیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1663

تامین مواد 

اولیه ، ، خط 

تولید شرکت 

ایالم آسا

7ایالمایالم
ایالم شهرک صنعتی ششدار 

9بلوار کارگر کارگر 
وزارت صنعت، معدن و تجارت94909490مجتبی پیرحیاتیبانک توسعه تعاون

1664

اقامتگاه بوم 

دهکده )گردی 

(آرین

1چرداولایالم
ایالم چرداول هلیالن 

روستای کالته
500500مجتبی جلیلیانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1665

پرورش میش 

داشتی 

رأسی 40

عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250مجتبی رفیعیصندوق کارآفرینی امیددهلران روستای حاظرمیل1دهلرانایالم

1666
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان توسیه1ایوانایالم

مجتبی زارعی 

منش
سازمان امور عشایر ایران200200

1667
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204مجتبی فاضلیبانک کشاورزیروستای آبهر پایین-بدره1بدرهایالم

1668

طرح پرواربندی 

گوساله 

 راسی45دورگه

وزارت جهاد کشاورزی13501350مجتبی محمدیبانک کشاورزیدهلران2دهلرانایالم

1669
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200مجتبی معصومیصندوق کارآفرینی امید-کارزان- سیروان -ایالم 1سیروانایالم

1670
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204مجتبی منتیبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1671

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

بانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم
مجتبی 

میردریکوند
سازمان امور عشایر ایران204204

1672
درود گری 

وکابینت سازی
بانک توسعه تعاونروستای کزآباد-هلیالن 2چرداولایالم

مجتبی میری 

احمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1673

بازیافت مواد 

پالستیکی و 

آهن آالت و 

بسته بندی

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000مجتبی نادریپست بانکایوان روبروی روستای داراب4ایوانایالم

1674
پرورش گاو 

دورگ شیری
2بدرهایالم

ایالم شهرستان بدره 

روستای جابر
وزارت جهاد کشاورزی400400مجتبی نوریبانک کشاورزی

1675
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مجتبی هاشمیانصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

1676

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه عشایری 

سرابباغ
سازمان امور عشایر ایران200200مجید امیدیصندوق کارآفرینی امید

1677
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مجید دانیاریصندوق کارآفرینی امیدروستای هواسعلی1دره شهرایالم

1678
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

چمژیه
سازمان امور عشایر ایران200200مجید شفیع نیابانک کشاورزی

1679

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم چوار شهرک شهید 

رجایی
سازمان امور عشایر ایران200200مجید کرمیصندوق کارآفرینی امید

1680
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
سازمان امور عشایر ایران200200مجید کرمیبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران200200مجید ناصری فردبانک کشاورزیمهران روستای چنگوله1مهرانایالمپرورش گوسفند1681

1چرداولایالمتیرچه و بلوک1682
بخش -شهرستان چرداول

روستای سامان-هلیالن
بانک توسعه تعاون

مجید نوروزی 

سامان
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی13501350مجید یاسمیبانک کشاورزیمیرعلمدار- ایوان - ایالم 3ایوانایالمگوساله پروراری1683

1چرداولایالمحصیر بافی1684
- هلیالن - چرداول - ایالم 

روستای چشمه ماهی
بانک توسعه تعاون

محترم نوری 

جوبشهر
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1685
کارگاه چرم 

دوزی
100100محدثه یاریصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای گالن2مهرانایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1686
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200محسن اصلمرزصندوق کارآفرینی امیدروستای دشت آباد1دره شهرایالم

1687
سیلوی ذخیره 

سازی گندم
20دهلرانایالم

-دشت عباس-دهلران-ایالم

روستای ولی عصر
وزارت جهاد کشاورزی6500035000محسن رویشدیبانک کشاورزی

1688

ایجاد باجه 

پست )بانکی 

(بانک

1دره شهرایالم
شهرستان دره -استان ایالم

روستای ارمو-شهر
600600محسن زینی وندپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1689
پرورش دام 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200محسن سراولیصندوق کارآفرینی امیدابدانان روستای سرابباغ1آبدانانایالم

1690
 راس 30پرورش

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204محسن شیرولیبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

1691
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران487487محسن صفرخواهبانک کشاورزیهفت چشمه- ایالم1ایالمایالم

3ایالمایالممرغداری1692
-روستای قجر-ایالم

مرغداری محسن غیاثی
وزارت جهاد کشاورزی800800محسن غیاثیپست بانک

1693

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم بخش چوار روستای 

گلزار
بانک کشاورزی

محسن فیض 

الهی
سازمان امور عشایر ایران200200

1694
تعمیرگاه 

موتورسیکلت
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300محسن کرمیصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چاالب2مهرانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1695
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

چشمه رمضان
سازمان امور عشایر ایران300300محسن کهزادیصندوق کارآفرینی امید

1696
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100محسن لطفیصندوق کارآفرینی امید

1697
فرآوردهایی 

لبنیاتی
1چرداولایالم

چرداول روستای پشته 

میوله علیا
وزارت جهاد کشاورزی500500محسن نامداریصندوق کارآفرینی امید

1698
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد احمدیبانک توسعه تعاونایوان کالن3ایوانایالم

1699

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200محمد اربینبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

1700
فروشگاه مواد 

غذایی بین راهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300محمد ازوارصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چاالب1مهرانایالم

1701
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای کلی کلی
سازمان امور عشایر ایران200200محمد اسدیصندوق کارآفرینی امید

1702
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200محمد امامیبانک کشاورزیملکشاهی روستای خوشادول1ملکشاهیایالم

1703
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران200200محمد ایجگ پوربانک کشاورزی

1704

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای -زرین آباد-دهلران

بهرام آباد
سازمان امور عشایر ایران250250محمد بازیارصندوق کارآفرینی امید

1705
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200محمد باقری نیابانک کشاورزیروستای علیگه- ایوان1ایوانایالم

1706
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200محمد برفیبانک کشاورزیروستای دشت آباد1دره شهرایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1707
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

ایالم شهرستان سیروان 

بخش کارزان روستای 

چشمه خزانه

سازمان امور عشایر ایران204204محمد جعفربیگیبانک کشاورزی

1708
پرورش میش 

داشتنی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

گنجوان
بانک توسعه تعاون

محمد جعفری 

فرد
سازمان امور عشایر ایران488488

1709
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204محمد جوادیبانک کشاورزیابهرپایین-بدره1بدرهایالم

1710
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی255255محمد چراغیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه هوکک1آبدانانایالم

1711

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200محمد چشفرصندوق کارآفرینی امیدابدانان روستای انجیره1آبدانانایالم

1712

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

1آبدانانایالم
آبدانان منطقه عشایری 

انجیره
سازمان امور عشایر ایران200200محمد چشفرصندوق کارآفرینی امید

1713
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای چشمه شیرین-بدره1بدرهایالم

محمد چهاری 

نهال
سازمان امور عشایر ایران204204

1714
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

بان زیارت
سازمان امور عشایر ایران300300محمد حاجی زادهبانک کشاورزی

پست بانکروستای فاطمیه _ایالم4ایالمایالمتولید فلنج فلزی1715
محمد حسین 

جوکار
وزارت صنعت، معدن و تجارت1761700

1716

پرورش 

 30گوسفند 

راسی

بانک کشاورزیمهران روستای نادر آباد1مهرانایالم
محمد حسین 

عماری
سازمان امور عشایر ایران200200

1717

فروش 

محصوالت 

فرهنگی

1دهلرانایالم
بخش - شهرستان دهلران 

روستای بردی- زرین آباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100محمد حسینیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1718

واحد گوساله 

پرواربندی 

راس45

4ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

طالقانی
وزارت جهاد کشاورزی24752475محمد خلیلیبانک کشاورزی

1719
کشت گل 

نرگس
بانک کشاورزیماژین1دره شهرایالم

محمد داود 

شمسی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1720
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد رحیمیبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

1721
پرورش 

بلدرچین
وزارت جهاد کشاورزی16001600محمد رحیمیبانک کشاورزیایالم روستای اوه زا3ایالمایالم

1722

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم
محمد رضا 

فتاحی زاده
سازمان امور عشایر ایران204204

1723
پروار بندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی480480محمد رضا نیازیبانک کشاورزیروستای هاشم آباد1دره شهرایالم

1724
پرورش میش 

راسی76داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200محمد رواقبانک کشاورزیایالم چرداول روستای وارگه1چرداولایالم

1725
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200محمد زوالیصندوق کارآفرینی امیدایوان- ایالم1ایوانایالم

1726
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد زینی وندصندوق کارآفرینی امیددره شهر ماژین1دره شهرایالم

1727

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای تم - دهلران-ایالم

تم آب
سازمان امور عشایر ایران250250محمد سبزیصندوق کارآفرینی امید

1728
ایستگاه تلقیح 

مصنوعی
وزارت جهاد کشاورزی800800محمد سلطانیبانک کشاورزیشهرک قدس2ایالمایالم

1729
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران255204محمد سلطانیبانک کشاورزیروستای وحدت آباد1دره شهرایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1730
پرورش میش 

داشتی
1آبدانانایالم

ابدانان روستای گل گل 

سفلی
سازمان امور عشایر ایران200200محمد شادیبانک کشاورزی

1731
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد شمسیبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

وزارت ورزش و جوانان600600محمد صادقیصندوق کارآفرینی امیدچرداول روستای زنجیره علیا1چرداولایالمباشگاه ورزشی1732

1733
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چشمه پهن
سازمان امور عشایر ایران200200محمد صالحیبانک کشاورزی

1734
پرورش مرغ 

گوشتی
4سیروانایالم

روستای -- سیروان- ایالم

ورمیان
بانک کشاورزی

محمد عباسی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1735

انبارداری و 

نگهداری 

محصوالت 

کشاورزی 

توسط سیلوی 

غالت

وزارت جهاد کشاورزی700700محمد علی آلوسبانک کشاورزیشهرک اسالمیه2مهرانایالم

1736
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

داراب آباد
بانک کشاورزی

محمد علی 

باستان
سازمان امور عشایر ایران200200

1737
پرورش میش 

راسی30داشتی 
بانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

محمد علی 

دوستانی
سازمان امور عشایر ایران204204

1738

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم
محمد علی 

زیبرم جوانمرد
سازمان امور عشایر ایران200200

1739

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم
محمد علی 

فاضلی
سازمان امور عشایر ایران200200

1740
خدمات 

خودرویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350محمد علی یاریصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای گالن3مهرانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1741
سوپر مارکت و 

مواد غذایی
2ملکشاهیایالم

ملکشاهی روستای دول 

کبود خوشادول
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300محمد علیزادصندوق کارآفرینی امید

1742

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200محمد عهدیبانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

1743

مرغداری 

هزار قطعه 10

ای

وزارت جهاد کشاورزی960960محمد فتحیبانک کشاورزیایالم ایوان روستای چاالنچی6ایوانایالم

1744
جوشکاری لوله 

های کشاورزی
1دهلرانایالم

دهلران روستای گوراب 

پایین
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300محمد فیض الهیصندوق کارآفرینی امید

1745
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200محمد کارگرصندوق کارآفرینی امیدابدانان روستای قدح1آبدانانایالم

1سیروانایالمپرورش گوسفند1746

بخش -شهرستان سیروان

روستای حسن -کارزان

گاوداری

سازمان امور عشایر ایران204204محمد کرم بیگیبانک کشاورزی

1747
پرورش میش 

راسی30داشتی 
بانک کشاورزیشهرستان بدره1بدرهایالم

محمد کریم 

صفری
سازمان امور عشایر ایران204204

1748
پرورش میش 

داشتی عشایری
سازمان امور عشایر ایران250250محمد گرگیصندوق کارآفرینی امیدزرین آباد- دهلران- ایالم1دهلرانایالم

2ملکشاهیایالمکافی نت1749
شهرستان ملکشاهی - ایالم 

گنبد پیر محمد- 
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400محمد مجیدیپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1750

گوساله گوشتی 

 راسی 42

پرواربندی )

(گوساله

3ایالمایالم

ایالم روستای چشمه کبود 

خیابان ولیعصر کوچه 

فرهنگ

وزارت جهاد کشاورزی750750محمد محمدیبانک کشاورزی

1751
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای سراب
سازمان امور عشایر ایران204204محمد محمدیانبانک کشاورزی

1752
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204محمد مراد همتیبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم

1753
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران200200محمد مرادخانیبانک کشاورزی

1754
پرورش 

گیاههان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد معصومیبانک کشاورزیدره شهر روستای فاضل اباد1دره شهرایالم

1755
پرورش 

گیاههان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد معصومیبانک کشاورزیدره شهر روستای فاضل اباد1دره شهرایالم

1756
پرواربندی بره 

 راسی200
2بدرهایالم

- شهرستان بدره - ایالم 

روستای آبچشمه
وزارت جهاد کشاورزی24802480محمد منتیبانک کشاورزی

1757
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای ارمو1دره شهرایالم

محمد مهدی 

تقوی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1758
هرروستا یک 

محصول
1چرداولایالم

چرداول هلیالن روستای 

پیامن سفلی
صندوق کارآفرینی امید

محمد مهدی 

صفایی
صندوق کارآفرینی امید240240

صندوق کارآفرینی امیدچرداول روستای زنجیره1چرداولایالمبوم گردی1759
محمد موسی 

بیگی
850850

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1760

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم

شهرستان . استان ایالم 

-بخش زرین اباد. دهلران 

روستای چم سرخ

سازمان امور عشایر ایران250250محمد موالئیصندوق کارآفرینی امید

1761
گاوداری شیری 

 راس20
4ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گل زرد
بانک کشاورزی

محمد میرزایی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1762
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستا بان رحمان1ملکشاهیایالم

محمد ناصر 

ناصرزاده
سازمان امور عشایر ایران200200

1763
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204محمد نقی آبلیبانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

1764
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200محمد نوریبانک کشاورزی

500500محمد نیازیصندوق کارآفرینی امیددره شهر روستای مراد آباد2دره شهرایالمبوم گردی1765
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1766
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200محمد یاسمیبانک کشاورزینهرغالم ویس- ایوان-ایالم1ایوانایالم

1767
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدکل سفید1دره شهرایالم

محمدجافر 

هاشمی فر
وزارت جهاد کشاورزی200200

1768

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم
محمدجعفر 

حسنی
سازمان امور عشایر ایران200200

1769
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدابدانان مورموری1آبدانانایالم

محمدجواد 

شریفی
سازمان امور عشایر ایران200200

1770

استارت آپ 

فروش 

محصوالت 

ارگانیک

5ایالمایالم
ایالم، بخش چوار، روستای 

حاج بختیار
پست بانک

محمدجواد 

صیادی
29501500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1771

مرغداری 

هزار قطعه 10

ای

بانک کشاورزیایوان روستای ساتیان6ایوانایالم
محمدحسین 

سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی960960

1772

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم
محمدحسین 

فاضلی
سازمان امور عشایر ایران200200

1773
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیایالم میشخاص منطقه گاوز1ایالمایالم

محمدحسین 

نصیری پور
سازمان امور عشایر ایران200200

1بدرهایالمماهی در قفس1774
روستای شهرک -بدره

ولیعصر
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا دیده 

بان
وزارت جهاد کشاورزی600600

1775
پرورش دام 

سبک
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

چمن
سازمان امور عشایر ایران200200محمدرضا روهندهبانک کشاورزی

1776
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا 

سجادی نیا
سازمان امور عشایر ایران200200

1777
خدمات رایانه 

ای و اینترنتی
پست بانکروستای چالسرا1ایالمایالم

محمدرضا 

صفربگی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1778
پرورش ماهی 

در قفس
1بدرهایالم

- شهرستان بدره - ایالم 

سد سیمره بدره
وزارت جهاد کشاورزی600600محمدرضا غالمیپست بانک

1779
خدمات چاپ و 

ساخت تابلو
5ایالمایالم

روستای چالسرا نبش کوچه 

شهید حمیدرضا مالیی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی50003600محمدرضا فیلیپست بانک

1780
گاو شیری 

 راسی100
بانک کشاورزیایالم روستای چالسرا1ایالمایالم

محمدرضا 

قدمخیری
وزارت جهاد کشاورزی56005600

1781
پرواربندی 

گوسفند
سازمان امور عشایر ایران300300محمدرضا کاظمیصندوق کارآفرینی امیدایالم روستای چالسرا1ایالمایالم

1782
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

سیاب درویش
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا 

ملکشاهی 

کناریوند

سازمان امور عشایر ایران200200
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1783
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قرجلگان
بانک کشاورزی

محمدعلی 

صارمی نژاد
سازمان امور عشایر ایران200200

1784
پرورش میش 

راسی30داشتی 
بانک کشاورزیسیروان روستای هیوند1سیروانایالم

محمدعلی کاظم 

نژاد
سازمان امور عشایر ایران204204

1سیروانایالمپرورش گوسفند1785
بخش -شهرستان سیروان

روستای قنات اباد-کارزان
سازمان امور عشایر ایران490490محمدنصور فیضیبانک کشاورزی

1786
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200محمدنظر نرگسیبانک کشاورزیروستای نرگسی-ایوان- ایالم1ایوانایالم

1787
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200محمدیار پاشاییبانک کشاورزیایالم ایوان دویران علیا1ایوانایالم

1788
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

محمود حسین 

زاده
سازمان امور عشایر ایران255204

1789

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250محمود حق نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای تختان-دهلران-ایالم1دهلرانایالم

1790

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200محمود کلوندیبانک کشاورزیشهرک اسالمیه1مهرانایالم

1791
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سازمان امور عشایر ایران200200محمود محمودیبانک کشاورزی

1792

پرورش 

 30گوسفند 

راسی

1مهرانایالم
مهران روستای سرتنگ 

زعفرانی
سازمان امور عشایر ایران200200محمود ملکیبانک کشاورزی

1793

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200محمود مهریصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه عشایری مژاره1آبدانانایالم
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1794
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیبدره روستای تلخاب1بدرهایالم

مختار مهرعلی 

نژاد
سازمان امور عشایر ایران204204

1795

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای -زرین آباد- دهلران

سرکمر
سازمان امور عشایر ایران250250مراد باقریصندوق کارآفرینی امید

1796
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500مراد بساطیبانک کشاورزیروستای عباس آباد2دره شهرایالم

1797

خرید 

یکدستگاه 

کمباین

2ایالمایالم
ایالم جعفراباد میش خاص 

بخش سیوان
وزارت جهاد کشاورزی18601860مراد پالودهبانک کشاورزی

1798

سرمایه در 

گردش 

مرغداری 

20000گوشتی 

4چرداولایالم
روستای - چرداول - ایالم 

گلمه
وزارت جهاد کشاورزی18001800مراد پری زادهبانک کشاورزی

1799
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

سیاب درویش
سازمان امور عشایر ایران200200مراد تاراتبانک کشاورزی

1800
پرورش میش 

داشتی عشایری
1دهلرانایالم

بخش مرکزی - دهلران

روستای تم تم آب
سازمان امور عشایر ایران250250مراد رضاییصندوق کارآفرینی امید

1801
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200مراد زعفرانی فردبانک کشاورزی

1802
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

چشمه رمضان
سازمان امور عشایر ایران200200مراد کهزادیبانک کشاورزی

1803
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204مراد محمدیبانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

1سیروانایالمدامداری1804
- شهرستان سیروان- ایالم

روستای کلی کلی
سازمان امور عشایر ایران490490مراد معصومیبانک کشاورزی
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1805
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200مرتضی روحیصندوق کارآفرینی امیدایالم روستای چشمه کبود1ایالمایالم

1806

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیروستای چنگوله1مهرانایالم
مرتضی محمدی 

عزیز آبادی
سازمان امور عشایر ایران200200

500500مرجان یاریبانک توسعه تعاونروستای جعفر آباد2دره شهرایالمخانه بوم گردی1807
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1808
پروار بندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی560560مرحمت اوالدبانک کشاورزیروستای وزیر آباد1دره شهرایالم

1809
پرورش میش 

داشتی
3چرداولایالم

شهر - چرداول - ایالم 

روستای - آسمان آباد 

طهماسب علیا

بانک توسعه تعاون
مرزبان سلیمان 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی18501850

1810
تولیدات چرمی 

دست دوز
1ملکشاهیایالم

ایالم ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
100100مرضیه تافتهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1811
معرق کاری 

چوب
صندوق کارآفرینی امیدایوان روستای سراب1ایوانایالم

مرضیه جوادی 

زاده
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه رضاییبانک توسعه تعاونروستای چنگوله1مهرانایالمقالی بافی1812

2ملکشاهیایالمنانوایی1813
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مرضیه میرزاییصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مروارید جاسمیبانک توسعه تعاونروستای چاالب- مهران 2مهرانایالمقالی بافی1814

2چرداولایالمگاو شیری1815

ایالم شهرستان چرداول 

بخش زاگرس روستای نور 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی758758مروت مرادیپست بانک

1816
پرورش گل 

نرگس
1آبدانانایالم

آبدانان روستای شهرک 

هزارانی
وزارت جهاد کشاورزی7575مرید قاسمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم باولک زادهپست بانکملکشاهی روستای باولک1ملکشاهیایالمقالیبافی1817
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1818
هرروستا یک 

محصول
1چرداولایالم

چرداول هلیالن روستای 

پیامن سفلی
صندوق کارآفرینی امید240240مریم بهرامیصندوق کارآفرینی امید

1819
سازنده تولیدات 

دست دوز نمدی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
200200مریم پوزشصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایالمایالمقالی بافی1820
شهرستان ایالم روستای 

چالسرا ک شهید فتحی زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم تاراسصندوق کارآفرینی امید

1821
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم تیموریصندوق کارآفرینی امیدروستای سرخ آباد1دره شهرایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم جعفرنیاپست بانکروستای چاالب- مهران 1مهرانایالمکیف دوزی1822

1823

تولید نان 

-بستنی قیفی 

مشعلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت19001900مریم چولکیصندوق کارآفرینی امیدایوان روستای دوبیران علیا4ایوانایالم

1824

صندوق خرد 

زنجیره )محلی 

(سفلی 

30چرداولایالم
چرداول روستای زنجیره 

سفلی
صندوق کارآفرینی امید200200مریم حبیبیصندوق کارآفرینی امید

1825
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم خیریصندوق کارآفرینی امیدروستای سرورآباد1دره شهرایالم

1826
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150مریم رادمرصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه ورگر1آبدانانایالم

400400مریم رحیمیبانک توسعه تعاونایالم چالسرا ک شهید بارکی1ایالمایالمگلیم بافی1827
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1828
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای ارمو1دره شهرایالم

مریم رضایی 

چگنی
وزارت جهاد کشاورزی120120

1829
دفتر پیشخوان 

خدمات دولت
3دره شهرایالم

ایالم دره شهر روستای ارمو 

خ جمهوری اسالمی
پست بانک

مریم زینی وند 

مقدم
220220

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم شیخیبانک توسعه تعاونروستای شهرک اسالمیه1مهرانایالمتولیدی پوشاک1830

1831
تولید لحاف 

وتشک دوزی
1مهرانایالم

ایالم ملکشاهی روستای بان 

رحمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مریم عزیزیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای هفت چشمه1ایالمایالمقالی بافی1832
مریم علی 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت340100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم غالمیبانک توسعه تعاونروستای دشت اکبر1دهلرانایالمکارگاه قالیبافی1833

1چرداولایالمگلیم بافی1834
روستای - چرداول - ایالم 

زنجیره علیا
100100مریم فالحیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1835
خانه بوم گردی 

نورآباد
3چرداولایالم

- شهرستان چرداول- ایالم

روستای - بخش بالوه تره

نورآباد

720720مریم قاسمیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ملکشاهیایالمخیاطی1836
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مریم قنبریصندوق کارآفرینی امید

1837

طراحی و 

دوخت انواع 

لباس های 

سنتی و مدرن 

زنانه و بچگانه

2ایالمایالم
خ - روستای فاطمیه - ایالم

بن بست عدالت-شهید یاری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مریم کاوهبانک توسعه تعاون

1838
چیق بافی 

(چیت بافی)
100100مریم کاله پهنصندوق کارآفرینی امیدروستای هفت چشمه1ایالمایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1839
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100مریم محمدیصندوق کارآفرینی امید

1840
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم نبوی نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای فرهادآباد1دره شهرایالم

1841
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

بان سرو
سازمان امور عشایر ایران200200مریم نوروزیبانک کشاورزی
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صندوق کارآفرینی امیدروستای باولگ3ملکشاهیایالمکارگاه قالیبافی1842
مریم نوروزی 

نسب
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1843
تولید انواع 

کیک و کلوچه
4چرداولایالم

ایالم چرداول روستای 

زنجیره سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500مریم نوریانبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مژده دارابیبانک توسعه تعاونروستای وحدت- دهلران1دهلرانایالمقالیبافی1844

1845
 30پرورش 

راس دام داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204مستانه نظری نیابانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

1846
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
صندوق کارآفرینی امید

مسعود سلمان 

زاده
سازمان امور عشایر ایران200200

1847

مرکز ارایه و 

پشتیبانی 

سرویس های 

ارتباطی و رایانه 

ای

10ایالمایالم
روستای - روستای گله جار 

راه سفید
93007800مسعود صیدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1848
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200مسعود نوروزیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای انجیره1آبدانانایالم

وزارت جهاد کشاورزی500500مسعود هواسیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند1849

1850
موسسه خدمات 

کامپیوتری
1ایالمایالم

- شهرستان ایالم - ایالم 

روستای هفت چشمه
پست بانک

مسعود یعقوب 

بیگی
420420

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1851
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای جوب -ایوان-ایالم 

گوهر
سازمان امور عشایر ایران200200مسلم چولکیبانک کشاورزی

1852

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200مسلم خوش نگاربانک کشاورزیایالم چوار روستای برجعلی1ایالمایالم
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1853
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200مسلم ستاریبانک کشاورزیروستای فرهادآباد1دره شهرایالم

5چرداولایالمانبار علوفه1854
روستای - چرداول - ایالم 

طاق گاورین
وزارت جهاد کشاورزی32003200مسلم فتاحیبانک کشاورزی

1855
چیق بافی 

(چیت بافی)
2مهرانایالم

ایالم شهرستان مهران 

روستایی چاالب
صندوق کارآفرینی امید

مصریه خاتم 

بدست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1856

طرح خرید و 

راه اندازی 

خودپرداز و 

: سایل جانبی 

دوربین و 

دزدگیر در دفتر 

خدمات بانکی 

روستای کله 

جوب کارزان 

جهت خدمت 

به بخش کارزان

1سیروانایالم
- بخش کارزان - سیروان 

روستای کله جوب
500500مصطفی آقاییپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1857

پرواربندی 

 45گوساله 

رأسی

3ایوانایالم
روستای - ایوان - ایالم 

باباگیر
وزارت جهاد کشاورزی800800مصطفی جعفریبانک کشاورزی

1858
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

مصطفی حسن 

زاده
سازمان امور عشایر ایران500500

1859
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200مصطفی عدالتیصندوق کارآفرینی امیدابدانان شهرک هزارانی1آبدانانایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مصطفی کرمیبانک توسعه تعاونایالم شهرک قدس4ایالمایالمقالیبافی1860

1861
خرید کمباین 

جاندیر
وزارت جهاد کشاورزی20302030مصطفی کریمیبانک کشاورزیآبدانان روستای ژیور3آبدانانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1862
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مصطفی مرادزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

1863

تولیدتیرچه 

وبلوک وقطعات 

بتونی

2سیروانایالم
سیروان روستای جوبدراز 

میرزابیگی
پست بانک

مصطفی 

میرزابیگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت617617

1864
کشت گل 

نرگس
1دره شهرایالم

ایالم دره شهر ماژین 

روستای شهید باهنر
وزارت جهاد کشاورزی200200مصطفی نادریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی504504مصیب موالئیبانک کشاورزیروستای مهدی آباد2دره شهرایالمپرورش گوسفند1865

1866
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204مظفر محمدیبانک کشاورزیبدره روستای گله دار1بدرهایالم

1867
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای نثار مله 

ماران
سازمان امور عشایر ایران204204مظلوم رستم پوربانک کشاورزی

1868

کارگاه تولیدات 

چرمی دست 

دوز

صندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای پشت قلعه1آبدانانایالم
معصومه 

جانمحمدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه حیدریبانک توسعه تعاونروستای چنگوله1مهرانایالمقالی بافی1869

پست بانکزنجیره علیا-چرداول-ایالم6چرداولایالمحصیربافی1870
معصومه حیدری 

زادی
575200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100معصومه رحیمیبانک توسعه تعاونایالم ملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمگلیم برجسته1871
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1872
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200معصومه زاغیبانک کشاورزیایالم ایوان روستای خرابانان1ایوانایالم

1873
کاشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

معصومه زینی 

وند مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1874
چیق بافی 

(چیت بافی)
صندوق کارآفرینی امیدروستای هفت چشمه1ایالمایالم

معصومه شکر 

بیگی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مهرانایالمدوخت البسه1875
ایالم شهرستان مهران 

روستای چاالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه شکیببانک توسعه تعاون

500500معصومه عباسیصندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد2دره شهرایالمبوم گردی1876
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1877
پرورش 

(تن3)قارچ
وزارت جهاد کشاورزی150150معصومه محمدیبانک کشاورزیروستای بیشه دراز. دهلران2دهلرانایالم

بانک توسعه تعاونروستای گرز لنگر2دره شهرایالمخانه بوم گردی1878
معصومه 

محمودی
350350

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایالمایالمخیاطی1879
ایالم بخش چوار روستای 

گره چقا
پست بانک

معصومه 

محمودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1880

گلیم 

نقش )بافی

(برجسته

2مهرانایالم
مهران روستای گالن - ایالم 

پشت رستوران یزدانی
100100معصومه ناصریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1881
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200معینی زینیوندصندوق کارآفرینی امیدروستای ارمو1دره شهرایالم

1882

بوم گردی 

احداث واحد 

جهت اسکان 

 (اجاره )موقت 

گردشگران با 

تجهیزات کامل 

همراه  )رفاهی 

با صرف 

صبحانه ، نهار و 

(شام 

500500مقداد بیگ زادهبانک توسعه تعاونروستای بیشه دراز3دهلرانایالم
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1883
پرورش مرغ 

بومی
صندوق کارآفرینی امیدایالم چرداول روستای گلمه1چرداولایالم

ملوس هاشم 

بیگی
وزارت جهاد کشاورزی100100



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1884
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای 

حصارشاوه
سازمان امور عشایر ایران200200ملوک رضاییصندوق کارآفرینی امید

1885
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی300300ملیحه حیدریصندوق کارآفرینی امیدفرهان اّباد-آبدانان1آبدانانایالم

1ملکشاهیایالمسیاه چادر بافی1886
ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
صندوق کارآفرینی امید

ملیحه صمدی 

مقدم
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1887
کشت گل 

نرگس
1دره شهرایالم

ماژین -دره شهر -ایالم 

روستای کولکنی
وزارت جهاد کشاورزی200200ملیحه طاهریبانک کشاورزی

1888
پرواربندی 

گوساله دو رگ
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
وزارت جهاد کشاورزی450450منت علی نوریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی400400منزه قاسمیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند1889

1890
پرورش گل 

نرگس
1آبدانانایالم

آبدانان روستای شهرک 

هزارانی
وزارت جهاد کشاورزی150150منصور امیدیصندوق کارآفرینی امید

1891

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای سرکمر
سازمان امور عشایر ایران250250منصور باقریصندوق کارآفرینی امید

1892
مرغداری 

گوشتی
3بدرهایالم

روستای - شهرستان بدره 

آبهر
بانک کشاورزی

منصور پیره 

زادیان
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1893
پرورش میش 

راسی76داشتی 
1چرداولایالم

- ایالم چرداول اسمان آباد

روستای جانجان
سازمان امور عشایر ایران200200منصور رزمگیربانک کشاورزی

1894
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
بانک کشاورزی

منصور سلمان 

زاده
سازمان امور عشایر ایران200200

1895
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
صندوق کارآفرینی امید

منصور قیصر 

بیگی
وزارت جهاد کشاورزی100100



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1896
پرورش میش 

راسی76داشتی
1چرداولایالم

ایالم چرداول هلیالن 

روستای سامان
بانک کشاورزی

منصور منصوری 

اقدم
سازمان امور عشایر ایران204204

1897
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران255255منصوره عزیزیبانک کشاورزیروستای وحدت آباد1دره شهرایالم

1898
میش داشتی 

 راسی70
سازمان امور عشایر ایران300300منظر بساطیصندوق کارآفرینی امیدروستای قجر- ایالم 1ایالمایالم

1ایالمایالمقالیبافی1899
ایالم بخش چوار روستای 

پاچم ده هارون
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100منظر جعفریبانک توسعه تعاون

1900
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500منوچهر بهاروندبانک کشاورزیروستای دشت چمران1دره شهرایالم

1901

مرغداری 

هزار 20گوشتی 

قطعه ای

5مهرانایالم
ایالم مهران صالح آباد 

منطقه زراعی دهلبان
بانک کشاورزی

منوچهر سلطانی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی18001800

1902
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200منوچهر شکریانصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان روستای خرابانان1ایوانایالم

1903

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم میشخاص روستای 

زردالواباد
بانک کشاورزی

منوچهر 

صیدباقری
سازمان امور عشایر ایران204204

1904

پرورش گاو 

شیری دو رگ 

 راس16

2بدرهایالم
ایالم شهرستان بدره بخش 

مرکزی روستای جابر
وزارت جهاد کشاورزی400400منوچهر نوریبانک کشاورزی

1905
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200منور رمضانیصندوق کارآفرینی امیدروستای بن باباجان1دره شهرایالم

1ایالمایالمقالی بافی1906
استان ایالم شهرستان ایالم 

روستای چالسرا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100منور ملکیبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1907
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی120120منیر اوالدصندوق کارآفرینی امیدروستای چمژاب1دره شهرایالم

1908
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200منیر زینی وندصندوق کارآفرینی امیدحومه ماژین1دره شهرایالم

1ملکشاهیایالمخیاطی1909
ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200منیره کرمیصندوق کارآفرینی امید

1910

بسته بندی 

انواع )آجیل

(تخمه

2ایالمایالم
 _روستای چالسرا _ایالم

نبش کوچه کوثر
وزارت جهاد کشاورزی18401840منیره کوالبندیبانک کشاورزی

1ملکشاهیایالممعرق چوب1911
ایالم ملکشاهی روستای 

گنبدپیرمحمد
100100منیره منوچهریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ایوانایالمکارگاه قالیبافی1912
استان ایالم شهرستان ایوان 

بخش زرنه
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500منیژه احمدیپست بانک

1913
آرایش وپیرایش 

زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چشمه سفید
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهتاب جلیلیانصندوق کارآفرینی امید

1914

صندوق 

خردمحلی 

هفت چشمه

صندوق کارآفرینی امید200200مهتاب رضائیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای هفت چشمه1آبدانانایالم

1915
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مهتاب رنجبریانصندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

1916
آرایش و 

پیرایش زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

پاریاب
صندوق کارآفرینی امید

مهتاب کی 

خدایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250

1917
لوله کشی گاز 

خانگی و تجاری
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی شهر دلگشا 

روستای باولک
وزارت صنعت، معدن و تجارت500400مهدی انگاشتهپست بانک

1918
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی180180مهدی آزادیصندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

1919
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200مهدی باقری نیاصندوق کارآفرینی امیدروستای علیگه- ایوان- ایالم1ایوانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1920
پرورش میش 

 راسی30داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200مهدی جانداردبانک کشاورزیدره شهر روستای کله جوب1دره شهرایالم

1921

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

بانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم
مهدی حاتم 

بهاروند
سازمان امور عشایر ایران204204

1922
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدروستای زرنه- ایوان- ایالم1ایوانایالم

مهدی حسن 

پورزرنه
سازمان امور عشایر ایران200200

1923

تعاونی 

زنبورداری 

زرین عسل 

دهکده

2ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
وزارت جهاد کشاورزی560560مهدی حسینیبانک کشاورزی

1924
تاسیس کارگاه 

قلم زنی
2مهرانایالم

- شهرک اسالمیه - مهران 

خیابان رسالت
صندوق کارآفرینی امید

مهدی حیدری 

نژاد
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1925
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی داراییصندوق کارآفرینی امیدروستاس اسالم آباد1دره شهرایالم

1926
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200مهدی رنجبربانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

1927
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران300300مهدی روحیصندوق کارآفرینی امیدایالم روستای چشمه کبود1ایالمایالم

2سیروانایالممرغداری1928
ایالم بلوار صدوقی کوچه 

سالخورده
وزارت جهاد کشاورزی650600مهدی فالحیپست بانک

1929
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی کرم شاییصندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد1دره شهرایالم

1930
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200مهدی کرمی نژادصندوق کارآفرینی امیدابدانان شهرک هزارانی1آبدانانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1931
پرورش دهنده 

قارچ خوراکی
4ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

طالقانی
وزارت جهاد کشاورزی900900مهدی مامیبانک کشاورزی

1932
راس 30پرورش 

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200مهدی میرزاییبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

500500مهدی نظری نژادپست بانکروستای دشت آباد2دره شهرایالمبوم گردی1933
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1934

تولید نرم افزار 

در بخش 

سالمت و تولید 

محتوای 

آموزشی

3آبدانانایالم
خ -آبدانان شهرک هزارانی 

شهید آدینه
20002000مهدی نوریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1935
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مهرانگیز خاوریصندوق کارآفرینی امیدروستای ارمو1دره شهرایالم

1936
 30پرورش 

راس دام داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204مهرانگیز رحیمیبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

2آبدانانایالمبوم گردی1937
روستای پشت -آبدانان-ایالم

قلعه
500500مهرداد تاج دینیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1938
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدروستای گرزلنگر1دره شهرایالم

مهرداد رشیدی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی200200

1939

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیایالم چوار روستای گلزار1ایالمایالم
مهرزاد عباس 

زاده
سازمان امور عشایر ایران200200

1940
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

ملک آباد
سازمان امور عشایر ایران200200مهرعلی عبدخانیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1941
پرورش دام 

 راسی30داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200مهرعلی نوریبانک کشاورزیفاضل اباد1دره شهرایالم

1942
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مهرناز دوستیصندوق کارآفرینی امیدروستای دلفان آباد1دره شهرایالم

1943
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مهرنوش گیالنیبانک کشاورزیروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

1944
اقامتگاه بوم 

گردی
500500مهری بیاتیبانک توسعه تعاونروستای جهاد آباد2دره شهرایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1945
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مهسا مهدی نژادصندوق کارآفرینی امیدکل سفید1دره شهرایالم

1946
خرده فروش 

پوشاک زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهناز برکیصندوق کارآفرینی امید

100100مهناز جای باشصندوق کارآفرینی امیدروستای وحدت-دهلران1دهلرانایالمحصیر بافی1947
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی160160مهناز رحمتیبانک کشاورزیملکشاهی قلعه جوق1ملکشاهیایالمپرورش بوقلمون1948

1949
کارگاه تولید 

معرق چوب
400400مهناز سلیمانیبانک توسعه تعاونآبدانان روستای گل گل2آبدانانایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1950
دوزندگی کاور 

مبلمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت470470مهناز عزیزنیاصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای وچکبود2آبدانانایالم

1951

پرورش 

گوسفندداشتی 

هشتاد راسی

2بدرهایالم
ایالم شهرستان بدره بخش 

مرکزی روستای بانهالن
وزارت جهاد کشاورزی400400مهناز مرادیانبانک کشاورزی

1952
پرواربندی 

گوساله
1چرداولایالم

- شهرستان چرداول - ایالم 

روستای - بخش هلیالن 

چشمه خورده

وزارت جهاد کشاورزی750750مهوش کرمیبانک کشاورزی
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1سیروانایالمگلیم بافی1953
بخش - شهرستان سیروان 

روستای شاه قلندر- کارزان 
100100مهین پوزشپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1954
پرورش میش 

راسی76داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200مهین جوکاربانک کشاورزیایالم چرداول روستای گدمه1چرداولایالم

1955
اقامتگاه بوم 

گردی
بانک توسعه تعاونروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

مهین حسنوند 

عموزاده
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1956
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای شهرک 

سرتنگ
سازمان امور عشایر ایران204204موسی جمشیدیبانک کشاورزی

1957

پرواربندی 

 140گوساله 

راسی

2بدرهایالم
- شهرستان بدره - ایالم 

روستای خوش قدم
وزارت جهاد کشاورزی16801680موسی حاتمیبانک کشاورزی

1958
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران255204موسی شیخه زادبانک کشاورزیروستای اسالم آباد1دره شهرایالم

1959
پروار بندی 

 راسی بره500
4ایالمایالم

چوار روستای چشمه -ایالم

سرخ
وزارت جهاد کشاورزی85007000موسی عبدیبانک کشاورزی

1960
خدمات 

اینترنت و رایانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
صندوق کارآفرینی امید

موسی فانوس 

نشان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1961
پرورش قارچ 

خانگی
وزارت جهاد کشاورزی200200موسی میرزائیبانک کشاورزیآبدانان روستای چمکبود1آبدانانایالم

1962
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان-ایالم

نهرغالم ویس
سازمان امور عشایر ایران200200موسی ویسیصندوق کارآفرینی امید

1963
کاشت کل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200مونا محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم
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1964
چیق بافی 

(چیت بافی)
1ایالمایالم

- شهرستان ایالم - ایالم 

خ - روستای هفت چشمه 

8ولیعصر 

100100میترا کاله پهنصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1965
راس 30پرورش 

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204میثم پور بیرانوندبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

1966
پرورش گاو 

شیری دو رگ
وزارت جهاد کشاورزی300300میثم محسنیبانک کشاورزیدره شهر چمکالن دلفان اباد1دره شهرایالم

1967
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

- ارکواز ملکشاهی 

ملکشاهی روستای گل گل
سازمان امور عشایر ایران200200میرآقا کریمیبانک کشاورزی

1968
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای جوب - ایوان- ایالم

گوهرعلیا
بانک کشاورزی

میرحسین 

مظفری
سازمان امور عشایر ایران200200

1969
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204میرزا گل شادیبانک کشاورزیروستای جابر-بدره1بدرهایالم

1970

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200میرعباس مامیبانک کشاورزیروستای شهرک اسالمیه1مهرانایالم

1971
تولید فوم 

ساختمانی
6ملکشاهیایالم

ناحیه  _شهرستان ملکشاهی

صنعتی ملکشاهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20791750میالد باولگ زادهپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400میالد کاکیصندوق کارآفرینی امیدروستای چاالب- مهران 1مهرانایالملوازم الکتریکی1972

1973
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200میالد نصرتیصندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد1دره شهرایالم

1چرداولایالمفرش دستباف1974
-شهرستان چرداول- ایالم 

روستای شیراوند- هلیالن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مینا احمدیانبانک توسعه تعاون

1975
کاشت گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی500500مینا آقاییبانک کشاورزیروستای بهشت آباد1دره شهرایالم
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1976

کاشت و 

پرورش گل 

نرگس

وزارت جهاد کشاورزی200200مینا پیریاییصندوق کارآفرینی امیدشیخ مکان1دره شهرایالم

250250مینا تاراتصندوق کارآفرینی امیدشهرک اسالمیه-مهران-ایالم15مهرانایالمچیت بافی1977
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1978

خدمات تعویض 

- روغن

پنچرگیری و 

فروشندگان 

الستیک

1ایالمایالم

ایالم جعفرآباد کوچه بیگ 

محمدی کوچه رجایی طبقه 

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مینا فرخی زادهصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مینا کریمیبانک توسعه تعاونآبدانان روستای لرغه4آبدانانایالمکارگاه قالیبافی1979

1980
تابلو فرش و 

فرش دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مینا وافریبانک توسعه تعاونروستای داراب- ایوان 2ایوانایالم

1981
شهربازی 

سرپوشیده
3ایالمایالم

روستای هفت - ایالم

خیابان امام علی- چشمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800مینو میرزاییصندوق کارآفرینی امید

1982

پرورش میش 

 76داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران487487ناجی فتحی زادبانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

1983
پرورش گاو 

شیری
4ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
وزارت جهاد کشاورزی1900400نادر ارغندبانک کشاورزی

1984
تولید شن و 

ماسه
40دهلرانایالم

جوار - دشت عباس-دهلران 

روستای سپتون
بانک توسعه تعاون

نادر باب گپیان 

شوشتری
وزارت صنعت، معدن و تجارت88008800

1985

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد-دهلران-ایالم

روستای چم سرخ
سازمان امور عشایر ایران250250نادر مرادیصندوق کارآفرینی امید

1986
دوزندگی 

پوشاک
2مهرانایالم

ایالم شهرستان مهران 

روستای چاالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نارنج صادقیبانک توسعه تعاون

1987
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200نازار نصرتیانصندوق کارآفرینی امیدابدانان سیاه خانی1آبدانانایالم
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1988
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200نازاری مومن الواربانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

1989
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200نازطال اله نوریصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه تسمه1دره شهرایالم

1990
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200نازک فتح گنجیصندوق کارآفرینی امیدروستای بهمن آباد1دره شهرایالم

1991

تکمیل و حصار 

کشی طرح 

پرواربندی 

گوساله

وزارت جهاد کشاورزی500500ناصر شیرمحمدیبانک کشاورزیچرداول روستای دراشکفت2چرداولایالم

1992

آتلیه عکاسی و 

خدمات چاپ 

ترحیم

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500ناصر منصوریپست بانکدلگشا روستای باولک1ملکشاهیایالم

وزارت جهاد کشاورزی300300نامدار امیدیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند1993

1994
پرورش میش 

رأسی44داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200نامدار باباییانبانک کشاورزیروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم

1995

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204نامدار کهزادوندبانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

1996
دامداری میش 

راسی40
وزارت جهاد کشاورزی400400نامدار یاراحمدیبانک کشاورزیزرانگوش-بدره1بدرهایالم

1997

پرورش میش 

 76داشتی 

رأسی

1سیروانایالم
سیروان روستای - ایالم

چشمه خزانه
سازمان امور عشایر ایران488300ناهید تمریبانک کشاورزی
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1998
پرورش میش 

داشتی
1چرداولایالم

بخش -شهرستان چرداول

روستای شله کش-زاگرس
سازمان امور عشایر ایران204204ناهید صیدیبانک کشاورزی

1999

کارگاه تولید 

محصوالت 

چرمی

400400ناهید طهماسبیبانک توسعه تعاونبالوه خشکه- چرداول-ایالم3چرداولایالم
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100ناهید قدمیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای پشت قلعه1آبدانانایالمچیت بافی2000
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2001
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200ناهید نوریصندوق کارآفرینی امیدروستای جهادآباد1دره شهرایالم

2002

مطالعات امکان 

سنجی سمنت 

قطعات )پالست 

و محصوالت 

سازه ای 

مخلوط مواد 

کانی و مواد 

(پلیمری 

10ایوانایالم
ایالم ایوان زرنه شهرک 

صنعتی روستای کالن
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000نبی اله حیدریبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی20002000نبی تاتورهبانک کشاورزیمهران شهرک اسالمیه2مهرانایالمپرواربندی بره2003

2004
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200نبی جان محمدیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای پشت قلعه1آبدانانایالم

2005

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

سازمان امور عشایر ایران200200نبی صادقیبانک کشاورزیروستای چنگوله1مهرانایالم

2006
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
سازمان امور عشایر ایران200200نبی کسانیبانک کشاورزی
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2007
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150نبی محمدیصندوق کارآفرینی امیدابدانان روستای ورگر1آبدانانایالم

2008
پرواربندی دام 

سبک
1ملکشاهیایالم

روستای میان تنگ ، 

دامپروری محمودی
وزارت جهاد کشاورزی640640نبی محمودیبانک کشاورزی

2009
خدمات رایانه 

ای و اینترنتی
400400نبی ملکشاهیپست بانکروستای فاطمیه1ایالمایالم

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2010
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200نبی منوچهریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی300300نبی ناصریبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2011

2012
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200نبی نوریبانک کشاورزی

2013
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100نبیه قیصر نوهصندوق کارآفرینی امید

2014

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
استان ایالم روستای هفت 

چشمه خیابان سیدالشهدا
سازمان امور عشایر ایران200200نجف شکربیگیبانک کشاورزی

2015
پروار بندی 

گوسفند داشتی
2چرداولایالم

بخش -شهرستان چرداول 

هلیالن روستای پیامن صفلی
صندوق کارآفرینی امید

نجفعلی قبادی 

شعار
وزارت جهاد کشاورزی600600

2016
واحد پرورش 

مرغ گوشتی
4ملکشاهیایالم

 2ارکواز ملکشاهی کیلومتر 

جاده قلعه جوق به طرف مهر
وزارت جهاد کشاورزی960960نجم تباسیدهبانک کشاورزی

2017
 30پرورش دام 

راسی
سازمان امور عشایر ایران204204نجیمه نیازیبانک کشاورزیکلم-بدره1بدرهایالم

1سیروانایالمکاشت زعفران2018
شهرستان سیروان روستای 

سراب کارزان
وزارت جهاد کشاورزی300300ندا مرشدیصندوق کارآفرینی امید
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2019
کشت گل 

نرگس
1دره شهرایالم

ایالم دره شهر ماژین 

روستای ماژین
وزارت جهاد کشاورزی200200نرگس پیرکیصندوق کارآفرینی امید

2020
گلیم بافی و 

فرش بافی
100100نرگس شکر بیگیصندوق کارآفرینی امیدروستای هفت چشمه1ایالمایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2021

کارگاه تولید 

چرم و 

مصنوعات 

چرمی

2ایوانایالم
ایوان غرب روستای 

(اندیشه)سرتنگ
صندوق کارآفرینی امید

نسرین باباخانی 

گیالنی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2022

پرورش میش 

 70داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران300300نسرین حامدزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای قجر- ایالم 1ایالمایالم

1چرداولایالمقالی بافی2023
روستای - چرداول - ایالم 

لتاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نسرین رستم زادبانک توسعه تعاون

2ایالمایالمگاو شیری2024

ایالم میدان قران نرسیده به 

شهرک شهید کشوری 

نور - روبروی تاالر باغ بهار 

گاوداری شفیعی

وزارت جهاد کشاورزی600600نسرین شفیعیبانک کشاورزی

1ملکشاهیایالمتولید انواع کیف2025
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسرین صیادیبانک توسعه تعاون

2026
کیف دوزی 

چرمی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسرین عزیزیبانک توسعه تعاون

2027
تولید گلیم 

نقش برجسته
404404نسرین گوهریبانک توسعه تعاونایالم بدره روستای گله دار1بدرهایالم

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایوانایالملبنیاتی2028
استان ایالم شهر ایوان 

شهرک نبوت
صندوق کارآفرینی امید

نسرین محمودی 

اسماعیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400
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2029

مجتمع 

تفریحی 

گردشگری 

ستاره شهر ایوان

12ایوانایالم
جنب امامزاده سید - ایوان

(ع)عبداهلل 
بانک توسعه تعاون

نسرین مرادی 

نصاری
79007900

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مهرانایالمگلیم بافی2030
روستای گالن - مهران-ایالم

پشت رستوران یزدانی
160160نسرین مهرجوپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2031
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

سیروان روستای شهرک 

سرتنگ
سازمان امور عشایر ایران204204نسیم اسدیانبانک کشاورزی

2032
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200نسیم پاریابصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه تسمه1دره شهرایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسیم کاظمیبانک توسعه تعاونروستای چاالب1مهرانایالمتولیدی پوشاک2033

1ملکشاهیایالمارایشگری2034
- شهرستان ملکشاهی 

روستای باولگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسیم منفردپست بانک

2035

کارگاه تولیدی 

مصنوعات 

زینتی از طال

2آبدانانایالم
ایالم شهرستان آبدانان 

پشت قلعه
22002200نسیم هادی زادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2036
پرورش دام 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی10001000نسیم هواسیبانک توسعه تعاونروستای زرین دشت1دره شهرایالم

1ایالمایالمگلیم2037
- روستای چالسرا - ایالم 

خیابان اصلی
100100نشمیه نرگسیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2038
پرورش میش 

داشتی
1مهرانایالم

روستای - شهرستان مهران 

بان رحمان
بانک کشاورزی

نصراهلل مهدی 

زاده منفرد
سازمان امور عشایر ایران200200

2039
خدمات بین 

راهی
1دهلرانایالم

روستای - دهلران-ایالم

بیشه دراز
450450نصراله آذرپیرابانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2040
راس 30پرورش 

میش داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204نصراله بهاروندبانک کشاورزیماژین1دره شهرایالم

2041
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی6060نصراله بهرامیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه سراجان1آبدانانایالم

2042
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

انارک روستای چشمه 

شیرعلی

سازمان امور عشایر ایران200200نصراله جعفریبانک کشاورزی

2043
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای جوب -ایوان-ایالم

شریف
سازمان امور عشایر ایران200200نصرت ذوالفقاریبانک کشاورزی

2044
پرورش دهنده 

مرغ بومی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
وزارت جهاد کشاورزی170170نصرت صالحیبانک کشاورزی

1ایالمایالمگلیم بافی2045
ایالم چالسرا کوچه شهید 

بارکی
100100نصرت محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2046
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1سیروانایالم

-کارزان- سیروان -ایالم 

روستای چشمه خزانه
سازمان امور عشایر ایران204204نصرتی کاروانبانک کشاورزی

2047
پرورش دام 

سبک
1ایالمایالم

ایالم چوار روستای پاچم ده 

هارون
سازمان امور عشایر ایران500500نصور اگبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران200200نصور کاکیبانک کشاورزیمهران روستای چنگوله1مهرانایالمپرورش گوسفند2048

2049
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
سازمان امور عشایر ایران200200نظر پوراکرمبانک کشاورزی

2050
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204نظر پیشبازبانک کشاورزیروستای گچکوبان-بدره1بدرهایالم

2051

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200نظرعلی صادقیبانک کشاورزیچنگوله1مهرانایالم
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2052

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1سیروانایالم

ایالم شهرستان سیروان 

بخش کارزان روسای 

جوبدراز میرزابیگی

سازمان امور عشایر ایران204204نظرعلی کرمیانبانک توسعه تعاون

1دهلرانایالمحصیر بافی2053
بخش - شهرستان دهلران 

روستای بردی- زرین آباد 
100100نظیره رضاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران250250نعمت اله آیینیصندوق کارآفرینی امیددهلران روستای حاضرمیل1دهلرانایالمپرورش دام2054

2055

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

بانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم
نعمت اله 

حیدربیگی
سازمان امور عشایر ایران204204

500500نعمت اله داراییبانک توسعه تعاونروستای قلعه تسمه2دره شهرایالمبوم گردری2056
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2057
 76بره پرواری 

راسی
سازمان امور عشایر ایران250250نعمت اله قمریصندوق کارآفرینی امیدروستای مازعبدلی باال1دهلرانایالم

2058
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چم انار
سازمان امور عشایر ایران200200نعمت اندوزبانک کشاورزی

2059

تراش روی 

سنگهای 

قیمتی و نیمه 

قیمتی

2مهرانایالم

روستای - مهران- ایالم

خیابان امام - چنگوله 

خمینی

100100نعمت صحراییصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایوانایالمخیاطی بانوان2060
روستای - ایوان - ایالم 

کپنه کران
وزارت صنعت، معدن و تجارت300200نعیمه رستمیپست بانک

2061
پرورش میش 

 راسی30داشتی
1سیروانایالم

بخش -سیروان-ایالم

روستای چم شیر-مرکزی
سازمان امور عشایر ایران204204نقی رستمیبانک توسعه تعاون

2062
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران200200نواب اسماعیلیبانک کشاورزیبانرحمان1مهرانایالم
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2063
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200نوراحمد اصل مرزصندوق کارآفرینی امیددشت آباد1دره شهرایالم

2064
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

داراب آباد
سازمان امور عشایر ایران200200نورالدین آلودبانک کشاورزی

2065

شرکت 

رادیوگرافی آریا 

پرتو ایلیا

40دهلرانایالم

شهرستان - استان ایالم

- منطقه سه- دهلران 

نبش - خیابان مطهری

- طبقه دوم - کوچه حاتمی 

دفتر  - 67واحد اول پالک 

شرکت آریا پرتو ایلیا

وزارت صنعت، معدن و تجارت96009600نورالدین باویربانک توسعه تعاون

2066
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

طالقانی
بانک کشاورزی

نورالدین بیگ 

نظری
سازمان امور عشایر ایران200200

3سیروانایالممرغ گوشتی2067
روستای سراب - سیروان 

کارزان
بانک کشاورزی

نورالدین 

حمیدیان
وزارت جهاد کشاورزی12001000

2068
پرورش میش 

راسی40داشتی 
1بدرهایالم

روستای چشمه - بدره

شیرین
وزارت جهاد کشاورزی400400نورالدین کارگربانک کشاورزی

2069

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیشهرک اسالمیه1مهرانایالم
نوراله اسماعیلی 

اسماعیلی
سازمان امور عشایر ایران200200

2070

پرورش گاو 

شیری دو رگ 

 راسی20

وزارت جهاد کشاورزی33603150نوراله اقبالیبانک کشاورزیآبدانان خ شهید اسکندری3آبدانانایالم

2071
کارگاه تولید 

دستمال کاغذی
5چرداولایالم

چرداول آسمان آباد روستای 

وارگه
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700نوراله آمادهبانک توسعه تعاون

2072
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200نوراله حیدریبانک کشاورزیروستای قلعه تسمه1دره شهرایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

5ایوانایالممعدن بیتومین2073
روستای - ایوانغرب - ایالم 

نرگسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24202420نوراله رستمیبانک توسعه تعاون

2074
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200نوراله رشیدیبانک کشاورزیروستای ونیت- ایوان- ایالم1ایوانایالم

2075

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204نوراله عالی پوربانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

1ملکشاهیایالمخدمات رایانه2076
ایالم ملکشاهی 

گنبدپیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250نوراله عالیی پوربانک توسعه تعاون

2077

پرورش گاو 

شیری دورگ 

راسی12

2بدرهایالم
استان ایالم شهرستان بدره 

روستای جابر
وزارت جهاد کشاورزی400400نوراله نورعلی زادهبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نوربخش مزیدصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چاالب1مهرانایالمپوشاک2078

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500نورخدا جم پورصندوق کارآفرینی امیدمهران شهرک اسالمیه-ایالم1مهرانایالمتوسعه نانوایی2079

2080

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

بانک کشاورزیمهران، روستای بانرحمان1مهرانایالم
نورمحمد پور 

حیدر
سازمان امور عشایر ایران200200

2081

پرورش میش 

 )داشتی

(گوسفند

بانک کشاورزیآبدانان روستای هفت چشمه1آبدانانایالم
نورمحمد جهانی 

تبار
سازمان امور عشایر ایران500480

2082

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200نورمحمد حمرهصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای مژاره1آبدانانایالم

2083
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیددره شهر1دره شهرایالم

نورمحمد فتح 

الهی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2084

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم

شهرستان . استان ایالم 

-بخش زرین اباد. دهلران 

روستای چم سرخ

صندوق کارآفرینی امید
نورمحمد لطفی 

نیا
سازمان امور عشایر ایران250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2085
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای -ایوان- ایالم

سیاهگل
سازمان امور عشایر ایران200200نوروز خانی ذالنیبانک کشاورزی

1ملکشاهیایالمخواروبار فروشی2086
ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نوروز صفایی پورصندوق کارآفرینی امید

2087

پرورش میش 

 76داشتی 

راسی

1چرداولایالم
ایالم شهرستان چرداول 

روستای کل کل
سازمان امور عشایر ایران200200نوروز منصورنژادبانک کشاورزی

2088
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500نوروزعلی حیدریبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

2089
طرح تولید 

تیرچه وبلوک
1سیروانایالم

شهرستان سیروان روستای 

حسن گاوداری
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600نوری صیادیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نوریه اسماعیلیصندوق کارآفرینی امیدروستای شهرک اسالمیه1مهرانایالمتولیدی پوشاک2090

2091
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200نوریه پیریصندوق کارآفرینی امیدروستای عباس آباد1دره شهرایالم

2092
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی680680نوریه خدایاریبانک کشاورزیروستای غارت مالگه4دره شهرایالم

1ملکشاهیایالمخدمات رایانه2093
ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400نوریه رحمانیانپست بانک

1مهرانایالمنمددوزی2094
روستای بان -مهران-ایالم

رحمان
صندوق کارآفرینی امید

نوریه صمدی 

مقدم
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی190190

2095
کارگاه چیت 

بافی
1دهلرانایالم

شهرستان . استان ایالم 

. بخش زرین اباد . دهلران 

روستای خربزان

100100نوریه لطفی زادهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2096
پرورش گاو 

شیری
2بدرهایالم

استان ایالم بدره روستای 

زرانگوش
بانک کشاورزی

نیم تاج اسمعیل 

پور
وزارت جهاد کشاورزی400400

2097
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200نیمطال مرادیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

100100هاجر پیرانیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان روستای چمکبود1آبدانانایالمگلیم بافی2098
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هاجر عبدیصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چنگوله2مهرانایالمقالی بافی2099

وزارت جهاد کشاورزی20302030هادی رضاییبانک کشاورزیآبدانان روستای ژیور3آبدانانایالمخرید کمباین2100

2101

کارگاه تولید 

دفتر تحریری 

سیمی

وزارت صنعت، معدن و تجارت23491830هادی علیمرادیپست بانکآبدانان شهرک هزارانی4آبدانانایالم

2102
پرورش 

گیاههان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی630500هادی کسعلیبانک کشاورزیدره شهر روستای بهشت اباد1دره شهرایالم

2103

پرورش گاو 

شیری دو رگ 

 راس8

2بدرهایالم
ایالم شهرستان بدره بخش 

مرکزی روستای جابر
وزارت جهاد کشاورزی400400هادی نوریبانک کشاورزی

500500هادی نوریصندوق کارآفرینی امیدروستای چمکالن دلفان آباد1دره شهرایالمخانه بوم گردی2104
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2105
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200هارون داودیبانک کشاورزیروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

2106

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250هاشم رویشهصندوق کارآفرینی امیدروستای شورماهی-دهلران1دهلرانایالم

2107

مرغداری 

گوشتی بیست 

هزار قطعه ای

4ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

طالقانی
بانک کشاورزی

هاشم گل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی19001900

2108
سوپر مارکت و 

مواد پروتیینی
1ملکشاهیایالم

ملکشاهی روستای قلعه 

جوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300هدایت آرماندهصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی300300هدایت پروینبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2109



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2110
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی140140هدایت فاضلیصندوق کارآفرینی امیدروستای کله جوب1دره شهرایالم

2111

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200هدایت الله زاریبانک کشاورزیچنگوله1مهرانایالم

2112
گلیم بافی 

(نقش برجسته)
2ایالمایالم

ایالم روستای هفت چشمه 

خیابان معلم کوچه یاسر
100100هدی نظریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دهلرانایالمحصیربافی2113

استان ایالم شهرستان 

-دهلران بخش موسیان

روستا پتک دیناروند

100100هدیه بلوطیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دهلرانایالمحصیربافی2114
پتک -موسیان-دهلران

دیناروند
100100هدیه عبدالیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هدیه کاکیصندوق کارآفرینی امیدروستای چاالب-مهران1مهرانایالمقالی بافی2115

2116
هرروستا یک 

محصول
1چرداولایالم

چرداول هلیالن روستای 

پیامن سفلی
صندوق کارآفرینی امید240240هدیه مرتیصندوق کارآفرینی امید

2117
چیغ بافی 

(چیت بافی)
2مهرانایالم

- روستای بانرحمان 

بلوارشهید احمدی خیابان 

شهید جوانمردی

200200هلن جوانمردصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هما مراد پوربانک توسعه تعاونروستای سرچم/هلیالن1چرداولایالمقالی بافی2118

2119
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200هما مرادزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای کل سفید1دره شهرایالم

2120
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
صندوق کارآفرینی امید

همایون قیصر 

بیگی
وزارت جهاد کشاورزی100100

2121
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200همت احمدیبانک کشاورزیروستای علمدار- ایوان- ایالم1ایوانایالم

سازمان امور عشایر ایران445445همت باهمتبانک کشاورزیایالم دره شهر روستای ارمو2دره شهرایالمپرورش گوسفند2122



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2123
مرغ گوشتی 

 هزار قطعه10
2آبدانانایالم

روستای بانکت نرسیده به 

شهرک هزارانی
وزارت جهاد کشاورزی800800همت رییسیبانک کشاورزی

1سیروانایالممیش داشتی2124

شهرستان .استان ایالم

بخش .سیروان

روستای چشمه پهن.کارزان

سازمان امور عشایر ایران480480همت کرم نژادصندوق کارآفرینی امید

2125
پرورش میش 

راسی30داشتی 
1مهرانایالم

استان ایالم شهرستان 

مهران روستای چاالب
سازمان امور عشایر ایران200200هوشنگ باقریبانک کشاورزی

2126

پرورش 

گوسفند 

(میش )داشتی

سازمان امور عشایر ایران200200هوشنگ سهرابیصندوق کارآفرینی امیدابدانان منطقه عشایری ورگر1آبدانانایالم

2127
تراشکاری و 

سوپاپ تراشی
1ایالمایالم

ایالم روستای هفت چشمه 

شماره یک
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700هوشنگ شیراوندصندوق کارآفرینی امید

2128
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200هوشنگ عباسیصندوق کارآفرینی امیدابدانان روستای انجیره1آبدانانایالم

2129
پرواربندی بره 

 راسی190
2بدرهایالم

ایالم شهرستان بدره بخش 

مرکزی روستای آبهر پایین
وزارت جهاد کشاورزی400400هوشنگ فاضلیبانک کشاورزی

2130

پرورش گل 

 1)نرگس 

(هکتار

وزارت جهاد کشاورزی150150هوشنگ کشاورزصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه عشایری ورگر1آبدانانایالم

2131

پرورش گاو 

 10شیری 

رأسی

وزارت جهاد کشاورزی800800هوشنگ نیازی فربانک کشاورزیروستای مغز ماری2دره شهرایالم

2132
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200هوشنگ یاسمیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان منطقه ورگر1آبدانانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2133
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

روستای - ایوان - ایالم

حصاره شاوه
سازمان امور عشایر ایران200200هیبت اله رضاییبانک کشاورزی

16ایالمایالمتولید مبلمان2134
اول جاده سرطاف . ایالم

جنب پلیس راه
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000هیفا سبزپورپست بانک

2135

 30پرورش 

راس میش 

داشتی

سازمان امور عشایر ایران204204وجیده بهاروندبانک کشاورزیحومه ماژین1دره شهرایالم

2136
فروشگاه مواد 

غذایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300وحید تاورصندوق کارآفرینی امیدشهرک اسالمیه-مهران 2مهرانایالم

2137
کاشت گل 

نرگس
1دره شهرایالم

بخش ماژین روستای دره 

دول
وزارت جهاد کشاورزی200200وحید شادیوندصندوق کارآفرینی امید

2138
راس 30پرورش 

میشی
سازمان امور عشایر ایران204204وحید عالی پوربانک کشاورزیماژین و حومه1دره شهرایالم

2139

انبارداری و 

نگهداری 

محصوالت 

کشاورزی 

توسط سیلوی 

غالت

وزارت جهاد کشاورزی700700وحید کلوندیبانک کشاورزیشهرک اسالمیه2مهرانایالم

2140

کارگاه تولید 

درب و پنجره 

UPVC دو 

جداره

6ایالمایالم

روستای  _شهرستان ایالم

روبروی  _چشمه کبود

فرودگاه ایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400وحید ملکیصندوق کارآفرینی امید

2141
تولید آسفالت و 

پخش
10مهرانایالم

 5شهرک اسالمیه - مهران 

کیلومتر
وزارت صنعت، معدن و تجارت96009600وفا رحیمیبانک توسعه تعاون

2142

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای - دهلران-ایالم

دشت اکبر
سازمان امور عشایر ایران250250ولی اله علیزادهصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2143
پرورش میش 

داشتی
1ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

بانسرو
سازمان امور عشایر ایران300300ولی بورشصندوق کارآفرینی امید

2144

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250ولی حقیصندوق کارآفرینی امیدروستای کاور-دهلران1دهلرانایالم

2145
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران400400ولی خسروپوربانک کشاورزیروستای جهاد آباد1دره شهرایالم

2146
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان دهستان سراب1ایوانایالم

ولی سلیمانی 

ذالن
سازمان امور عشایر ایران200200

2147
پروش گوسفند 

 راسی30
سازمان امور عشایر ایران200200ولی علی محمدیبانک کشاورزیایالم مهران روستای گالن1مهرانایالم

2148
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران200200ولی غالمیانبانک کشاورزی

2149
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200ولی نجفیبانک کشاورزیروستای سراب-ایوان- ایالم1ایوانایالم

2150
نیروگاه 

خورشیدی
وزارت نیرو65006500وهاب ملکیبانک توسعه تعاوندهلران روستای وحدت7دهلرانایالم

2151
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیایالم ایوان خیابان چمران1ایوانایالم

ویس محمد 

آقایی
سازمان امور عشایر ایران200200

2152
فروش مصالح 

ساختمانی
2مهرانایالم

استان ایالم شهرستان 

مهران روستای چاالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300یادگار باقریصندوق کارآفرینی امید

2153
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران204204یارحسین پیرانبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم

2بدرهایالمماهی در قفس2154
روستای شهرک -بدره

ولیعصر
وزارت جهاد کشاورزی600600یارمحمد دلگرمصندوق کارآفرینی امید

2155
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدابدانان انجیره1آبدانانایالم

یارمحمد 

علیمرادی
سازمان امور عشایر ایران200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2156
پرورش 

گاوشیری
2چرداولایالم

روستای - چرداول - ایالم 

چم قوله
وزارت جهاد کشاورزی800800یارولی پوراحمدبانک کشاورزی

2157
کاراخانه تولید 

ویفر
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900یاسر رحیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای باغله- شباب11چرداولایالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500یاسمن محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای زرآنگوش2بدرهایالمقالی بافی2158

2159

جوشکاری ، 

تعمیرات 

(آهنگری)

2سیروانایالم
ایالم ، سیروان ، روستای 

کلی کلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200یاسین سیف الهیصندوق کارآفرینی امید

2160
پرورش 

گوسفند داشتی
1آبدانانایالم

آبدانان روستای شهرک 

هزارانی
سازمان امور عشایر ایران200200یحیی ایمانیبانک کشاورزی

2161

پرورش 

گوسفند 

(داشتی )

1آبدانانایالم
-سراب باغ - ابدانان - ایالم 

 عشایری
سازمان امور عشایر ایران200200یحیی طهماسبیصندوق کارآفرینی امید

2162
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سازمان امور عشایر ایران200200یداهلل پورمحمدیبانک کشاورزی

2163
پرورش میش 

داشتی
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای شیره 

چغاه
صندوق کارآفرینی امید

یداهلل غالمی 

گامیشان
سازمان امور عشایر ایران250250

2164
پرورش گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی300300یداله حاجیانصندوق کارآفرینی امیدژیر گچ- آبدانان منطقه ورگر1آبدانانایالم

2165

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی

1سیروانایالم

بخش -شهرستان سیروان

روستای علی آباد -کارزان

علیا

سازمان امور عشایر ایران204204یداله خندانبانک کشاورزی

2166
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سازمان امور عشایر ایران204204یداله سبزیبانک کشاورزیگله دار-بدره1بدرهایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2167

پرورش میش 

داشتی 

راسی 30

عشایری

1دهلرانایالم
-زرین آباد-دهلران- ایالم

روستای سرکمر
سازمان امور عشایر ایران250250یداله فداییصندوق کارآفرینی امید

2168
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سازمان امور عشایر ایران200200یداله قنبریصندوق کارآفرینی امید

2169

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

سازمان امور عشایر ایران250250یداله مرادیصندوق کارآفرینی امیدمنطقه آبگرمه-دهلران1دهلرانایالم

2170

تولیدتیرچه 

بلوک -بتنی

دیواری وسقفی

9سیروانایالم
سیروان شهرلومار روستای 

ورگچ
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500یزدان جمشیدیبانک توسعه تعاون

1ملکشاهیایالمگلیم بافی2171
شهرستان ملکشاهی - ایالم 

روستای گنبد پیر محمد- 
400400یسرا فتی پورپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ملکشاهیایالممعرق کاری2172
ایالم ملکشاهی روستای 

گنبد پیر محمد
100100یسری ناصریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2173

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم

ایالم روستای فاطمیه 

خیابان شهید حمداله یاری 

کوچه استقالل

سازمان امور عشایر ایران200200یعقوب گراییبانک کشاورزی

2174
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سازمان امور عشایر ایران200200یوسف اردوش پوربانک کشاورزی

2175

پرورش میش 

 30داشتی 

رأسی عشایری

1دهلرانایالم
روستای -دهلران- ایالم

شورماهی
سازمان امور عشایر ایران250250یوسف حمیدصندوق کارآفرینی امید

2176
کاشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی200200یوسف خسروپوربانک کشاورزیروستای جهادآباد1دره شهرایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2177

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1بدرهایالم
روستای - شهرستان بدره 

خیبر
سازمان امور عشایر ایران204204یوسف صفریبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران200200یوسف عزیزیبانک کشاورزیایالم روستای هفت چشمه1ایالمایالمدفترچه عشایری2178

2179

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200یوسف عزیزی نیابانک کشاورزیبان رحمان1مهرانایالم

2180

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران200200یوسف فاضلیبانک کشاورزیروستا بان رحمان1مهرانایالم

2181
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200یوسف کولیوندبانک کشاورزیروستای مهتابی1دره شهرایالم

6سیروانایالمباشگاه بدنسازی2182

ایالم شهرستان سیروان 

بخش کارزان روستای 

جوبدراز میرزابیگی

وزارت ورزش و جوانان30503050یوسف وفایىپست بانک

2183
پرورش میش 

داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

طالقانی
سازمان امور عشایر ایران200200یوسف یاریبانک کشاورزی

2184

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران204204یونس استواربانک کشاورزیروستای آبهر پایین-بدره1بدرهایالم

2185
ساخت در 

UPVCوپنجره 
10چرداولایالم

روبرو .شباب .چرداول-ایالم 

کرمانشاه -پلیس راه ایالم

روستای لتاب

وزارت صنعت، معدن و تجارت80291600یونس جلیلیانپست بانک

2186
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200یونس شکریبانک کشاورزیروستای دشت آباد1دره شهرایالم

2187
پرورش میش 

داشتی
سازمان امور عشایر ایران200200یونس ظهرابیبانک کشاورزیروستای بهمن آباد1دره شهرایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2188

پرورش گاو 

شیری دورگ 

 راس49

3بدرهایالم
ایالم بدره شهرک ولی عصر 

(ره)بلوار امام
وزارت جهاد کشاورزی66806680یونس قیصوریبانک کشاورزی

2189
پرورش گل 

نرگس
1دره شهرایالم

ایالم دره شهر روستای شیخ 

مکان
سایر450450ابراهیم براتیبانک توسعه تعاون

2190

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای تم تم آی
صندوق کارآفرینی امید

ابراهیم رحمتی 

نژاد
سایر250250

2191

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2مهرانایالم
روستای -مهران - ایالم

کوچه شهید مزید- چاالب
سایر500500ابراهیم مرادیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500احسان اصل مرزبانک کشاورزیروستای عباسی آباداصل مرز1دره شهرایالمپرورش گوسفند2192

2193
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240احسان بیگیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2194
پرورش 

زنبورعسل
سایر400400احسان رستمیصندوق کارآفرینی امیدروستای میان تنگ1ملکشاهیایالم

پست بانکروستای درگه1ملکشاهیایالمدامداری2195
احسان سعیدی 

پور
سایر500400

سایر500500احسان صفریبانک کشاورزیروستای وحدت آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2196

2197

تولید تیرچه 

وموزاییک و 

بلوک

10دهلرانایالم
ایالم دهلران بخش موسیان 

روستای سپتون
سایر420420احمد امیریانبانک توسعه تعاون

2198
 30پرورش دام 

راسی
سایر250250احمد دارابی زادهبانک کشاورزیبدره1بدرهایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2199
پرورش 

گوسفند داشتی
2ملکشاهیایالم

ایالم ملکشاهی بخش گچی 

روستای بوستانه
سایر500500احمد سعیدی فربانک کشاورزی

2200

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

(اصالح نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای حاضر میل
بانک کشاورزی

احمد شاه 

محمدی
سایر300300

2201
دامداری 

راسی60
سایر400400احمد کرم زادهبانک کشاورزیروستای تلخاب باال-بدره1بدرهایالم

2202

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-بیجنوند-چرداول-ایالم

کلنگبر
سایر250250احمد مومنیصندوق کارآفرینی امید

2203

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای گلسیری
سایر250250احمد نجفیصندوق کارآفرینی امید

2204
پرورش 

گوسفند و بز
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سایر400400اسحق سلیمانیبانک کشاورزی

2205
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240اسحق عمورضابانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

سایر250250اسد دیواالصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2206

2207

پرورش دام 

اصالح )سبک 

(نژاد

1دهلرانایالم
شهرستان دهلران روستای 

مازعبدلی باال
سایر250250اسداله نورانی زادهصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر500500اسکندر جرکبانک کشاورزیایالم شهرستان مهران1مهرانایالمپرورش گوسفند2208

2209

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-زاگرس-چرداول-ایالم

روستای شله کش
صندوق کارآفرینی امید

اسکندر 

محمدفری
سایر250250

2210

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

بانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم
اسالم مهرعلیزاده 

دوستان
سایر240240

2211
نازک )خیاطی

(دوز زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سایر450450اسماء صمیمیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیعشایر روستای وری1ملکشاهیایالمدامداری2212
اسماعیل تردست 

نیاء
سایر400400

سایر250250اسماعیل صفریبانک کشاورزیروستای خیبر-بدره1بدرهایالممیش داشتی2213

2214
دامداری میش 

 راسی40
سایر240240اسماعیل فرجیبانک کشاورزیروستای زرانگوش- بدره1بدرهایالم

2215

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک

سایر250250اسماعیل نباتیصندوق کارآفرینی امیدآبدانان شهرک هزارانی1آبدانانایالم

2216
پرورش 

گاوشیری
سایر500500اشرف ندیمبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالم

2217

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
-مرکزی-چرداول-ایالم

روستای جوب سرخ علیا
سایر400400اشرفی چرداوریصندوق کارآفرینی امید

سایر500500اعظم اعتصامیبانک کشاورزیروستای بن باباجان1دره شهرایالمپرورش گوسفند2218



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2219

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-مرکزی-چرداول-ایالم

روستای سنگ سفید
سایر250250اعظم مرادیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500اقدس الوندیبانک توسعه تعاوندره شهر شیخ مکان1دره شهرایالمپوشاک2220

2221

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-زاگرس-چرداول-ایالم

روستای شله کش
سایر250250اکبر مردانیصندوق کارآفرینی امید

2222

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
روستای هلت -چرداول-ایالم

چاالب زرد
سایر250250الماس جلیلیانصندوق کارآفرینی امید

2223
پرورش 

گوسفند داشتی
1ایالمایالم

ایالم روستای سرطاف بلوار 

امام خمینی
بانک کشاورزی

الهام قیطاسی 

ایالمی
سایر400400

2224
آرایش وپیرایش 

زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

طالقانی
سایر450450الهه عارفیبانک توسعه تعاون

2225
پرورش دام 

سبک
سایر500500الهه محمد نژادبانک توسعه تعاونروستای چم کالن1دره شهرایالم

2226

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

سایر294294الیاس فروغی فربانک کشاورزیسیروان روستای کلی کلی1سیروانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

بانک کشاورزیروستای جهادآباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2227
ام البنین 

حسنوند عموزاده
سایر500400

2228

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240امان شکریبانک کشاورزیروستای گله دار-بدره1بدرهایالم

2229

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

1سیروانایالم
سیروان روستای لرینی 

سفلی
سایر294294امید حاتمیبانک کشاورزی

سایر320320امید خیرالهیبانک کشاورزیروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمپرورش دام2230

2231
پرورش 

گاوشیری
سایر300300امید ذوالفقاریصندوق کارآفرینی امیدایوان روستای جوب شریف1ایوانایالم

2232
فروشگاه کیف و 

کفش
2مهرانایالم

شهرک -شهرستان مهران

اسالمیه
بانک توسعه تعاون

امید مال اندیش 

فرد
سایر450450

2233

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

چمژاب
سایر400400امیدعلی امراییبانک توسعه تعاون

سایر548548امیر صادق نیابانک توسعه تعاونروستای گرزلنگر1دره شهرایالمپخش خشک بار2234

2235

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

همراه اصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای پتک 

دیناروند

سایر250250امین بروسانصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

بانک کشاورزیروستای الله زار1دره شهرایالمپرورش گوسفند2236
امین علی 

پوریانی فرد
سایر500500

سایر500500ایران فاضلیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2237

سایر500500ایمان پادروندبانک کشاورزیروستای جهاد اباد1دره شهرایالمدامداری2238

2239

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2مهرانایالم
روستای بان - مهران - ایالم

رحمان
سایر300300ایوب عزیزیصندوق کارآفرینی امید

1ملکشاهیایالمزنبورداری2240
نادر - شوهان - ایالم 

(تونه)آباد
سایر400400ایوب قیطاسیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500آرزو محسنیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2241

2242

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر300300آرمان حسینیبانک توسعه تعاونروستای چم کبود1آبدانانایالم

سایر250250آسیه کسانیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای قرجلگان1ملکشاهیایالمدامپروری2243

سایر400400آمنه بهرامیبانک کشاورزیروستای چشمه پهن1ملکشاهیایالمزنبور عسل2244

1بدرهایالمزنبورداری2245
 روستای شهرک 9بدر

ولیعصر
سایر240240آمنه خسرویبانک کشاورزی

1ملکشاهیایالمخیاطی زنانه2246
- شهرستان ملکشاهی 

روستای گنبد پیرمحمد
سایر300300آمنه شیرمحمدیبانک توسعه تعاون

2247

پرورش و 

اصالح نژاد 

گاوشیری

1ایوانایالم
ایالم ایوان روستای نهرخان 

علیا
سایر250250آمنه همتیبانک توسعه تعاون

2248
پرورش میش 

داشتی
سایر500500آیت اله رماوندیبانک کشاورزیدره شهر روستای عباس آباد1دره شهرایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2249
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سایر240240آیت پیرنیابانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم

2250
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240آیت حالجبانک کشاورزیروستای تلخاب-بدره1بدرهایالم

2251

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-زاگرس-چرداول-ایالم

روستای شله کش
سایر250250بابامراد طاهرپورصندوق کارآفرینی امید

1ملکشاهیایالمدامپروری2252
میکشاهی روستای قلعه 

جوق
سایر250250بتول بدیهصندوق کارآفرینی امید

2253
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر400400بتول جوزیبانک کشاورزیروستای پاریاب1ملکشاهیایالم

2254
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر440400بتول زینوند مقدمپست بانکروستای کله جوب1دره شهرایالم

سایر240240بتول معصومیبانک کشاورزیملکشاهی روستای پاریاب1ملکشاهیایالمدامپروری2255

سایر400300بدریه چراغیپست بانکصالح آباد-مهران-ایالم1مهرانایالمپوشاک فروشی2256

2257

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

1سیروانایالم
ایالم سیروان کارزان 

روستای جوبدرازمیرزابیگی
سایر491490براتعلی حاتمیبانک کشاورزی

2258
پرورش گاو 

شیری
سایر500500بنفشه حیدریپست بانکایالم مهران روستای چنگوله1مهرانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2259

پرورش دام 

سبک و سنگین 

اصالح نژاد

1دهلرانایالم
شهرستان دهلران شهرک 

وحدت
سایر300300بهروز جابریبانک کشاورزی

2260

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240بهروز زرگوشبانک کشاورزیروستای زرانگوش1بدرهایالم

2261

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
- اسمان اباد-چرداول-ایالم

روستای پشته وامرز
سایر250250بهروز فیاضیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250بهروز قنبریصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2262

2263

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

عباس آباد
سایر250250بهروز کرمیصندوق کارآفرینی امید

2264

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری

سایر250250بهروز محمدیصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان روستای سراب1ایوانایالم

2265

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

سایر500500بهزاد روانانبانک توسعه تعاونمهران روستای چاالب-ایالم 2مهرانایالم

سایر250250بهزاد شکریصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای باولگ1ملکشاهیایالمدامپروری2266

2267

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک

2دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران بخش زرین آباد 

روستای چم سرخ

سایر500500بهزاد گرگیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2268

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

1سیروانایالم
سیروان روستای قاضی خان 

سفلی
سایر294294بهمن نظریانبانک کشاورزی

سایر500500پروانه نیک نامبانک کشاورزیروستای شهید سیکانی1دره شهرایالمدامداری2269

2270
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سایر240240پرویز طاهریبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2271

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

(اصالح نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای شهرک 

وحدت

سایر300300پرویز مردانیبانک کشاورزی

سایر500500پروین اوالدبانک کشاورزیروستای چمژاب1دره شهرایالمپرورش گوسفند2272

سایر500500پوران الهامیبانک کشاورزیروستای چقاپوکه2دره شهرایالمپرورش گوسفند2273

2274

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

1سیروانایالم
سیروان روستای لرینی 

سفلی
سایر392392پوال سیاه پوشیبانک کشاورزی

2275

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

یا گوسفند

2مهرانایالم
مهران روستای - ایالم 

چنگوله
سایر501500تاج میر آذری پوربانک کشاورزی

2276
دامداری میش 

راسی40داشتی 
سایر240240تقی بیگیبانک کشاورزیروستای زرانگوش- بدره1بدرهایالم

سایر500500توحید کمریبانک کشاورزیچشمه بریم2ملکشاهیایالمزنبورداری2277



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2278

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

1بدرهایالم
روستای شهرک - بدره

ولیعصر
سایر240240توفیق نورنیاییبانک کشاورزی

سایر500500توکل استرشبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2279

2280

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

بانک توسعه تعاوندره شهر روستای چغاپوکه1دره شهرایالم
تیمور پری زاد 

الوار
سایر500500

سایر500500تیمور چراغیبانک کشاورزیروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2281

2282

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

عباس آباد
سایر300300تیمور کرمیبانک توسعه تعاون

سایر400400تیمور گواهیانبانک کشاورزیروستای قلعه جوق1ملکشاهیایالمدامداری2283

سایر480480ثریا ابراهیمیبانک توسعه تعاونروستای طالقانی1ملکشاهیایالمدامداری2284

2285

پرورش 

 30گوسفند 

راسی

سایر350350ثریا ترغوبانک کشاورزیمهران روستای دول گل1مهرانایالم

2286

پرورش دام 

سنگین 

دامداری )

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای عین خوش
سایر300300ثریا سرخهبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2287

پرورش دام 

سبک و سنگین 

(اصالح نژاد)

1دهلرانایالم
شهرستان دهلران روستای 

گلسیری
سایر250250ثریا مرادی زادهصندوق کارآفرینی امید

2288

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

یا گوسفند

سایر240240جابر بهرامیبانک کشاورزیروستای کلم باال-بدره1بدرهایالم

2289

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240جابر عبد علی پوربانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

2290

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

1سیروانایالم
سیروان روستای چشمه 

خزانه
بانک کشاورزی

جانعلی حبیبی 

زاده
سایر300300

1ملکشاهیایالمپرورش گوسفند2291
روستای - ملکشاهی - ایالم 

گنبدپیرمحمد
سایر400400جبار ولی زادهبانک کشاورزی

2292

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

چمژاب
سایر400400جعفر اوالدبانک توسعه تعاون

2293

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

1بدرهایالم
روستای شهرک - بدره

ولیعصر
سایر240240جالل فتاحی زادهبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2294

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر300300جمعه قبادیبانک توسعه تعاونآب انار1آبدانانایالم

2295
سازنده گلهای 

چرمی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سایر150150جمیله نصرالهیبانک توسعه تعاون

1ایالمایالمپرورش دام2296
ایالم مهران بخش صالح آباد 

روستای چم آب
سایر500500جهانبخش صیدیبانک توسعه تعاون

2297
پرورش میش 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان کالن1ایوانایالم

جواد احمدی 

مافی
سایر250250

سایر500500جواد برابربانک توسعه تعاونروستای قلعه تسمه1دره شهرایالمدامداری2298

سایر500500جواد فاضلیبانک کشاورزیروستای فاضل آباد1دره شهرایالمدامداری2299

2300
دامداری میش 

راسی46
سایر240240جوانمیر ملکیبانک کشاورزیزرانگوش-بدره1بدرهایالم

2301

پرورش 

گاوشیری 

راسی همراه 4

اصالح نژاد دام

1چرداولایالم
- هلیالن- چرداول- ایالم

دارپروشه
سایر288288جواهر ابدالی نژادبانک کشاورزی

2302
پرورش 

گاوشیری
صندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان روستای گاوسوار1ایوانایالم

جواهر خورانی 

مهدوی
سایر300300

2303

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

1سیروانایالم
ایالم سیروان لومار روستای 

اسالمیه
بانک کشاورزی

جوزعلی 

سرچشمه
سایر294294

1ملکشاهیایالمدامپروری2304
ملکشاهی روستای چشمه 

باریک
سایر250250جیران تاریصندوق کارآفرینی امید

سایر240240حافظ ترکجوشبانک کشاورزیملکشاهی میان تنگ1ملکشاهیایالمدامپروری2305



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2306

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

سایر250250حامد دیرکوندیصندوق کارآفرینی امیددره شهر روستای گرزلنگر1دره شهرایالم

2307

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر240240حامد شریفیبانک کشاورزیچمکبود1آبدانانایالم

2308

تعمیر کار 

ماشینهای 

الکتریکی

سایر200200حامد لطفی زادپست بانکابهرپایین-بدره1بدرهایالم

2309
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر400400حبیب خانلریبانک کشاورزیروستای دشت آباد1دره شهرایالم

2310

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

الیاس آباد چمکالن
بانک کشاورزی

حجت اله 

رحیمی نژاد
سایر500500

2311

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای تم تم آب
بانک کشاورزی

حجت سبزعلی 

پور
سایر300300

2312
پرورش 

زنبورعسل
2ایالمایالم

ایالم سیوان روستای 

جعفرآباد
سایر500500حجت شکریصندوق کارآفرینی امید

2313
دامداری میش 

راسی40
سایر280280حجت یوسفیبانک کشاورزیشهرک ولیعصر- بدره 1بدرهایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2314
پرواربندی بره 

 راسی35
بانک کشاورزیروستای تلخاب-بدره1بدرهایالم

حدیث صالحی 

پور
سایر200200

1ملکشاهیایالمدامپروری2315
ملکشاهی روستای چشمه 

پهن
سایر250250حرمت بیگ پناهصندوق کارآفرینی امید

2316

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

(اصالح نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای بیشه دراز
سایر300300حسن برزوییبانک توسعه تعاون

2317

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2مهرانایالم
مهران روستای بان - ایالم 

رحمان
سایر500500حسن تخشابانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیشهر بدره- بدره1بدرهایالمزنبورداری2318
حسن صی 

هاشمی
سایر240240

2319

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-زاگرس-چرداول-ایالم

روستای کمول
سایر250250حسن مراد باقریصندوق کارآفرینی امید

2320

پرورش 

گاوشیری 

راسی همراه 4

اصالح نژاد دام

1چرداولایالم
- هلیالن- چرداول- ایالم

شیراوند
بانک کشاورزی

حسن میری 

جوبشهر
سایر288288

2321

کارگاه خیاطی 

تولیدی )

(پوشاک

سایر500500حسین انصاری فرصندوق کارآفرینی امیدایوان روستای سراب3ایوانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2322
دامداری میش 

راسی40داشتی 
سایر240240حسین بیگیبانک کشاورزیروستای زرانگوش- بدره1بدرهایالم

2323
پرواربندی بره 

 راسی35
سایر250250حسین خودسوزبانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

2324
پرورش واصالح 

نزاد دام سبک
سایر240240حسین زکی زادهبانک کشاورزیآبدانان شهرک هزارانی1آبدانانایالم

2325

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

سایر500500حسین سیاقیبانک توسعه تعاوندره شهر روستای چغاپوکه1دره شهرایالم

2326

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-مرکزی-چرداول-ایالم

کلنگبر-روستای 
صندوق کارآفرینی امید

حسین شهباز 

زاده
سایر250250

2327

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

جهانگیر آباد
بانک توسعه تعاون

حسین علی 

کرمی
سایر400400

2آبدانانایالمدام پروری2328
کیلومتری 5-آبدانان-ایالم

پشته سادات-جاده آبدانان
سایر250250حسین کرمیبانک کشاورزی

1ملکشاهیایالمدامپروری2329
ملکشاهی روستای چشمه 

پهن
سایر250250حسین کریمیانصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2330

پرورش و 

اصالح نزاد دام 

رسبک

سایر300300حسین لطفیبانک توسعه تعاونآبدانان وچکبود جودکی1آبدانانایالم

2331
پرورش میش 

راسی40داشتی 
بانک کشاورزی-بدره1بدرهایالم

حسین 

محمدرضایی
سایر240240

2332

پرورش دام 

سبک و سنگین 

اصالح نژاد

1دهلرانایالم
شهرستان دهلران روستای 

دشت اکبر
سایر200200حسین محمدنیابانک کشاورزی

سایر400400حسین ناصرنیابانک کشاورزیروستای کلک سیرانه1ملکشاهیایالمدامداری2333

2334

پرورش دام 

سبک و سنگین 

(اصالح نژاد)

سایر250250حسین نوروزیصندوق کارآفرینی امیددهلران روستای وحدت1دهلرانایالم

1ملکشاهیایالمزنبور داری2335
ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
سایر400400حشمت تباربانک کشاورزی

2336
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240حشمت شکریبانک کشاورزیبدره روستای گله دار1بدرهایالم

2337

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
- بیجنوند- چرداول-ایالم

روستای نور اباد
سایر250250حلیمه اکبر زادهصندوق کارآفرینی امید

2ایالمایالمپرورش گوسفند2338
- بخش چوار - ایالم 

روستای گله جار
سایر500500حمدیه میریبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2339

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
دهستان -چرداول-ایالم

روستای زنجیره علیا-شباب 
سایر250250حمزه اریکصندوق کارآفرینی امید

2340

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

یا گوسفند

2مهرانایالم
مهران روستای - ایالم 

چنگوله
سایر500500حمزه صادقیبانک کشاورزی

2341
پرورش دهنده 

زنبور عسل
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سایر400400حمزه کریمیبانک کشاورزی

2342

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

عباس آباد
بانک کشاورزی

حمزه محمدی 

منفرد
سایر500500

سایر250250حمید تنباصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2343

سایر500500حمید خانلریبانک کشاورزیروستای دشت آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2344

2345
فروش و تعمیر 

موتور سیکلت
بانک توسعه تعاونروستای شیخ مکان1دره شهرایالم

حمید سوخته 

زاری
سایر500500

2346

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

(اصالح نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای حاضر میل
سایر300300حمید کاکهءبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

صندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2347
حمیدرضا 

منوچهری
سایر250250

سایر500500حنیفه فاضلیبانک کشاورزیروستای فاضل آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2348

2349
دامداری میش 

 راسی30
سایر240240حیات بانو پاپاییبانک کشاورزیزرانگوش-بدره1بدرهایالم

2350

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای شیخ 

مکان
سایر400400حیدر غیاثیبانک توسعه تعاون

2351
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240حیدر محمدیبانک کشاورزیشهرک ولیعصر1بدرهایالم

2352

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای کله 

جوب
سایر306306حیدر نیازیبانک کشاورزی

2353
پرورش زنبور 

عسل
سایر300300خالد مرادیپست بانکمهران شهرک اسالمیه-ایالم1مهرانایالم

سایر200200خاور جوزیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای پاریاب1ملکشاهیایالمخیاطی زنانه2354

1دره شهرایالمخرید تراکتور2355
ایالم دره شهر روستای 

اسالم آباد
بانک کشاورزی

خدایار مهدی 

زاده
سایر500500

2356
پرورش گاو 

شیری
سایر500500خدیجه علیشاهیبانک کشاورزیروستای وزیرآباد1دره شهرایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1دهلرانایالمسیاه چادر بافی2357
-زرین آباد- دهلران-ایالم

روستای خربزان
صندوق کارآفرینی امید

خدیجه مریم 

ابادی
سایر100100

2358
لوازم و قطعات 

موتور سیکلت
1دره شهرایالم

ایالم دره شهر روستای 

جهاد آباد
سایر500500خشایار فتحیبانک توسعه تعاون

2359

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

1سیروانایالم
عرب رودبار -سیروان- ایالم 

روستای چم شیر
سایر294294خلف خلفیبانک کشاورزی

2360
پرورش زنبور 

عسل
سایر400400خلیل کرمیبانک کشاورزیمهران شهرک اسالمیه1مهرانایالم

سایر400400خوشقدم کمریصندوق کارآفرینی امیدروستای طالقانی1ملکشاهیایالمدامداری2361

سایر400400خیراله برمصندوق کارآفرینی امیدمیان تنگ1ملکشاهیایالمزنبورداری2362

2363

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای مازعبدلی 

باال

سایر400400خیرعلی غالمیبانک توسعه تعاون

2364
 2پرورش گاو 

رآسی
2مهرانایالم

مهران شهرک - ایالم 

اسالمیه
سایر300300خیریه دوستیبانک توسعه تعاون

2365

پرورش و 

اصالح نژاد 

گاوشیری

1ایوانایالم
استان ایالم شهرستان ایوان 

روستای کله جوب
سایر250250خیزران اسماعیلیصندوق کارآفرینی امید

1ملکشاهیایالمپرورش گوسفند2366
ارکواز ملکشاهی روستای 

باولگ
سایر450450خیزران هواسیبانک توسعه تعاون

2367

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

عباس آباد
سایر400400داراب خسرویپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2368

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای چم 

نمشت
صندوق کارآفرینی امید

درویشعلی آیینه 

زاد
سایر250250

سایر400400ذکری االوهصندوق کارآفرینی امیدروستای باولک1ملکشاهیایالمدامداری2369

2370
دامداری میش 

 راسی40
سایر240240ذوالفقار حقیبانک کشاورزیروستای گله دار- بدره1بدرهایالم

بانک توسعه تعاونروستای ارمو1دره شهرایالمپرورش گوسفند2371
راضیه علی 

خاصی
سایر500500

2372

پرورش 

گاوشیری 

راسی همراه 4

اصالح نژاد دام

1چرداولایالم
- هلیالن- چرداول- ایالم

تخم بلوط سفلی
سایر288288ربابه رشیدیبانک کشاورزی

2373
پرواربندی 

گوسفند
سایر400400ربابه فتح الهیپست بانکروستای چنگوله-مهران2مهرانایالم

سایر250250رحمان احمدیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2374

2375

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

بانک کشاورزیسیروان روستای کلی کلی1سیروانایالم
رحمت اله 

خنجری
سایر392392

2376

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-زاگرس-چرداول-ایالم

روستای شله کش
سایر250250رحمت صیدیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2377

پرورش میش 

 76داشتی 

راسی

سایر400400رحمن باقری نژادبانک کشاورزیشهرستان بدره1بدرهایالم

2378
پرواربندی 

گوسفند
سایر400250رحیم تاراجپست بانکشهرک اسالمیه-مهران-ایالم1مهرانایالم

سایر400200ردابه خسرویپست بانکغالم آباد- دره شهر1دره شهرایالمخیاطی2379

2380
طرح پرورش 

زنبور
بانک کشاورزیروستای باولک1ملکشاهیایالم

رسمیه تردست 

نیاء
سایر400400

2381

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

سایر300300رسول شادی وندبانک توسعه تعاونایالم دره شهر روستای ارمو1دره شهرایالم

2382
پرورش زنبور 

عسل
1ملکشاهیایالم

روستای - ملکشاهی - ایالم 

قرجیلیگان
سایر400400رسول ولی زادهبانک کشاورزی

2383
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر400400رضا امیریبانک کشاورزیروستای چقاپوکه1دره شهرایالم

2384

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

چمژاب
سایر500500رضا اوالدبانک توسعه تعاون

2385
پرورش زنبور 

عسل
سایر360360رضا ترخانبانک کشاورزیروستای میان تنگ1ملکشاهیایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2386

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-آسمان آباد- چرداول-ایالم 

روستای پشته کل کل
سایر250250رضا جوانیصندوق کارآفرینی امید

سایر400400رضا جوزیبانک کشاورزیروستای نیازآباد1ملکشاهیایالمدامداری2387

2388

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک

سایر500500رضا خبارهبانک توسعه تعاونآبدانان هفت چشمه1آبدانانایالم

2389

پرورش دام 

سنگین 

دامداری )

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای تم تم آب
سایر300300رضا رفیعیصندوق کارآفرینی امید

1دهلرانایالمخرید تراکتور2390

استان ایالم شهرستان 

دهلران بخش زرین آباد 

روستای بردی

سایر500500رضا علی حسینیبانک کشاورزی

2391

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-زاگرس-چرداول-ایالم

روستای شله کش
سایر500500رضا فوالدیصندوق کارآفرینی امید

2392

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

سایر250250رضا قنبریصندوق کارآفرینی امیدمیان قلعه-زاگرس-چرداول2چرداولایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2393

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای گلسیری
سایر250250رضا مرادیزادهصندوق کارآفرینی امید

2394

پرورش دام 

اصالح )سبک 

(نژاد

1دهلرانایالم
ایالم دهلران روستای 

شهرک وحدت
صندوق کارآفرینی امید

رضا مسعودی 

تبار
سایر250250

2395

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

وحدت آباد
سایر400400رمضان قره تپهبانک توسعه تعاون

2396
پرورش 

گوسفند و بز
سایر250250روح اله افتخاریصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان روستای چهارمله1ایوانایالم

سایر400400روح اله جنابی وربانک کشاورزیروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمدامداری2397

2398
پرورش دام به 

روش سنتی
1ایالمایالم

ایالم روستای بانقالن خ 

قایم ک یوسفی
سایر500500روح اله یوسفیبانک توسعه تعاون

سایر500500رودابه مومن الواربانک کشاورزیروستای پلنگ آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2399

2400
پرورش گاو 

شیری
1دره شهرایالم

اصل )روستای عباسی آباد

(مرز
سایر500500رویا کریمیبانک کشاورزی

1ملکشاهیایالمدامپروری2401
ملکشاهی روستای قلعه 

جوق
بانک کشاورزی

زبیده شجاعی 

مقدم
سایر240240



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2402

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

چمژاب
سایر400400زکی امارهبانک توسعه تعاون

2403
دامداری میش 

راسی50داشتی 
بانک کشاورزیبخش مرکزی- بدره1بدرهایالم

زکیه علی کرم 

زاده
سایر240240

2404
طرح پرورش 

بوقلمون
سایر400400زهرا باولگ زادهبانک کشاورزیروستای باولک1ملکشاهیایالم

2405
 )چیق بافی

(چیت بافی 
سایر270270زهرا بچیپست بانکروستای درگه- ملکشاهی 1ملکشاهیایالم

2406
پرورش زنبور 

عسل
سایر400400زهرا بهرامیبانک کشاورزیروستای قلعه جوق1ملکشاهیایالم

2407
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500زهرا پایدارهبانک کشاورزیروستای چمکالن1دره شهرایالم

2408

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای شهرک 

وحدت

سایر250250زهرا خشنودیصندوق کارآفرینی امید

1ملکشاهیایالمخیاطی2409
ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سایر450450زهرا صمیمیبانک توسعه تعاون

1ملکشاهیایالمزنبور داری2410
ارکواز ملکشاهی روستای 

طالقانی
سایر400400زهرا عبدیبانک کشاورزی

سایر500400زهرا فرجیپست بانکروستای شهید کشوری1ملکشاهیایالمزنبورداری2411



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر200200زهرا قدیریصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای چاالب2مهرانایالمتولیدی پوشاک2412

پست بانکروستای چشمه باریک1ملکشاهیایالمدامپروری2413
زهرا مال اندیش 

فرد
سایر500500

2414
پرورش گاو 

شیری
سایر400400زهرا مهدویپست بانکشهرک چاالب-مهران-ایالم1مهرانایالم

سایر400400زهرا ناصرنیابانک کشاورزیروستای کلک نقی1ملکشاهیایالمدامداری2415

1ملکشاهیایالمخیاطی2416
ارکواز ملکشاهی روستای 

باولگ
سایر530530زهرا یارزمانبانک توسعه تعاون

1ملکشاهیایالمنازک دوز زنانه2417
ارکواز ملکشاهی روستای 

قلعه جوق
سایر200200زهره لطفیصندوق کارآفرینی امید

1چرداولایالمپرورش گوسفند2418
روستای - چرداول - ایالم 

میانقلعه
سایر270270زهره مرادیانصندوق کارآفرینی امید

2419

پرورش دام 

سنگین 

دامداری )

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای ذوالفقار
سایر300300زویره سرخهبانک کشاورزی

سایر500500زیبا زیدیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2420

1ملکشاهیایالمپرورش گوسفند2421
ملکشاهی ، روستای 

قرجیلگان
سایر400400زیبا شکریبانک کشاورزی

2422

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
-مرکزی-چرداول-ایالم

روستای زنجیره علیا
صندوق کارآفرینی امید

زینب اسفندیاری 

نهال
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2423

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر300300زینب اعظمیانپست بانکشهرک هزارانی1آبدانانایالم

2424
پرورش دهنده 

مرغ بومی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
سایر500500زینب ایمکیبانک کشاورزی

2425
آرایش وپیرایش 

زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سایر500200زینب بی آخشپست بانک

2426

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

1سیروانایالم
سیروان روستای شوراب 

خانعلی
سایر294294زینب جرارهبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدنیازآباد1ملکشاهیایالمزنبورداری2427
زینب جوزی 

ارکوازی
سایر400400

سایر500500زینب خلیلیبانک کشاورزیروستای طالقانی2ملکشاهیایالمدامداری2428

سایر500500زینب درویشیبانک کشاورزیروستای وزیرآباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2429

2430
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500زینب رحمتیانپست بانکروستای عباس آباد1دره شهرایالم

2431

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

1سیروانایالم
سیروان روستای سراب 

کارزان
سایر500500زینب عوضیانبانک کشاورزی

2432
پروش گوسفند 

اصالح نژاد
سایر250250زینب ناصرزادهبانک کشاورزیمهران روستای بانرحمان1مهرانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2433

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

بانک توسعه تعاونمورموری-هلیوه1آبدانانایالم
زینب نام آور 

زینی وندی
سایر300300

2434

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2مهرانایالم
مهران شهرک - ایالم 

اسالمیه
سایر300300زینب نتیجهبانک کشاورزی

2435

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

یا گوسفند

2مهرانایالم
روستای - مهران - ایالم 

چنگوله
سایر300300زینب نوروزیصندوق کارآفرینی امید

2436
پرواربندی 

گوسفند
1مهرانایالم

مهران روستای - ایالم

چنگوله
سایر400250زیور احمدیپست بانک

سایر100100ساجده شفیع نیاصندوق کارآفرینی امیدروستای چنگوله1مهرانایالمقالی بافی2437

2438
پرورش 

گوسفند داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سایر400400سامیه دوستیبانک کشاورزی

2439
پرورش 

گوسفند و بز
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

گنبد پیرمحمد
سایر250250سپیده محمودیصندوق کارآفرینی امید

2440
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240ستار آزادیبانک کشاورزیروستای کلم-بدره1بدرهایالم

2441

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

سایر500500ستار چترسفیدبانک توسعه تعاونشهرک اسالمیه-مهران-ایالم2مهرانایالم

2442
پرورش گاو 

شیری
سایر500500ستار سهرابیبانک کشاورزیمهران روستای چاالب- ایالم2مهرانایالم

2443
دامداری میش 

راسی40
سایر240240سجاد افزایشبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2444
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر300300سجاد زینی وندبانک کشاورزیروستای ارمو1دره شهرایالم

2445

طرح پروش 

گوسفند 

گوشتی 

راسی همراه 30

بااصالح نژاد

1چرداولایالم
- هلیالن- چرداول- ایالم

ماهیزان سفلی
بانک کشاورزی

سجاد طاهری اله 

قلی
سایر288288

2446

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

1سیروانایالم
سیروان روستای سراب 

کارزان
سایر392392سجاد عوضیانبانک کشاورزی

سایر500500سجاد قارتیبانک کشاورزیروستای مغزماری1دره شهرایالمپرورش گوسفند2447

2448

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای شهرک 

وحدت

سایر500500سجاد مردانیبانک کشاورزی

2449

پرورش دام 

سبک یاسنگین 

دامداری )

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای بیشه دراز
سایر300300سجاد مومنیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2450

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2مهرانایالم
مهران روستای - ایالم 

چاالب
صندوق کارآفرینی امید

سحر زارعی 

شوهانی
سایر500500

2451

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-زاگرس-چرداول-ایالم

روستای شله کش
سایر250250سعداله صیدیصندوق کارآفرینی امید

2452

پرورش 

ق600بلدرچین

طعه

سایر490490سعداله کرم نژادبانک کشاورزیسیروان روستای چشمه پهن1سیروانایالم

2453

چلنگری 

آهنگری )

(سنتی

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سایر300300سعداله لطفی پورصندوق کارآفرینی امید

2454

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

بانک توسعه تعاونمورموری1آبدانانایالم
سعید احمدی 

نژاد
سایر300300

2455

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

یا گوسفند

سایر240240سعید جعفریبانک کشاورزیروستای گله دار- بدره 1بدرهایالم

2456
دامداری میش 

راسی40داشتی 
1بدرهایالم

روستای شهرک -بدره

ولیعصر
بانک کشاورزی

سعید جمعه زاده 

پشتکوهی
سایر240240

1ملکشاهیایالمدامپروری2457
ملکشاهی روستای پل 

شکسته
سایر250250سعید خیرزادگانصندوق کارآفرینی امید

2458

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

یا گوسفند

سایر240240سعید دربندیبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2459
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240سعید سلیمانیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2460

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر250250سعید عینیبانک کشاورزیشهرک هزارانی1آبدانانایالم

2461

پرورش دام 

سبک و سنگین 

(اصالح نژاد)

1دهلرانایالم
شهرستان دهلران روستای 

مازعبدلی باال
سایر250250سعید لطفی نیاصندوق کارآفرینی امید

2462
کارگاه فرآوری 

آب انار
2سیروانایالم

شهرک - سیروان- ایالم

سرتنگ
سایر500500سعید یعقوبیبانک کشاورزی

2463

طرح پروش 

گوسفند 

گوشتی 

راسی همراه 40

بااصالح نژاد

1چرداولایالم
- هلیالن- چرداول- ایالم

تخم بلوط علیا
سایر288288سکندر نوروزیبانک کشاورزی

2464

پرورش دام 

سنگین 

دامداری )

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای پتک 

دیناروند

سایر300300سکینه حربی زادهصندوق کارآفرینی امید

2465
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240سلمان صفریبانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

سایر500500سمانه زیدعلیبانک کشاورزیبخش ماژی روستای پشته1دره شهرایالمپرورش گوسفند2466



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر400400سمیره پرکبانک کشاورزیروستای قلعه جوق1ملکشاهیایالمدامداری2467

2468

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2مهرانایالم
مهران روستای - ایالم 

چاالب
سایر500500سمیره میرزاییبانک کشاورزی

2469
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500سمیه جوزیبانک کشاورزیروستای وری1ملکشاهیایالم

2470

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
-شباب-چرداول-ایالم

روستای زنجیره علیا
سایر400400سمیه شریف زادصندوق کارآفرینی امید

2471
پرورش گاو 

شیری
سایر400350سنگینه رستمیپست بانکروستای چنگوله- مهران 2مهرانایالم

2472

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک

بانک توسعه تعاونآبدانان انجیره1آبدانانایالم
سهراب آبدانان 

نژادیان
سایر500500

2473

پرورش 

گاوشیری 

راسی همراه 4

اصالح نژاد دام

1چرداولایالم
- هلیالن- چرداول- ایالم

مله شیرخان
سایر300300سهیال محمدیبانک توسعه تعاون

سایر400400سهیال هواسیبانک توسعه تعاونروستای وحدت اباد1دره شهرایالمپوشاک2474

1چرداولایالمگلیم بافی2475
روستای - چرداول- ایالم 

طاق گاورین
سایر100100سوزان گراوندیصندوق کارآفرینی امید

2476

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

سایر294294سیاوش فریدیبانک کشاورزیسیروان روستای اسالمیه1سیروانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2477

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-بیجنوند-چرداول-ایالم

روستای بالوه خشکه
صندوق کارآفرینی امید

سید نجف 

موسوی فر
سایر250250

2478

پرورش دام 

سبک وسنگین 

دامداری )

صنعتی یا 

همراه اصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای فرخ آباد
صندوق کارآفرینی امید

سیده صبحه 

پورموسوی
سایر300300

2479
پرورش 

گاوشیری
صندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان روستای چهارمله1ایوانایالم

سیده عزت 

محسنی
سایر250250

2480
پرواربندی 

گوسفند
پست بانکروستا چنگوله-مهران-ایالم1مهرانایالم

سیده فلک ناز 

محمدی عزیز 

آبادی

سایر400300

2481

پرورش دام 

سبک و سنگین 

اصالح نژاد

1دهلرانایالم

شهرستان دهلران بخش 

موسیان دهستان دشت 

عباس روستای ثاراهلل

بانک کشاورزی
سیده مریم 

علوی نژاد
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای فرهادآباد1دره شهرایالمقالی بافی2482
سیده مکیه 

حسینی
سایر280280

2483
پرورش میش 

داشتی
2ایوانایالم

ایالم ایوان روستای جوب 

گوهر علیا
سایر250250سیروس بیژن پورصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2484

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای شهرک 

وحدت

سایر250250سیف اله سیدولیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500سیما زارعیبانک کشاورزیروستای ارمو1دره شهرایالمپرورش گوسفند2485

سایر250250شاپسند احمدیصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان دوبیران سفلی1ایوانایالمپرورش گوسفند2486

سایر400400شاوردی ریزه وندبانک کشاورزیشهرستان بدره1بدرهایالمزنبورداری2487

2488

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240شبیب یارکرمیبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم

سایر500500شجاع سلیمانیبانک توسعه تعاونروستای جهانگیر آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2489

2490

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای فرخ آباد
سایر250250شرهان رویتعصندوق کارآفرینی امید

سایر250250شریف اندوزصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای چم انار1ملکشاهیایالمدامپروری2491

2492

پرورش گاو 

راسی با 5شیری

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-چرداول بیجنوند -ایالم 

هلت چاالب زرد
سایر400400شعبان میرزاییبانک توسعه تعاون

2493

دامداری 

گوسفند 

راسی30

بانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم
شعبانعلی 

صیدرضایی
سایر240240



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2494

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
- بیجنوند-چرداول- ایالم

روستای نسار چاالب زرد
صندوق کارآفرینی امید

شمامه مهرابی 

نژاد
سایر250250

2495
دامداری میش 

راسی40
سایر300300شمس اله روشنیپست بانکروستای کلم باال-بدره1بدرهایالم

1ملکشاهیایالمدامداری2496
گل زرد نرسیده به روستای 

طالقانی
بانک کشاورزی

شمسیه مهدی 

بیگی
سایر400400

2497
 40دامداری 

راسی
سایر240240شنبه بازیاربانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

2498
پرورش زنبور 

عسل
سایر240240شهباز امیری فربانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

سایر500500شهال آبنارپست بانکروستای وحدت آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2499

2500
 40دامداری 

راسی
بانک کشاورزیروستای زید-بدره1بدرهایالم

شهمراد حاتمی 

کیا
سایر240240

سایر250250شهناز آقاییبانک کشاورزیآبدانان-ایالم2آبدانانایالمپرورش دام2501

سایر250250شهناز شکریصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی عشایر دلگشا1ملکشاهیایالمدامپروری2502

2503
پرورش 

گوسفند داشتی
1چرداولایالم

-شهرستان چرداول سرابله 

حومه سرابله
سایر400400شهناز قیصریصندوق کارآفرینی امید

2504
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500شهناز مقصودیصندوق کارآفرینی امیدروستای ارمو1دره شهرایالم

2آبدانانایالمپوشاک وخیاطی2505
روستای پشت -آبدانان-ایالم

قلعه
سایر500500شوکت عسکریبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2506

پرورش دام 

اصالح )سبک 

(نژاد

صندوق کارآفرینی امیددهلران روستای وحدت1دهلرانایالم
شیخ رضا 

نوروزی نیا
سایر250250

بانک کشاورزیروستای ارمو2دره شهرایالمپرورش گوسفند2507
شیر مراد مومن 

الوار
سایر360360

2508

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240شیرخان شکریبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2509

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2مهرانایالم
مهران روستای بان - ایالم 

رحمان
سایر500500شیرین ارمغانبانک کشاورزی

سایر400400شیما بهرامیبانک کشاورزیروستای قلعه جوق1ملکشاهیایالمزنبور عسل2510

2511
تولید پوشاک 

زنانه
1ملکشاهیایالم

بلوار جمهوری - ایالم-ایالم

ابتدای بلوارکارگر خیابان 

رزم آوران کوچه بن بست

پست بانک
صاحب نریمان 

نهال
سایر300300

سایر250250صادق تاوانهصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2512

2513

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-اسمان اباد -چرداول -ایالم

روستای کل کل
صندوق کارآفرینی امید

صادق 

عبدالمحمدی
سایر250250

2514
پرورش میش 

راسی40داشتی 
1بدرهایالم

ایالم شهرستان بدره شهرک 

ولیعصر
سایر240240صالح احمدی نیابانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2515

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

اسالم آباد
سایر500500صباح نصرتیپست بانک

2516
چیق بافی 

(چیت بافی )
سایر250250صبریه حیدرنیاءصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای بانرحمان1مهرانایالم

2517
پرورش میش 

راسی40داشتی 
بانک کشاورزیبانهالن- شهرستان بدره 1بدرهایالم

صحبت اهلل 

صفرخانی
سایر240240

2518
پرورش میش 

راسی40داشتی 
بانک کشاورزی-بدره1بدرهایالم

صحبت اهلل ملک 

علی
سایر240240

سایر400400صدریه صفرنیاءبانک کشاورزیروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمدامداری2519

2520

پرورش دام 

سنگین 

دامداری )

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای جلیزی باال
سایر300300صدیقه ساتکینصندوق کارآفرینی امید

2521

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
اسمان اباد -چرداول-ایالم

روستای بابامراد علیا
سایر250250صدیقه مقصودیصندوق کارآفرینی امید

1ملکشاهیایالمزنبورداری2522
- شهرستان ملکشاهی

(طالقانی)روستای حیدرآباد 
سایر400400صدیقه نظریبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2523

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-اسمان اباد - چرداول- ایالم

روستای جان جان
صندوق کارآفرینی امید

صدیقه هواسی 

زاده
سایر250250

2524
پرواربندی 

گوسفند
1مهرانایالم

روستای - مهران-ایالم

چنگوله خیابان شهید سابوته
سایر400300صغری جاللی فردپست بانک

2525
نازک )خیاطی

(دوز زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
سایر400400صغری کرمیپست بانک

2526
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240صفر نوروزیبانک کشاورزیروستای گله دار-بدره1بدرهایالم

2527

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

1سیروانایالم
سیروان روستای نثار مله 

ماران
سایر294294صمد سهرابیانبانک کشاورزی

2528
پرورش مرغ 

گوشتی
4چرداولایالم

- سرابله - ایالم چرداول 

روستای باغله
بانک کشاورزی

صید احمد 

شریفی
سایر17601760

سایر250250صیدرضا زمانیبانک کشاورزیایوان روستای چهل زرعی1ایوانایالمپرورش گوسفند2529

2530

پرورش گاو 

 راس 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
- بیجنوند-چرداول- ایالم

روستای هلت چاالب زرد
سایر400400ضیاء ربیعیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2531

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

بانک کشاورزیسیروان روستای اسالمیه1سیروانایالم
طالب رضایی 

نهال
سایر294294

2532
پرورش 

گوسفند و بز
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

پاریاب
سایر300300طاهر معصومیپست بانک

سایر500500طاهره بیرانوندبانک توسعه تعاوندره شهر1دره شهرایالمدامداری2533

بانک توسعه تعاونروستای پاریاب1ملکشاهیایالمدامداری2534
طاهره رضایی 

مقدم
سایر470470

سایر400400طاهره مهرآساصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه جوق1ملکشاهیایالمدامداری2535

1چرداولایالمپرورش گوسفند2536
روستای - چرداول - ایالم 

باغله
سایر270270طال لطفیصندوق کارآفرینی امید

2537

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر280280عادل بیگیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

سایر250250عادل کرمیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای چم انار1ملکشاهیایالمدامپروری2538

2539

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

سایر500500عارف ارزانیبانک توسعه تعاونروستای کله جوب1دره شهرایالم

سایر500500عارف اوالدبانک کشاورزیروستای چمژاب2دره شهرایالمپرورش گوسفند2540

سایر800800عاطفه کریمیانبانک کشاورزیبدره2بدرهایالمدامداری2541

سایر500500عالم خیر صورتیبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2542



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2543

پرورش دام 

سبک وسنگین 

دامداری )

صنعتی یا 

همراه اصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای فرخ آباد
سایر300300عالیه آذرپیکانبانک کشاورزی

2544

پرورش 

گاوشیری 

راسی همراه 4

اصالح نژاد دام

1چرداولایالم
- هلیالن- چرداول- ایالم

تخم بلوط سفلی
سایر288288عالیه جمالیبانک کشاورزی

2545

پرورش 

گاوشیری 

راسی همراه 4

اصالح نژاد دام

1چرداولایالم
- هلیالن- چرداول- ایالم

چشمه ماهی
بانک کشاورزی

عالیه سیفی 

چشمه ماهی
سایر288288

2546

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
دهستان زرین دشت 

روستای الیاس آباد
سایر500500عباداله زینی وندبانک توسعه تعاون

2547

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

بهشت آباد
سایر400400عباداله کسعلیبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2548

پرورش 

گوسفند داشتی 

با صالح نژاد

2ایالمایالم
ایالم بخش چوار روستای 

چمن بولی
سایر500500عباس سلیمیبانک کشاورزی

2549

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر240240عباس شکربیگیبانک کشاورزیانجیره1آبدانانایالم

2550

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر300300عباس کریم بیگیپست بانکشهرک هزارانی1آبدانانایالم

2551
پرورش میش 

راسی40داشتی 
1بدرهایالم

روستای شهرک -بدره

ولیعصر
سایر240240عباس کهزادیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2552
عبدالرحمان 

سعیدیان
سایر250250

2553

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

1سیروانایالم
ایالم سیروان کارزان 

روستای جوبدرازمیرزابیگی
بانک کشاورزی

عبدالرحمن 

فرخی
سایر294294

2554

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

بانک کشاورزیروستای کلم باال-بدره1بدرهایالم
عبدالرحیم 

سلیمانی
سایر240240

2555

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

بانک توسعه تعاوندره شهر روستای کله جوب1دره شهرایالم
عبدالرحیم 

میرزائی پور
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2556

پرورش دام 

سبک وسنگین 

دامداری )

صنعتی یا 

همراه اصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای فرخ آباد
سایر300300عبدالرضا الحسنصندوق کارآفرینی امید

سایر250250عبداهلل نادریصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی عشایر کوچرو1ملکشاهیایالمدامپروری2557

2558

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

(اصالح نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای کاور
سایر500500عبداله آبزنبانک کشاورزی

2559

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
دهستان -چرداول-ایالم

روستای زنجیره علیا-شباب
سایر250250عبداله دیمکارصندوق کارآفرینی امید

2560

پرورش دام 

سبک وسنگین 

دامداری )

صنعتی یا 

همراه اصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای بیشه دراز
بانک توسعه تعاون

عبداله میر 

شکاری
سایر300300

2561

پرورش میش 

 60داشتی 

راسی

سایر280280عبداله نوریبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2562
پرورش گاو 

شیری
سایر500500عروس کریمیپست بانکمهران روستای گالن1مهرانایالم

2563
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سایر240240عزت اله قاسمیبانک کشاورزیبدره روستای زید1بدرهایالم

1دره شهرایالمپرورش گوسفند2564
روستای عباسی آباد اصل 

مرز
سایر500500عشرت عبدیبانک کشاورزی

سایر500500عشرت هاشمیبانک کشاورزیروستای جهادآباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2565

2566

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-زاگرس-چرداول-ایالم

روستای شله کش
سایر250250علی احمدیصندوق کارآفرینی امید

2567

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
- اسمان اباد-چرداول-ایالم

روستای گدمه
سایر250250علی اسعد نوریانصندوق کارآفرینی امید

2568

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

یا گوسفند

2مهرانایالم
مهران صالح آباد - ایالم 

روستای گالن
پست بانک

علی اصغر روز 

خوشی
سایر500500

2569

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای شهرک 

وحدت

صندوق کارآفرینی امید
علی اصغر مرادی 

نیا
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2570

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

چمژاب
سایر500500علی اوالدبانک کشاورزی

2571
پرواربندی 

گوسفند
1مهرانایالم

مهران روستای بان - ایالم 

رحمان
سایر400250علی آویشپست بانک

2572

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240علی بابا ملکیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2573

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای شهرک 

وحدت

سایر300300علی باوربانک توسعه تعاون

2574

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

وحدت آباد
سایر300300علی بخش امریبانک توسعه تعاون

2575

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای آبمکان
سایر400400علی برزگربانک توسعه تعاون

2576

پرورش میش 

 60داشتی 

راسی

سایر320320علی بساطیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

سایر400400علی بی آخشصندوق کارآفرینی امیدروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمزنبور داری2577



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2578

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240علی بیگیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2579

پرورش دام 

سبک و سنگین 

با اصالح نژاد

1ایالمایالم
ایالم بخش سیوان جعفرآباد 

میشخاص
سایر250250علی پاقدمصندوق کارآفرینی امید

2580

پرواربندی 

گوساله گوشتی 

 راسی100

4ایالمایالم
ایالم بخش سیوان روستای 

جعفراباد
سایر16001600علی پالودهبانک کشاورزی

2581
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سایر240240علی پالیزبانبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2582

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2مهرانایالم
روستای - مهران - ایالم

چاالب
سایر500500علی پور مرادیبانک کشاورزی

2583
پرواربندی 

گوسفند
سایر400300علی تآخیرهپست بانکشهرک اسالمیه-مهران-ایالم1مهرانایالم

2584
پرورش گاو 

شیری
1چرداولایالم

روستای - چرداول - ایالم 

چم قوله
صندوق کارآفرینی امید

علی حسین مراد 

خانی
سایر270270

2585

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-بیجنوند- چرداول-ایالم

روستای برافتاب چاالب زرد
صندوق کارآفرینی امید

علی حیدر 

چاالب زردی
سایر250250

2586
پرواربندی 

گوساله
سایر11001100علی داد یاسمیبانک کشاورزیایوان شاله شوری2ایوانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2587

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر300300علی دشتیبانک توسعه تعاونسرابباغ1آبدانانایالم

2588
پرواربندی 

گوسفند
2مهرانایالم

روستای - مهران - ایالم 

چاالب
سایر700500علی رضا مرادیپست بانک

2589

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240علی زمان بیگیبانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

2590

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

فرهاد آباد
سایر300300علی ستاریبانک توسعه تعاون

2591

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر280280علی طاهریبانک کشاورزیروستای زرانگوش1بدرهایالم

2592

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای کله 

جوب
سایر400400علی عسگریبانک توسعه تعاون

2593

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
-زاگرس-چرداول-ایالم

روستای شله کش
سایر250250علی قاسمیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2594

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای شهرک 

وحدت

سایر250250علی ماسپیصندوق کارآفرینی امید

2595
پرورش زنبور 

عسل
سایر300300علی محمد ایازیپست بانکصالح آباد-مهران-ایام1مهرانایالم

2596
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیایالم چوار روستای بانویزه2ایالمایالم

علی محمد 

والیتی
سایر280280

2597
پرورش میش 

راسی40داشتی 
بانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

علی محمدی 

مطلق
سایر240240

سایر250250علی منوچهریصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2598

2599

پرورش دام 

سبک یاسنگین 

دامداری )

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای شهرک 

وحدت

سایر250250علی میر نظریصندوق کارآفرینی امید

2600
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240علی میرزاییبانک کشاورزیروستای کلم-بدره1بدرهایالم

2601

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای کله 

جوب
سایر250250علی میرزائی پورصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2602
 40دامداری 

راسی
سایر300300علی نجات سیفیپست بانکروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2603
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیروستای میان تنگ1ملکشاهیایالم

علی نور 

پورصابری
سایر400400

2604

کارگاه لوله 

کشی گاز 

صنعتی وخانگی

سایر400400علی نور گواهیانپست بانکروستای قلعه جوق1ملکشاهیایالم

2605

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

سایر294294علی نوروزیبانک کشاورزیسیروان روستای چگنی1سیروانایالم

2606
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240علی نیازیبانک کشاورزیروستای زید-بدره1بدرهایالم

2607

پرورش دام 

سبک و سنگین 

با اصالح نژاد

سایر250250علی هاشمیصندوق کارآفرینی امیدایالم بخش سیوان جعفرآباد1ایالمایالم

2608

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

(اصالح نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای مازعبدلی 

باال

سایر300300علی یونسی فربانک کشاورزی

2609

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240علیرضا ویسیبانک کشاورزیروستای کلم باال-بدره1بدرهایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2610

پرورش دام 

سنگین 

دامداری )

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای پتک اعراب
سایر300300علیه رویتصندوق کارآفرینی امید

2611
خرید خودپرداز 

روستایی
1سیروانایالم

ایالم سیروان روستای 

سرابکالن
پست بانک

عمران سلیمانی 

پور
سایر500500

سایر250250عیسی سیناصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای کلک1ملکشاهیایالمدامپروری2612

2613

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
شهرستان دهلران روستای 

شهرک وحدت
سایر300300عیسی نظری نیابانک توسعه تعاون

سایر250250عین اله رحیمیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای بلوطستان1ملکشاهیایالمدامپروری2614

1دره شهرایالمخرید تراکتور2615
ایالم دره شهر روستای 

اسالم آباد
صندوق کارآفرینی امید

عین اله مهری 

الوار
سایر500500

2616

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

یا گوسفند

سایر400400غدیر باالوندیبانک کشاورزیروستای دول گالب- بدره2بدرهایالم

1ملکشاهیایالمزنبورداری2617
ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سایر400400غفور باشیبانک کشاورزی

2618

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240غالم رضا تمریبانک کشاورزیبدره1بدرهایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2619

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
روستای -اسمان اباد - ایالم

کل کل
صندوق کارآفرینی امید

غالم رضا 

عبدالمحمدی
سایر400400

2620
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240غالم نورعلی زادهبانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

2621

پرورش و 

اصالح نزاد دام 

رسبک

سایر270270غالمرضا باقریبانک کشاورزیآبدانان مورموری1آبدانانایالم

2622
پرورش گاو 

 راسی5شیری 
2چرداولایالم

-زاگرس-چرداول-ایالم

روستای زیر تنگ بیجنوند
سایر500500غالمرضا حاتمیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدملکشاهی عشایر کوچرو1ملکشاهیایالمدامپروری2623
غالمرضا طرزی 

فرد
سایر250250

2624
پرورش میش 

راسی40داشتی 
بانک کشاورزیروستای کلم-بدره1بدرهایالم

فارض همتی 

کلمی
سایر240240

2625

پرورش دام 

سبک وسنگین 

دامداری )

صنعتی یا 

همراه اصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای کاور
سایر300300فاضل نوریصندوق کارآفرینی امید

1آبدانانایالمکارگاه خیاطی2626
روستای -آبدانان-ایالم

هزارانی
سایر450450فاطمه امینی پوربانک توسعه تعاون

1دهلرانایالمگلیم بافی2627
بخش - شهرستان دهلران 

روستای بردی- زرین آباد 
سایر100100فاطمه باسرهصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2628
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر400400فاطمه بهارصندوق کارآفرینی امیدروستای باولگ1ملکشاهیایالم

صندوق کارآفرینی امیدپاریاب1ملکشاهیایالمزنبورداری2629
فاطمه پور 

احمدی
سایر400400

2630
پرورش دهنده 

زنبور عسل
2ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چشمه پهن
سایر400400فاطمه قیطاسیصندوق کارآفرینی امید

2631

پرورش 

 35گوسفند 

رأسی

سایر350350فاطمه کرمیبانک کشاورزیروستای وحدت آباد1دره شهرایالم

2632

پرورش گاو 

شیری 

اصالح )گوسفند

(نژاد

سایر500500فاطمه کریمیبانک کشاورزیمهران روستای گالن1مهرانایالم

1ایالمایالمآژانس بانوان2633

شهرک شهید کشوری 

خیابان بوستان کوچه شهید 

رحمان منصوری

سایر300300فاطمه میشخاصیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500فاطمه هاشمیانبانک کشاورزیروستای دشت آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2634

2ایالمایالمدامداری صنعتی2635
- روستای بانقالن-ایالم 

خیابان پاسداران
سایر500500فاطمه یوسفیپست بانک

2636
کاشت گل 

نرگس
سایر200200فایزه زینی وندبانک کشاورزیروستای جهانگیرآباد1دره شهرایالم

سایر400400فتح اله تردستصندوق کارآفرینی امیدروستای وری1ملکشاهیایالمدامداری2637

2638
دامداری میش 

راسی40داشتی 
1بدرهایالم

روستای - شهرستان بدره

دولگالب
سایر240240فتح اله تمیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر500500فخریه فاضلیبانک کشاورزیروستای فاضل آباد1دره شهرایالمپرروش گوسفند2639

2640
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500فرحناز فرهمندبانک کشاورزیروستای چقاپوکه1دره شهرایالم

2641

پرورش دام 

سبک و سنگین 

(اصالح نژاد)

1دهلرانایالم
شهرستان دهلران روستای 

مازعبدلی باال
سایر300300فرخنده غالمیبانک کشاورزی

2642

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای کله 

جوب
سایر500500فردین حق زادهبانک کشاورزی

2643
پرورش دام 

سبک
2آبدانانایالم

روستای پشت -آبدانان-ایالم

قلعه
سایر480250فرزاد اسمعیلیبانک کشاورزی

2644
پرورش دام 

سبک وسنگین
2آبدانانایالم

روستای -آبدانان-ایالم

هزارانی
سایر480480فرزاد امینی پوربانک کشاورزی

2645
پرورش میش 

داشتی
بانک کشاورزیبدره روستای جابر1بدرهایالم

فرزاد 

دوستمحمدی
سایر300300

2646

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

(اصالح نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای شهرک 

وحدت

سایر300300فرشاد مردانیبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2647

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی50

1ملکشاهیایالم
ارکواز ملکشاهی روستای 

طالقانی
سایر400400فرشاد نظریبانک کشاورزی

سایر400400فرشته بساطیصندوق کارآفرینی امیدچشمه شیرین-بدره2بدرهایالمزنبورستان2648

2649
پرورش گاو 

 راسی5شیری 
2چرداولایالم

روستای - چرداول-ایالم 

زنجیره علیا
سایر400400فرشته کرم بیگیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500فرشته مهرابیبانک کشاورزیروستای چمژاب1دره شهرایالمپرورش گوسفند2650

سایر300300فرشته نادبی فرپست بانکشهرک اسالمیه-مهران-ایالم1مهرانایالمپرواربندی2651

2652
پرورش دام به 

روش سنتی
سایر500500فرشید سلطانیبانک کشاورزیایالم سیوان روستای داروند1ایالمایالم

2653
پرواربندی 

گوسفند
1مهرانایالم

مهران روستای - ایالم

چنگوله
سایر401250فرصت پورزمانپست بانک

2654

پرورش میش 

 60داشتی 

راسی

سایر320320فرمان تاجیبانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

2655

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
- اسمان اباد-چرداول-ایالم

طهماسب علیا
صندوق کارآفرینی امید

فرنگیس 

سلیماندوست
سایر250250

سایر400400فرنگیس صفرنیابانک کشاورزیروستای کلک نقی1ملکشاهیایالمدامداری2656

2657
نازک )خیاطی

(دوز زنانه
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
سایر450450فرنگیس علیزادهبانک توسعه تعاون

سایر400400فرنگیس کرمیبانک کشاورزیروستای باولک1ملکشاهیایالمدامداری2658

2659
پرورش دهنده 

گوسفندوبز
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
سایر400400فروزان چونیکصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1ملکشاهیایالمدامپروری2660
ملکشاهی روستای قلعه 

جوق
سایر250250فروزان حاتمیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمدامپروری2661
فروزان قدمی 

پشتکوهی
سایر400400

2662
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500فروزان همتیبانک کشاورزیروستای اسالم آباد1دره شهرایالم

بانک کشاورزیروستای ارمو1دره شهرایالمپرورش گوسفند2663
فروغ حسنوند 

عموزاده
سایر500500

2664

پرورش 

گاوشیری 

راسی همراه 4

اصالح نژاد دام

1چرداولایالم
- هلیالن- چرداول- ایالم

تخم بلوط علیا
سایر288288فروغ حیدریبانک کشاورزی

2665
بسته بندی 

سبزی
2ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی خیابان 

آزادگان
سایر500500فریبا بادبروتبانک کشاورزی

2666

پرورش دام 

سبک وسنگین 

(اصالح نژاد)

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای شهرک 

وحدت

سایر250250فریبا قادریصندوق کارآفرینی امید

سایر400400فریبا نظریبانک کشاورزیروستای وری1ملکشاهیایالمدامداری2667

سایر250250فریده اندوزصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای چم انار1ملکشاهیایالمدامپروری2668

2669
پرورش 

گوسفند داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

باولگ
سایر450450فریده جوادیبانک توسعه تعاون

2670
پرورش گاو 

 راسی5شیری 
بانک کشاورزیروستای گچ کوبان- بدره1بدرهایالم

فریده 

شیرمحمدی
سایر240240

سایر100100فریده صیدیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای باولک2ملکشاهیایالمقالیبافی2671



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2672

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
-مرکزی-چرداول-ایالم

روستای هلسم
سایر400400فریده قاسمیصندوق کارآفرینی امید

1مهرانایالمپوشاک فروشی2673

روستای -مهران- ایالم

چاالب خیابان شهید 

جاسمی کوچه جوزی

سایر300300فریده کرم زادهپست بانک

سایر100100فریده گل گلیبانک کشاورزیروستای باولک1ملکشاهیایالمدامداری2674

2675
پرورش میش 

داشتی
سایر240240فریدون باپیریبانک کشاورزیگله دار- بدره 1بدرهایالم

2676

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

هاشم آباد
پست بانک

فضل اله قاسمی 

کیا
سایر500500

1ملکشاهیایالمنازک دوز زنانه2677
ارکواز ملکشاهی روستای 

باولگ
سایر450450فوزیه علیزادهبانک توسعه تعاون

2678
پرورش میش 

راسی40داشتی 
بانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

فیض اهلل 

یاراحمدی
سایر240240

2679

مرغداری 

 قطعه 25000

(85تعاونی )ای 

سایر10001000قاسم پالودهبانک کشاورزیجعفراباد بخش سیوان8ایالمایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2680

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم
- اسمان اباد- چرداول-ایالم

روستای کل کل
سایر250250قاسم کریم نژادصندوق کارآفرینی امید

سایر240240قباد عبدشاهیبانک کشاورزیشهرستان بدره1بدرهایالمزنبورداری2681

سایر400400قدرت میرزاییصندوق کارآفرینی امیدروستای طالقانی1ملکشاهیایالمزنبور داری2682

2683
پرورش 

گاوشیری
سایر250250قمر امیریبانک کشاورزیایوان غرب روستای کالن1ایوانایالم

2684

طرح پروش 

گوسفند 

گوشتی 

راسی همراه 50

بااصالح نژاد

1چرداولایالم
- هلیالن- چرداول- ایالم

پیازاباد
بانک کشاورزی

قمر تاج چراغی 

نور
سایر288288

1ملکشاهیایالمنازک دوز زنانه2685
ارکواز ملکشاهی روستای 

پاریاب
سایر450450قمرناز تانگوبانک توسعه تعاون

2686

پرورش دام 

اصالح نژاد 

سبک وسنگین

1دهلرانایالم
ایالم دهلران روستای گل 

سیری
سایر250250قیصر نجفیصندوق کارآفرینی امید

2687

پرورش دام 

سنگین 

دامداری )

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای نصر
سایر300300کاظمیه مچاهیلبانک کشاورزی

2688
پرورش 

گوسفند و بز
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای نهرخان 

علیا
سایر250250کامران امیریصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2689

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

اسالم آباد
سایر500500کامران کاهیبانک کشاورزی

2690
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240کامران مرادخانیبانک کشاورزیشهرک ولیعصر1بدرهایالم

سایر400400کبری پورصابریبانک کشاورزیروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمدامپروری2691

2692
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر400400کبری ترغوبانک کشاورزیروستای وری1ملکشاهیایالم

2693
پرواربندی 

گوسفند
1مهرانایالم

روستای -مهران-ایالم

چنگوله
سایر400300کبری جاللی فردپست بانک

سایر500500کبری رادمردبانک کشاورزیروستای جهانگیر آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2694

سایر400400کبری کرمیصندوق کارآفرینی امیدروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمدامداری2695

2696
پرورش 

گوسفند و بز
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
سایر400400کبری مرادخانیبانک کشاورزی

سایر250250کبری مرادیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای بلوطستان1ملکشاهیایالمدامپروری2697

2698
پرورش گاو 

شیری
سایر500500کبری نظریبانک کشاورزیروستای وحدت آباد1دره شهرایالم

2699
پرورش 

گوسفند داشتی
1ملکشاهیایالم

روستای -ملکشاهی-ایالم 

گنبدپیرمحمد
سایر400400کبری ولیزادهبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2700

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

یا گوسفند

1ملکشاهیایالم
ملکشاهی روستای چشمه 

پهن
سایر400400کریم کریمیانصندوق کارآفرینی امید

1ملکشاهیایالمپرورش گوسفند2701
ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
سایر400400کریم ناصریبانک کشاورزی

2702
پرورش 

گوسفند داشتی
1ملکشاهیایالم

روستای - ملکشاهی - ایالم 

گنبدپیرمحمد
سایر400400کمال ولی زادهبانک کشاورزی

سایر500500کوثر علی خاصیبانک توسعه تعاونروستای وزیرآباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2703

سایر500500کورش شادکامبانک کشاورزیروستای هاشم آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2704

2705

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

اسالم آباد
سایر250250کیانوش کاهیصندوق کارآفرینی امید

2706
پنچرگیری و 

تعویض روغن
1دره شهرایالم

ایالم دره شهر روستای 

جهانگیراباد
سایر500500کیهان پناهیبانک توسعه تعاون

2707

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای کاور
سایر300300کیومرث سبزیبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2708

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

1سیروانایالم
سیروان روستای حسن 

گاوداری
بانک کشاورزی

کیومرث 

محمدعلی پور
سایر490490

سایر250250گرجیه پراشیدهصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای خوشادول1ملکشاهیایالمدامپروری2709

بانک توسعه تعاونروستای غالم آباد1دره شهرایالمقالی بافی2710
گل انار زینوند 

مقدم
سایر400400

2711
پرواربندی گاو 

شیری
2مهرانایالم

مهران صالح آباد - ایالم 

روستای گالن
سایر300300گلستان کریمیپست بانک

بانک کشاورزیروستای اسدآباد سفلی1دره شهرایالمپرورش گوسفند2712
گودرز 

عبدالرضایی
سایر500500

سایر250250گوهر میرزاییبانک توسعه تعاونروستای وزیر آباد1دره شهرایالمقالیبافی2713

2714

پرورش و 

اصالح نزاد دام 

رسبک

سایر240240لطیف رحمتیبانک کشاورزیروستای چمکبود- ابدانان1آبدانانایالم

سایر250250لقمان منوچهریصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2715

سایر400400لوکه طال نصریبانک توسعه تعاونروستای وحدت اباد1دره شهرایالمقالی بافی2716

سایر400400لیال بهرامیبانک کشاورزیروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمزنبور عسل2717

سایر400400لیال داراتصندوق کارآفرینی امیدروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمپرورش گوسفند2718

سایر400400لیال صفرنیابانک کشاورزیروستای کلک نقی1ملکشاهیایالمدامداری2719

2720
پرورش گاو 

شیری
1مهرانایالم

بخش صالح -مهران -ایالم

روستای گالن-آباد 
سایر500500لیمو امینیپست بانک

2721
پرورش گاو 

 راسی3شیری 
سایر250250ماپرور فلکیبانک کشاورزیمهران شهرک اسالمیه1مهرانایالم

سایر400400ماهر عبدیبانک کشاورزیروستای طالقانی1ملکشاهیایالمدامداری2722



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2723

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2مهرانایالم
- صالح آباد - مهران - ایالم

روستای گالن
سایر500500مجتبی قاصیانپست بانک

2724

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

چمژاب
بانک توسعه تعاون

مجتبی گالبی 

ایران شاهی
سایر400400

سایر800800مجید دارابیبانک کشاورزیچرداول روستای هلسم-ایالم2چرداولایالمپرورش دام2725

سایر12001200محبت دارابیبانک توسعه تعاونآبدانان منطقه عشایری ورگر2آبدانانایالمپرورش گوسفند2726

2727

پرورش دام 

سبک و نیمه 

سنگین به 

روش سنتی

1ایالمایالم
ایالم روستای هفت چشمه 

کوچه شهید پیری
سایر500500محسن پیریبانک توسعه تعاون

2728
دامداری میش 

 راسی40
سایر240240محسن سرخهبانک کشاورزیکلم-بدره1بدرهایالم

2729

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک

1ایوانایالم
استان ایالم شهرستان ایوان 

روستای ماژین
صندوق کارآفرینی امید

محسن 

محمدحسینی
سایر250250

2730
 40دامداری 

راسی
سایر240240محسن منصوریبانک کشاورزیبدره روستای دولگالب1بدرهایالم

1ملکشاهیایالمدامپروری2731
ملکشاهی روستای سیاب 

درویش
سایر250250محمد ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

1دره شهرایالمخرید تراکتور2732
ایالم دره شهر اسد آباد 

کوی طالقانی
سایر417417محمد امراییبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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2733

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240محمد آقا شرفیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2734

پرورش دام 

سبک و سنگین 

با اصالح نژاد

1ایالمایالم

- بخش سیوان -ایالم 

میشخاص روستای حسین 

آباد

صندوق کارآفرینی امید
محمد رحیم 

بیگی
سایر250250

2735
پرورش میش 

راسی40داشتی 
بانک کشاورزیروستای کلم-بدره1بدرهایالم

محمد رضا 

بهرامی
سایر240240

2736

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر250250محمد رضا کمریصندوق کارآفرینی امیدآب انار1آبدانانایالم

2737

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای گلسیری
سایر250250محمد رضا نجفیصندوق کارآفرینی امید

2738

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر240240محمد رضازادهبانک کشاورزیروستای ماهوته1آبدانانایالم

2739
پرورش مرغ 

بومی
1چرداولایالم

بخش - شهرستان چرداول 

روستای گلمه- مرکزی 
سایر100100محمد زکی نهالصندوق کارآفرینی امید

2740
پرورش دهنده 

زنبور عسل
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
سایر400400محمد طارمیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2741
 40دامداری 

راسی
بانک کشاورزیروستای گله دار- بدره1بدرهایالم

محمد علی 

حسن زاده
سایر240240

2742

پرورش دام 

اصالح )سبک 

(نژاد

1دهلرانایالم
ایالم دهلران روستای تم تم 

آب
سایر400400محمد کرمیبانک توسعه تعاون

1ملکشاهیایالمدامپروری2743
ملکشاهی روستای قلعه 

جوق
سایر250250محمد کریمیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500محمد منتیبانک کشاورزیروستای اسالم آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2744

2745

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک

سایر300300محمد نوری پوربانک توسعه تعاونآبدانان مورموری1آبدانانایالم

2746

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی با 50

اصالح نژاد

2چرداولایالم

بخش - چرداول- ایالم

روستای جوبشیر - مرکزی

علی

سایر250250محمد ویسمرادیصندوق کارآفرینی امید

2747
دامداری میش 

راسی40
بانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

محمدحسین 

اهوازیان
سایر240240

1دره شهرایالمخرید تراکتور2748
ایالم دره شهر روستای 

چمژاب
بانک کشاورزی

محمدحسین 

اوالد
سایر500500

2749

پرورش میش 

 30داشتی 

راسی

1ایالمایالم
ایالم بخش سیوان روستای 

جعفراباد
سایر200200محمدرضا قنبریصندوق کارآفرینی امید

2750

پرورش دام 

سبک و سنگین 

(اصالح نژاد)

1دهلرانایالم
شهرستان دهلران روستای 

مازعبدلی باال
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا مهدی 

زاده
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2751

پرورش و 

فرآوری طیور و 

غیر )زنبور عسل

از مرغ گوشتی 

(یا تخم گذار

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

عباس آباد
بانک توسعه تعاون

محمدصادق 

طاهری
سایر400400

سایر200200محمدعلی صفریپست بانکبدره روستای گچوبان1بدرهایالمکارگاه خیاطی2752

2753

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
روستای -ایالم چرداول

زنجیره علیا
سایر300300محمود سبزهصندوق کارآفرینی امید

2754

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر300300مختار رستمیبانک توسعه تعاونروستای ماهوته1آبدانانایالم

2755
پرورش 

گوسفند داشتی
1چرداولایالم

روستای - چرداول - ایالم 

جوب سرخ علیا
سایر270270مراد جلیلیانصندوق کارآفرینی امید

2756

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

(اصالح نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای تم تم آب
سایر300300مراد زارعیبانک توسعه تعاون

2757

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

یا گوسفند

سایر400400مراد شیرمحمدیبانک کشاورزیروستای گچ کوبان- بدره2بدرهایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2758
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240مراد فتاحیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2759
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240مراد محمدی نژادبانک کشاورزی-بدره1بدرهایالم

2760

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

همراه اصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای حاضرمیل
سایر250250مرادعلی مرادیصندوق کارآفرینی امید

2761

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
- اسمان اباد-چرداول-ایالم

روستای باسکله
سایر400400مرتضی یاسمیصندوق کارآفرینی امید

2762
پرورش دام 

(گوسفند)سبک 
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای جوب 

گوهر
سایر250250مرضیه امیریصندوق کارآفرینی امید

2763
پرورش 

گوسفند داشتی
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
صندوق کارآفرینی امید

مرضیه محمدی 

فر
سایر400400

2764
پرواربندی بره 

 راسی35
سایر200200مریم بیگیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

سایر600500مریم حسنی پورپست بانکروستای فرهادآباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2765

سایر400400مریم خاوریبانک کشاورزیروستای ارمو1دره شهرایالمپرورش گوسفند2766



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر300300مریم خیبرگیربانک کشاورزیروستای ارمو1دره شهرایالمپرورش گوسفند2767

سایر440440مریم شه کرمیبانک کشاورزیروستای اسالم آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2768

1ملکشاهیایالمزنبور داری2769
ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سایر400400مریم صمیمیبانک کشاورزی

2770
پرورش زنبور 

عسل
سایر473473مریم قنبریبانک کشاورزیچوار روستای سلطان آباد2ایالمایالم

سایر400400مریم کاظم زادهبانک کشاورزیروستای گنبد1ملکشاهیایالمدامداری2771

1ملکشاهیایالمخیاطی2772
ارکواز ملکشاهی روستای 

داراب آباد
سایر400400مریم کوهیبانک کشاورزی

سایر400400مریم ناصرنیابانک کشاورزیروستای کلک نقی1ملکشاهیایالمدامداری2773

2774
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240مسعود پاپیبانک کشاورزیروستای زید-بدره1بدرهایالم

2775

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240مسعود منتیبانک کشاورزیروستای آبچشمه-بدره1بدرهایالم

سایر250250مسلم جابریبانک کشاورزیآبدانان-ایالم2آبدانانایالمپرورش دام2776

2777

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2مهرانایالم
روستای - مهران - ایالم 

چاالب
بانک توسعه تعاون

مصطفی خاتم 

بدست
سایر500500

بانک کشاورزیملکشاهی چشمه پهن1ملکشاهیایالمدامپروری2778
مصطفی رحمن 

پور
سایر200200

2779

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
- شباب- چرداول-ایالم 

زنجیره علیا
صندوق کارآفرینی امید

مصطفی شریف 

زادی
سایر400400



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2780
پرورش میش 

راسی40داشتی 
بانک کشاورزیروستای کلم-بدره1بدرهایالم

مصطفی 

عبداالسالمی
سایر240240

1دهلرانایالمگلیم بافی2781

روستای -دهلران- ایالم

 10کیلومتر )دشت اکبر 

(جاده اندیمشک

سایر100100معصومه احمدیصندوق کارآفرینی امید

سایر400400معصومه برمصندوق کارآفرینی امیدمیانتنگ1ملکشاهیایالمزنبورداری2782

2783

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
-شباب-چرداول-ایالم

روستای دارتوت
سایر500500معصومه بهرامیصندوق کارآفرینی امید

2784
خیاطی زنانه 

(مانتو دوز)
1مهرانایالم

مهران شهرک - ایالم 

اسالمیه
سایر200200معصومه تاوربانک توسعه تعاون

2785

پرورش دام 

سبک وسنگین 

دامداری )

صنعتی یا 

همراه اصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم

استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای مازعبدلی 

باال

سایر250250معصومه خسرویصندوق کارآفرینی امید

2786
چیق بافی 

(چیت بافی )
سایر250250معصومه درقشصندوق کارآفرینی امیدمهران روستای بانرحمان1مهرانایالم

سایر500500معصومه کاظمیبانک کشاورزیروستای چمزاب1دره شهرایالمپرورش گوسفند2787

2788
پرورش زنبور 

عسل
سایر400400معصومه گواهیانبانک کشاورزیروستای طالقانی1ملکشاهیایالم

2789

پرورش میش 

 50داشتی 

راسی

سایر400400معصومه نادعلیبانک کشاورزیروستای زرانگوش- بدره1بدرهایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2790

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
-اسمان اباد-چرداول-ایالم

محله سلطانقلی علیا
سایر500500ملوک سلیمیصندوق کارآفرینی امید

2791
پرورش گاو 

شیری
2مهرانایالم

مهران روستای بان - ایالم 

رحمان
سایر500400ملیحه ارمغانپست بانک

سایر450450ملیحه ساراییبانک کشاورزیمهران صالح آباد- ایالم 2مهرانایالمپرورش گوسفند2792

سایر250250ملیحه لطفیصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی عشایر کوچرو1ملکشاهیایالمدامپروری2793

2794

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

همراه اصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای گلسیری
سایر250250منصور شریفیصندوق کارآفرینی امید

1ایالمایالمپرورش دام2795
ایالم مهران بخش صالح آباد 

روستای چم اب
سایر500500منیر صیدیبانک توسعه تعاون

2796
پرورش گاو 

شیری
2مهرانایالم

مهران روستای - ایالم 

چاالب خیابان شهید بنده 

میری

سایر300300مهتاب بختیبانک کشاورزی

2797

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

عباس آباد
سایر500500مهدی اروانهبانک کشاورزی

2798
طرح پرورش 

دام و گوسفند
1ملکشاهیایالم

ملکشاهی روستای قلعه 

جوق
سایر400400مهدی اوهامیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2799

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

سایر500500مهدی بیرانوندبانک توسعه تعاونایالم دره شهر روستای ارمو1دره شهرایالم

سایر500500مهدی شادیوندبانک توسعه تعاونروستای چمژاب1دره شهرایالمپرورش گوسفند2800

2801
دامداری میش 

 راسی30
سایر240240مهدی صفریبانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

2802
پرورش دهنده 

گوسفندوبز
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

چشمه پهن
سایر400400مهدی عارفیبانک کشاورزی

سایر400400مهدی عطابیگیصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه جوق1ملکشاهیایالمدامداری2803

2804
پروروش 

گوسفند
سایر500500مهدی کوچکیبانک کشاورزیروستای ارمو1دره شهرایالم

2805

پرورش و 

اصالح نزاد دام 

رسبک

سایر270270مهدی گلمرادیبانک کشاورزیآبدانان مورموری1آبدانانایالم

2806

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

بانک توسعه تعاونروستای آب انار-مورموری1آبدانانایالم
مهدی 

محمدبیگی
سایر300300



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2807

پرورش دام 

سبک وسنگین 

دامداری )

صنعتی یا 

همراه اصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای کاور
سایر300300مهدی محمدیبانک کشاورزی

2808

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر ماژین 

روستای گدارنمک
بانک توسعه تعاون

مهدی 

میردریکوند
سایر500500

1ملکشاهیایالمزنبورداری2809
ارکواز ملکشاهی روستای 

کلک نقی
سایر400400مهدی ناصریبانک کشاورزی

2810

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

1سیروانایالم
سیروان روستای سراب 

کارزان
سایر500500مهراب صالحیبانک کشاورزی

سایر500500مهرداد استرشبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2811

2812

پرورش و 

فرآوری طیور و 

غیر )زنبور عسل

از مرغ گوشتی 

(یا تخم گذار

سایر400400مهرناز شاطریصندوق کارآفرینی امیددره شهر خ علوی1دره شهرایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2813

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

صندوق کارآفرینی امیددره شهر روستای کله جوب1دره شهرایالم
مهناز زینوند 

لرستانی
سایر250250

2814
کارگاه قالب 

دوزی
بانک توسعه تعاونآبدانان مورموری1آبدانانایالم

مهناز شاهرخ 

حسینی
سایر200200

2815
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500مهناز غالمشاهیبانک کشاورزیروستای دشت آباد1دره شهرایالم

صندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم اباد1دره شهرایالمگاو شیری2816
مهوش 

نورمحمدی
سایر500500

سایر500500مهین امامی پورپست بانکروستای گلک1ملکشاهیایالمدامداری2817

2818
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500مهین شادیوندبانک کشاورزیروستای ارمو2دره شهرایالم

2819

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

یا گوسفند

2مهرانایالم
روستای - مهران - ایالم 

بان رحمان
سایر500500موسی فاضلیبانک کشاورزی

2820

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک

سایر240240موسی مرادیبانک کشاورزیآبدانان روستای بانکت1آبدانانایالم

2821

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر ماژین 

روستای گدارنمک
سایر500500میرزا ستاروندبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر600500میرزائی منوچهربانک کشاورزیروستای فاضل آباد1دره شهرایالمپرورش گوسفند2822

2823

پرورش دام 

سبک و سنگین 

اصالح نژاد

1دهلرانایالم
شهرستان دهلران بخش 

موسیان روستای مملح
سایر300300میعاد رمیزی پورصندوق کارآفرینی امید

سایر250250میالد بشیریصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2824

2825
طرح میش 

داشتی
2ایالمایالم

ایالم بخش چوار روستای 

راه سفید
سایر500500میالد صادقیبانک کشاورزی

2826
تولید گیاهان 

دارویی معطر
2ایالمایالم

- بخش سیوان -ایالم 

میشخاص روستای حیدرآباد
صندوق کارآفرینی امید

میالد مفتاحی 

زاده
سایر500500

2827

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240مینا پورمندبانک کشاورزیزرانگوش- بدره1بدرهایالم

2828
 30پرورش دام 

راسی
سایر200200مینا نورمحمدیبانک کشاورزیروستای تلخاب-بدره1بدرهایالم

سایر400400نارنج صفرنیاءبانک کشاورزیروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمدامداری2829

سایر400400ناصر آسابانک کشاورزیروستای کلک نقی1ملکشاهیایالمدامداری2830

2831

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

بانک کشاورزیسیروان روستای کلی کلی1سیروانایالم
ناصر خان 

محمدیان
سایر490490

1ملکشاهیایالمزنبور داری2832
ارکواز ملکشاهی روستای 

باولگ
سایر400400ناهید بازیاربانک کشاورزی

سایر400400نبی بی آخشصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه جوق1ملکشاهیایالمدامپروری2833



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2834

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای شیخ 

مکان
سایر500500نبی درویشیانبانک کشاورزی

2835

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یا 

(اصالح نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای تم تم آب
سایر400400نبی کرمیبانک توسعه تعاون

2836
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240نجات صفریبانک کشاورزیبدره1بدرهایالم

2837
پرورش 

گوسفند و بز
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

میان تنگ
سایر400400نجف جمشیدیبانک کشاورزی

2838

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

عباس آباد
سایر500500نجفعلی ستاریبانک توسعه تعاون

2839
پرواربندی بره 

 راسی40
سایر300300نجم الدین نوریبانک کشاورزیروستای جابر- بدره1بدرهایالم

سایر240240نرگس چونبکبانک کشاورزیملکشاهی دلگشا1ملکشاهیایالمکشاورزی2840

2841
تولید فرش 

دستباف
1ایالمایالم

ایالم شهرک شهید کشوری 

سرطاف خیابان قایم کوچه 

شهید داود تاوانه

سایر100100نرگس عبدیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2842

پرورش و 

اصالح نژاد 

گاوشیری

سایر250200نرگس همتیبانک توسعه تعاونایالم ایوان روستای ماژین1ایوانایالم

2843
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500نسیم اسمعیلیصندوق کارآفرینی امیدایالم ایوان روبروی پیام نور1ایوانایالم

2844

پرورش دام 

سبک و سنگین 

همراه با اصالح 

نژاد

1دهلرانایالم
شهرستان دهلران بخش 

موسیان روستای ابوغریب
سایر300300نسیمه سگوریصندوق کارآفرینی امید

سایر240240نصراله یارمحمدیبانک کشاورزیملکشاهی گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2845

2846
کارخانه پودر 

بیتومین فیلی
10ایوانایالم

استان ایالم، شهرستان 

ایوان، بخش زرنه، روستای 

امالک، بعد از دوراهی 

سومار، کارخانه پودر 

بیتومین فیلی

سایر60006000نصرت اله فیلیبانک توسعه تعاون

2847
پرورش میش 

راسی35داشتی 
سایر280280نصیر رحیمیبانک کشاورزیروستای دول گالب- بدره 1بدرهایالم

2848
 40دامداری 

راسی
سایر240240نظام پرخیدبانک کشاورزیروستایکلم-بدره1بدرهایالم

2849

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240نظر شیرزادبانک کشاورزیروستای کلم باال-بدره1بدرهایالم

2850
دامداری میش 

 راسی40
سایر240240نظر طاهریبانک کشاورزیزرانگوش-بدره1بدرهایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2چرداولایالمدامپروری2851
-زاگرس-چرداول-ایالم

روستای شله کش
صندوق کارآفرینی امید

نعمت اله 

توحیدی
سایر250250

2852

پرورش دام 

دامداری )سبک 

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای گلسیری
سایر250250نعمت اله صفریصندوق کارآفرینی امید

2853

پرورش گاو 

 راسی 5شیری 

با اصالح نژاد

2چرداولایالم
-شباب-چرداول-ایالم

روستای شورابه
صندوق کارآفرینی امید

نعیمه حسنی 

جلیلیان
سایر300300

2854

پرورش دام 

سنگین 

دامداری )

صنعتی یااصالح 

(نژاد

1دهلرانایالم
استان ایالم شهرستان 

دهلران روستای نهر عنبر
سایر300300نعیمه حمیدیصندوق کارآفرینی امید

2855
پرورش دهنده 

گوسفندوبز
1ملکشاهیایالم

ارکواز ملکشاهی روستای 

باولک
سایر400400نورالدین افرندبانک کشاورزی

2856
 40دامداری 

راسی
سایر240240نوربخش سلیمانیبانک کشاورزیزرانگوش-بدره1بدرهایالم

2857

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

سایر294294نوروز محمدیبانک کشاورزیسیروان روستای چگنی1سیروانایالم

سایر400400نوریه جمشیدیبانک کشاورزیروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمدامداری2858



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2859

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

سایر400400نوریه فاضلیبانک کشاورزیروستای بان رحمان-مهران1مهرانایالم

پست بانکبدره چشمه شیرین1بدرهایالمپوشاک2860
نیک روش 

حاتمی
سایر300300

2861

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

عباس آباد
سایر400400نیکفر خالصهبانک توسعه تعاون

2862

پرورش 

گاوشیری 

راسی همراه 4

اصالح نژاد دام

1چرداولایالم
- هلیالن- چرداول- ایالم

خورده چشمه
سایر28872نیمتاج میرزاییبانک کشاورزی

2863
پرورش 

گوسفند و بز
سایر250250هاجر حیدرنژادصندوق کارآفرینی امیدایوان سراب1ایوانایالم

2864
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500هادی امیریبانک کشاورزیروستای چمکالن1دره شهرایالم

2865
پرورش دام 

(گوسفند)سبک 
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای جوب 

گوهر
سایر250250هادی چولکیبانک توسعه تعاون

2866

پرورش میش 

 60داشتی 

راسی

سایر400400هادی سلیمانیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2867
پرواربندی 

گوسفند
سایر600500هادی مال اندیشپست بانکایالم مهران شهرک اسالمیه2مهرانایالم



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2868
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240هاشم دستیاریبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2869
اقامتگاه 

بومگردی عماد
سایر500500هدیه باوگانیپست بانکروستای چشمه سرخ- چوار1ایالمایالم

سایر400400هدیه جمشیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای طالقانی1ملکشاهیایالمدامداری2870

2871

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر270270هدیه شاهینیبانک کشاورزیروستای آب انار1آبدانانایالم

2872

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

سبک و سنگین

سایر300200هواس جامیپست بانکشهرک هزارانی1آبدانانایالم

2873

پرورش و 

اصالح نزاد دام 

سبک

سایر300200هواس همتیپست بانکآبدانان روستای طلور1آبدانانایالم

2874

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی اصالح 

نژاد

سایر240240هوشنگ رضاییبانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

2875

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

وحدت آباد
سایر400400والی طهماسیبانک کشاورزی

1ملکشاهیایالمکیف دوز2876
ارکواز ملکشاهی روستای 

وری
سایر250250والیه باشیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2877
پرورش 

گوسفند و بز
1ایوانایالم

ایالم ایوان روستای خوران 

سفلی
سایر250250وحید خورانیصندوق کارآفرینی امید

سایر400400ولی سفاهشبانک کشاورزی18433850000ملکشاهیایالمدامداری2878

2879

پرورش دام 

سبک و سنگین 

(اصالح نژاد)

سایر250250ولی غالمیصندوق کارآفرینی امیدروستای مازعبدلی باال1دهلرانایالم

2880

پرورش میش 

 40داشتی 

راسی

سایر240240وهاب منصوریبانک کشاورزیروستای دول گالب- بدره1بدرهایالم

2چرداولایالمخرید تراکتور2881
روستای طاق -چرداول

گاورین
سایر500500یار مراد نعمتیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250یاسر پورآذرصندوق کارآفرینی امیدملکشاهی روستای گنبد1ملکشاهیایالمدامپروری2882

2883

اصالح 

نژادوپرورش دام 

گوسفندو)سبک

(بز

1سیروانایالم
عرب رودبار -سیروان- ایالم 

روستای چم روته
سایر294294یاسم احمدیبانک کشاورزی

2884
پرورش میش 

راسی40داشتی 
سایر240240یاسین بیگیبانک کشاورزیروستای زرانگوش-بدره1بدرهایالم

2885
نصب و تعمیر 

وسایل گاز سوز
سایر300300یحیی روشنیبانک توسعه تعاوندره شهر روستای کله جو1دره شهرایالم

سایر240240یداهلل حاتمیبانک کشاورزیروستای چشمه پهن1ملکشاهیایالمدامپروری2886

2887

پرورش 

 40گوسفند 

راسی

1مهرانایالم
صالح آباد -مهران-ایالم

روستای گالن
سایر500500یداهلل رحیمیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2888

پرورش دام 

سبک و سنگین 

اصالح نژاد

1دهلرانایالم
شهرستان دهلران روستای 

گلسیری
سایر250250یداله کارگرصندوق کارآفرینی امید

2889
پرورش میش 

راسی30داشتی 
سایر240240یزدان جعفریبانک کشاورزیشهرک ولیعصر-بدره1بدرهایالم

2890

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

1سیروانایالم
سیروان روستای سراب 

کارزان
سایر294294یوسف حمیدیانبانک کشاورزی

2891

ارایه خدمات 

انجام عملیات 

مکانیزه تولید 

محصوالت 

کشاورزی

سایر500500یوسف زینی وندبانک توسعه تعاونروستای هاشم آباد1دره شهرایالم

2892

پرورش دام 

سبک و 

دامداری)سنگین

 صنعتی و یا 

همراه با اصالح 

(نژاد

1دره شهرایالم
ایالم دره شهر روستای 

جهانگیر آباد
سایر500500یوسف علی کرمیبانک کشاورزی

سایر400400یونس قدمیصندوق کارآفرینی امیدروستای میان تنگ1ملکشاهیایالمدامپروری2893

2894

اصالح نژاددام 

پرورش )سنگین

(گاوشیری

1سیروانایالم
ایالم سیروان لومار روستای 

چم جنگل
سایر490490یونس میرزاییبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500اباذر زارعی کردکندیصندوق کارآفرینی امیدروستای کردکندی3بستان آبادآذربایجان شرقیتولید پوشاک کار شرکتی1

2
رفاهی و -مجتمع خدماتی

گردشگری بین راهی
12بستان آبادآذربایجان شرقی

جاده بستان -بخش مرکزی-شهرستان بستان آباد

سراب اراضی روستای کردکندی-آباد
80008000اباذر محمدی آزادپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3
فراوری و بسته بندی 

خشکبار
وزارت جهاد کشاورزی20002000ابراهیم جعفریصندوق کارآفرینی امیدمرند روستای دیزج علیا2مرندآذربایجان شرقی

4

معدن و فرآوری واحد سنگ 

کوبی معدن سنگ آهک و 

مخلوط کوهی محسن آباد

4ملکانآذربایجان شرقی
جاده سرچم - آذربایجان شرقی شهرستان ملکان

معدن محسن آباد- روستای محسن آباد - 
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000ابراهیم رستم نژاد قره موسیبانک توسعه تعاون

5
توسعه باغات و کشت نهال و 

 هکتار9بذر پسته 
وزارت جهاد کشاورزی750750ابراهیم صبری اینانلوبانک کشاورزیآذربایجان شرقی شهرستان مرند6مرندآذربایجان شرقی

6
توسعه و ایجاد اشتغال 

پایدتر در منطقه روستایی
7شبسترآذربایجان شرقی

 جاده صوفیان اول 20شبستر کیلومتر -تبریز 

جاده روستای علی اکبرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت91009100ابراهیم قاسم پور سیسیپست بانک

7
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
1تبریزآذربایجان شرقی

روستای حاج عبدال کوی فرهنگ _باسمنج_تبریز

11پ
530530ابوالحسن عازم حاجی عبدالپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

8
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
630630ابوالفضل اخی جهانیپست بانکتبریز روستای آخوله1آذرشهرآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

9
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
520520ابوالفضل جبارزاده نوجه دهپست بانکتبریز روستای آخوله1تبریزآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی17501750ابوالفضل رنجیپست بانکسراب روستای اردها3سرابآذربایجان شرقی راسی100گوساله پرواری 10

1اهرآذربایجان شرقیراس200پروار بندی بره 11
-بخش مرکزی-شهرستان اهر-آذربایجان شرقی

0روستای بنق پالک 
وزارت جهاد کشاورزی24002400ابوالفضل شهباز پوربانک کشاورزی

12
تراش وتزیین سنگهای 

سنتی وقیمتی ونیمه قیمتی
400400ابوالفضل فتاحی گلین قیهصندوق کارآفرینی امیدروستای گلین قیه- مرند2مرندآذربایجان شرقی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500ابوالفضل نعیمی عنصرودیپست بانکروستای عنصرود- اسکو9اسکوآذربایجان شرقیقالیبافی13

14

اصالح نژاد و پرورش گاو 

 رأسی نژاد 10شیری 

هلشتاین اصیل

2اسکوآذربایجان شرقی
روستای زین - بخش ایلخچی - اسکو - تبریز 

خیابان امام- الحاجیلو 
وزارت جهاد کشاورزی22002200ابوهادی پورشرقبانک کشاورزی

15شبسترآذربایجان شرقیطرح اشتغال روستایی15
 جاده 12آذربایجان شرقی شبستر کیلومتر 

صوفیان سه راهی غالملو شکالت آندیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت56805680احد دلربابانک توسعه تعاون

16
اقامتگاه بوم گردی احد 

رییسی
2اسکوآذربایجان شرقی

روستای تاریخی کندون محله -شهرستان اسکو

گیلجان جاباسی انتهای روستا
10001000احد رئیسی کندجانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

17
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
500500احد شیریپست بانکشبستر روستای هفت چشمه1شبسترآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

18
تولید انواع جوراب و لباس 

زیر
40بستان آبادآذربایجان شرقی

 متری سمت جنوب 165روستای قزلجه میدان 

غرب
وزارت صنعت، معدن و تجارت6000060000احد ضیانژادپست بانک

1بستان آبادآذربایجان شرقیتجهیز و مستقل سازی دفتر19
روستای -آذربایجان شرقی شهرستان بستان اباد

خیابان امام خمینی- آالنق
530530احمد آقایی آالنقپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

20
اقامتگاه بومگردی احمد 

رییسی در کندوان
2اسکوآذربایجان شرقی

روستای توریستی - اسکو  –آذربایجانشرقی 

کوچه گیله جان  –کندوان جنب مدرسه قدیمی 

جاباسی

10001000احمد رییسی کندجانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

21

ساخت سوله و 

خریدتجهیزات واحد تولید 

قطعات تراکتور و خرمن 

کوب

وزارت صنعت، معدن و تجارت32503250احمد شفاخواهصندوق کارآفرینی امید خرداد27اهر ناحیه صنعتی کرنگاه 3اهرآذربایجان شرقی

22
تولیدات ادوات کشاورزی 

(شیردوش)
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000احمد شفیقیپست بانکروستای ذوالبین- هشترود7هشترودآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی64006400احمد صادقی بهرامبانک کشاورزیمرند روستای بهرام6مرندآذربایجان شرقیگلخانه صیفی جات23

24
پرواربندی گوساله دورگ 

صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی30003000احمد صالحیبانک کشاورزیروستای ایشلق4میانهآذربایجان شرقی

5مرندآذربایجان شرقیتولید مبلمان25
آذربایجان شرقی، شهرستان مرند، روستای گلین 

قیه، جنب مخابرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000احمد غفارزادهصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی90009000احمد مصطفائیبانک کشاورزیبخش آبش احمد قشالق دارچین- کلیبر 5کلیبرآذربایجان شرقیتولید پنیر سفید ایرانی26

27

توسعه دفترخدمات ارتباطی 

وایجاد باجه مستقل خدمات 

بانکی پست بانک

680680احمد موحدپست بانکملکان روستای حسن آباد1ملکانآذربایجان شرقی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

28
طرح توسعه کارگاه صنایع 

دستی
300300احمد نیرومند عربشاه خانبانک توسعه تعاونروستای عربشاه خان/کلیبر/آذربایجان شرقی 2کلیبرآذربایجان شرقی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000احمد وطن پور ورجویپست بانکآذربایجان شرقی نرسیده به روستای ورجوی3مراغهآذربایجان شرقیتولید صابون سنتی29

30
پرورش گاو شیری اصیل 

 راس مولد50
وزارت جهاد کشاورزی35003500احمدعلی نصیری نصرت آبادصندوق کارآفرینی امیدملکان روستای نصرت آباد امیر غایب3ملکانآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی20002000اژدر نرمانی کردلرپست بانکاسکو بخش ایلخچی روستای کردلر3اسکوآذربایجان شرقیدامداری صنعتی31

2میانهآذربایجان شرقیگوساله پرواری32
- بخش کندوان  –شهرستان میانه - ش.آ

روستای النجارق
وزارت جهاد کشاورزی19601960اسداله اکبریبانک کشاورزی

4هریسآذربایجان شرقیپرورش دام گوشتی سنگین33
روستای - منطقه هریس- آذربایجان شرقی

خ والیت- کلواق
وزارت جهاد کشاورزی18881888اسالم سالکی کلوانقبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500اسماعیل پیری اقدم شلیلوندبانک کشاورزیآذربایجان شرقی مراغه روستای شلیلوند2مراغهآذربایجان شرقیپرورش گل محمدی34

2ورزقانآذربایجان شرقیطرح توجیهی کابینت سازی35
- شهرستان ورزقان - استان آذربایجان شرقی 

روستایی گویجه سلطان
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700اسماعیل صمدیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی32003200اسماعیل عبداللهی باباکندیپست بانکآذربایجان شرقی هشترود روستا بابا کندی4هشترودآذربایجان شرقیپرورش ماهیان سردابی36

37
گلخانه پرورش سبزی و 

صیفی
وزارت جهاد کشاورزی90009000اسماعیل عزیزپورصندوق کارآفرینی امیدعجب شیر روستای مهماندار6عجب شیرآذربایجان شرقی

38
تولید انواع میز و صندلی 

غیر فلزی
12تبریزآذربایجان شرقی

جنب پمپ بنزین بن بست درگاهی .کندرود

5پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت25502550اسماعیل عظیمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700اسماعیل محمدی قراولخانهپست بانکروستای شیرین کند5ملکانآذربایجان شرقیصنایع چوبی کابینت سازی39

40
تولید کابینت چوبی و 

مصنوعات چوبی
1مراغهآذربایجان شرقی

مراغه روستای نوا پشت سالمندان نرسیده به 

کوثر آباد کارگاه کابینت مشعوفی طبقه اول
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500اسماعیل مشعوفیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی39003900اسماعیل مظلومبانک کشاورزیروستای بیانلوجه10مراغهآذربایجان شرقیدامداری41

10ملکانآذربایجان شرقیتولیدفرش42
اذربایجان شرقی شهرستان ملکان روستای تازه 

قلعه جنب مسجد جامع
وزارت صنعت، معدن و تجارت550550اشرف موسوی اصلصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی16001600اصغر ایمانیپست بانکشهرستان ورزقان روستای گویجه سلطان2ورزقانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری43

3مراغهآذربایجان شرقیکابینت سازی44
مراغه روستای چکان بعد از ریل راه آهن کوچه 

ساحل
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500اصغر بایرامی چکانبانک کشاورزی

45
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
550550اصغر دستگیرپست بانکورزقان روستای صومعه دل1ورزقانآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی15001500اصغر شاهقلیصندوق کارآفرینی امیدروستای مزرعه- صوفیان3شبسترآذربایجان شرقیمرکز جمع آوری شیر46

47
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
1چاراویماقآذربایجان شرقی

استان اذربایجان شرقی شهرستان چاراویماق 

بخش شادیان روستای آغجه ریش
500500اصغر عزت زادهپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی1000010000اصغر مصری چکانپست بانکمراغه روستای تازه کند علیا15مراغهآذربایجان شرقیواحد بسته بندی خشکبار48

وزارت صنعت، معدن و تجارت250250اعظم اسدزاده تپهصندوق کارآفرینی امیدملکان روستای تپه اسماعیل آباد1ملکانآذربایجان شرقیتولید فرش و قالی دستباف49

100100اعظم صمیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای قلندر1اهرآذربایجان شرقیورنی بافی50
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

51
ایجاد کارگاه تولید پوشاک 

زنانه و مردانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900اعظم عیسی وظیفه خورانبانک توسعه تعاونروستای ینگجه- هشترود2هشترودآذربایجان شرقی

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900افسانه جاللیپست بانکلیالن خیابان امام1ملکانآذربایجان شرقیتولیدی پوشاک52

53
 ictمستقل سازی دفاتر 

روستایی
630630افسانه سالمت نفسپست بانکسراب روستای ینگجه1سرابآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500افسانه محمدزادهصندوق کارآفرینی امیدمرند روستای هرزند جدید2مرندآذربایجان شرقیکارگاه خیاطی54

100100افسانه نوروزیصندوق کارآفرینی امیداهر روستای سیدلر1اهرآذربایجان شرقیورنی بافی55
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

56
تولید ماکارونی ساده آقای 

افشین خوشبخت
13اهرآذربایجان شرقی

جاده اهر تبریز جنب 2شهرستان اهر کیلومتر

ایران گاز
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500افشین خوشبختبانک توسعه تعاون

150150اقدس واحدیله قارشوصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان شرقی هشترود روستای اکیز گنبدی1هشترودآذربایجان شرقیگلیم بافی57
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

58

طرح توجیهی فنی و 

اقتصادی واحد میوه خشک 

کنی و بسته بندی میوه و 

سبزی و قارچ

9اسکوآذربایجان شرقی
ایلخچی روستای کردلر اول خیابان امام جنب 

باسکول دهقان
وزارت جهاد کشاورزی75007500اکبر دهقان کردلربانک کشاورزی

59
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
400400اکبر پاکروپست بانکروستای کرگان جدید1بستان آبادآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی18001800اکبر سلیمانی قیه بالغیبانک کشاورزیروستای قیه بالغی- مراغه 1مراغهآذربایجان شرقیپرورش ماهی قزل آال60

61
احداث باغ گل محمدی به 

 هکتار3/5مساحت 
وزارت جهاد کشاورزی600600اکبر فرجامیبانک توسعه تعاونشهرستان مرند روستای میاب1مرندآذربایجان شرقی

62
 راسی 5پرورش گاو شیری 

دورگ
1عجب شیرآذربایجان شرقی

روستای -شهرستان عجب شیر-آذربایجان شرقی

خضرلو
وزارت جهاد کشاورزی500500اکبر محمد قلی زادهبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700اکبر محمودپورصندوق کارآفرینی امیدروستای باغ معروف میدان ولیعصر خیابان طاها3تبریزآذربایجان شرقیتولید انواع پوشاک63
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64
راه اندازی فروشگاه کود و 

سموم کشاورزی
2خداآفرینآذربایجان شرقی

خداآفرین بخش منجوان روستای عاشقلو روبه 

روی پاسگاه عاشقلو
وزارت جهاد کشاورزی400400اکرم احمدیصندوق کارآفرینی امید

2اسکوآذربایجان شرقیتولیدات چرم دست دوز65
اسکو روستای عنصرود بعداز مخابرات کارگاه 

حسنی
400400اکرم حسنی عنصرودیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

66
پرورش پرواربندی گوساله 

اصیل
وزارت جهاد کشاورزی16001600اکرم رضاییبانک کشاورزیآذربایجان شرقی هشترود روستای توپ آغاج3هشترودآذربایجان شرقی

1ورزقانآذربایجان شرقیگلیم بافی67
خیابان  –شهرستان ورزقان  –آذربایجانشرقی 

ستارخان شمالی
260260اکرم میرزاده لجینپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

68
بسته بندی و صادرات خرما 

(رطب رنا)
3تبریزآذربایجان شرقی

تبریز روستای کندرود خیابان امام جنب مسجد 

231المهدی پالک 
وزارت جهاد کشاورزی20002000الدوز فاخری سهرقهبانک کشاورزی

150150الهام هژیریصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان شرقی هشترود روستای اکوزگنبدی4هشترودآذربایجان شرقیگلیم بافی69
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی17001700الیاس عادلیبانک کشاورزیاسفنجان- اسکو4اسکوآذربایجان شرقیپرواربندی گوساله70

71
تولید و تعیر ادوات و ماشین 

آالت کشاورزی
6هشترودآذربایجان شرقی

-روستای علی آباد علیا-شهرستان هشترود-ش.آ

روبروی مخابرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500الیاس نجارپور سراسکانرودبانک کشاورزی

300300ام البنین گل محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای اندریان-خاروانا-ورزقان1ورزقانآذربایجان شرقیصنایع دستی72
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

520520امیر احمد شهودی قره باباپست بانکبستان آباد روستای قره بابا1بستان آبادآذربایجان شرقیدفتر ای سی تی روستایی73
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی524524امیر برندهبانک توسعه تعاونروستای ابرغان1مرندآذربایجان شرقیهکتار2باغ پسته 74

20مرندآذربایجان شرقیتولید مصنوعات چوبی75

استان آذربایجان شرقی: محل اجرای طرح -2  - 

دهستان بناب- بخش مرکزی - شهرستان مرند   

کوچه-اصل مرز-(اردک لو)روستا اردکلو  -  

طبقه همکف-0پالک -شهید منتظری -

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000امیر فکری غازانیصندوق کارآفرینی امید

76
تاسیس کارگآه منبت کاری 

روستایی
2مرندآذربایجان شرقی

بهار - روستای اردکلو- مرند- آذربایجان شرقی

جنوبی
375375امیر نعمتیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

77
پرورش و اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
2اسکوآذربایجان شرقی

آذربایجانشرقی شهرستان اسکو بخش ایلخچی 

روستای سرین دیزج
وزارت جهاد کشاورزی19801980امیرصمد مهدوی نیابانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000امیرعلی خاکپورداش آتانبانک کشاورزیمراغه روستای داش آتان8مراغهآذربایجان شرقیتهیه کود ورمی کمپوست78

وزارت جهاد کشاورزی20002000امین الیاسیپست بانکروستای یخفروزان- اهر4اهرآذربایجان شرقی راس بره225پرواربندی 79

11001100امین محمدی گلوسنگصندوق کارآفرینی امیدروستای گلوسنگ-شهرستان کلیبر3کلیبرآذربایجان شرقیبوم گردی80
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی55005500اوروج نجفی اسگندربانک کشاورزیتبریز روستای اسکندر جاده استیار6تبریزآذربایجان شرقیتولید محصوالت گلخانه ای81

وزارت صنعت، معدن و تجارت220220ایوب حدادیبانک توسعه تعاونمبارکشهر-ملکان-آذربایجان شرقی1ملکانآذربایجان شرقیکارگاه قالیبافی82

83

تولید و فروش انواع درب و 

منبت آماده اعم از ضد 

سرقت

6تبریزآذربایجان شرقی
روستای شیخ حسن کوی امام رضا انتهای کوی 

جنب نیروگاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500ایوب فتحی مجدصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی12001200ایوب فیضدار متعلقبانک کشاورزیشهرستان کلیبر بخش آبش احمد روستای متعلق2کلیبرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری84
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85
پرورش گوسفند داشتی 

راسی100
2کلیبرآذربایجان شرقی

شهرستان کلیبر بخش آبش احمد روستای بایرام 

خواجه
وزارت جهاد کشاورزی450450آذر وظیفهبانک توسعه تعاون

86
طرح جدید دو جزیی کردن 

زیره کفش
4تبریزآذربایجان شرقی

تبریز بخش مرکزی دهستان سعد صحرا روستای 

خلجان محله معبر ماقبل آخر کوچه تربیت بدنی 

خ امام خمینی

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500آرزو خیاطپور کلوانقصندوق کارآفرینی امید

3مراغهآذربایجان شرقیتولید لباس زیر مردانه87
استان آذربایجان شرقی شهرستان مراغه روستای 

کامل آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت38003800آرش صحتبانک توسعه تعاون

88

تفکیک رنگی ضایعات 

آسیاب شده پلی پروپیلن با 

دستگاه سورتینگ

13اسکوآذربایجان شرقی
بخش -شهرستان اسکو-استان آذربایجان شرقی

روستا کلجاه-دهستان باویل-مرکزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000آرمان حق مدد میالنیصندوق کارآفرینی امید

89
 100گوساله پرواری صنعتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی20002000آیت اله اصغریبانک کشاورزیروستای عمارت-شهرستان خداافرین4خداآفرینآذربایجان شرقی

3کلیبرآذربایجان شرقیبسته بندی حبوبات و غالت90
استان آذربایجان شرقی شهرستان کلیبر روستای 

20یوزبند پالک 
وزارت جهاد کشاورزی25002500بابک پورصادق یوزبندصندوق کارآفرینی امید

91
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
550550باقر سعادتیپست بانکاهر روستای ممشلو1اهرآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

92
پرورش پرواربندی گوساله 

اصیل اقای بایرام زارعی
وزارت جهاد کشاورزی22002200بایرام زارعیبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای گرنگاه1اهرآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی800800بختیار خسروی اسفنجانیبانک کشاورزیاسکو بخش مرکزی روستای اسفنجان2اسکوآذربایجان شرقیدامداری93

94
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500بالل خسروی اسفنجانیپست بانکاسکو روستای اسفنجان1اسکوآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200بالل رشادتبانک کشاورزیروستای بایقوت2ملکانآذربایجان شرقیتولید فرش دستباف95

96
 راس 25پرورش گاوشیری 

مولد
وزارت جهاد کشاورزی40004000بهرام خوشمرامصندوق کارآفرینی امیداهر روستای چوپانالر3اهرآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی700700بهرام قلمیبانک کشاورزیروستای گوراوان-شهرستان عجب شیر-ش.آ1عجب شیرآذربایجان شرقی راسی7پرورش گاو شیری 97

12تبریزآذربایجان شرقیپرورش قارچ خوراکی98
 فرعی 0تبریزخسروشاه تازه کند قره تپه پالک

2116از
وزارت جهاد کشاورزی70007000بهروز بهروز زنجیر آبادبانک کشاورزی

99
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
600600بهروز چلبی خواجه دیزجپست بانکتبریز روستای خواجه دیزج1تبریزآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000بهزاد حسن زاده سرایصندوق کارآفرینی امیدهریس روستای سرای4هریسآذربایجان شرقیتولید کفش ورزشی100

101
توسعه سالن بندسازی 

روستای شجاع
4جلفاآذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی شهرستان جلفا روستای شجاع 

جاده قدیم جلفا مرند مجتمع بهزیستی شجاع
وزارت ورزش و جوانان10001000بهزاد خدائیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی12001200بهزاد طالبیبانک توسعه تعاونکلیبر روستای قیه باشی بزرگ2کلیبرآذربایجان شرقیپرورش گوساله دورگ102

103
تولید و خدمات کامل 

مصنوعات چوبی
6آذرشهرآذربایجان شرقی

روبروی کارخانه لوله سازی کوچه رهگذر پالک 

666
وزارت صنعت، معدن و تجارت35003500بهزاد مقالیصندوق کارآفرینی امید

104
تعمیر وتولید ماشین آالت 

کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500بهمن وکیلیبانک کشاورزیآذربایجانشرقی هشترود شهرک بیگ بالغی4هشترودآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی2250022500بهنام حسن پور شاملوپست بانکشهرستان کلیبر روستای موالن14کلیبرآذربایجان شرقیتوسعه سیلوی موالن105
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500500بهنام شاه محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای کاللق- کلیبر1کلیبرآذربایجان شرقیاقامتگاه بومگردی106
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی25002500بهنام علی یانصندوق کارآفرینی امیدروستای مردانقم-خداافرین5خداآفرینآذربایجان شرقیموم آج کنی107

550550بهنام محمدیپست بانکملکان سرملو1ملکانآذربایجان شرقیخدمات دفاتر ای سی تی108
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

780780بیت اله میرزایی علی آبادپست بانکشهرستان کلیبر روستای علی آباد3کلیبرآذربایجان شرقیاقامتگاه بوم گردی109
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

110
تولید مبلمان و لوازم خانگی 

چوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500بیت اله نویدی مبار ک ابادپست بانکروستای مبارک آباد1ملکانآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی10001000بیوک آقا بهلیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان اهر روستای بهل2اهرآذربایجان شرقیدامپروری111

112
تولید مبلمان شهری و 

اسکلت مبل
20002000بیوک غیبیپست بانکدهستان شجاع9جلفاآذربایجان شرقی

سازمان منطقه آزاد تجاری 

صنعتی

1عجب شیرآذربایجان شرقی راسی10پرورش گاو شیری 113
روستای -شهرستان عجبشیر-آذربایجان شرقی

گل تپه
وزارت جهاد کشاورزی10001000پروانه نوروزی هفت چشمهبانک کشاورزی

4تبریزآذربایجان شرقیفراوری و بسته بندی ادویه114
 جاده تبریز تهران جنب روستای 5کیلومتر 

3کندرود بن بست برقی زاده پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000پرویز مهدی پورصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی400400پروین رنجبر علویانبانک کشاورزیمراغه سنوکش2مراغهآذربایجان شرقیپرورش زعفران115

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700پروین محمدزاده هرزندیبانک توسعه تعاونروستایی هرزند.مرند4مرندآذربایجان شرقیخیاطی116

117

تبدیل بنا به اقامتگاه بوم 

گردی در روستای توریستی 

توتاخانه

20002000پریسا جعفری فرپست بانکبناب روستای توتاخانه2بنابآذربایجان شرقی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100پریسا سرپوشصندوق کارآفرینی امیدروستای زگلیک- اهر 1اهرآذربایجان شرقیمعرق چوب118
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2عجب شیرآذربایجان شرقیکشت زعفران119
شهرستان عجب شیر بخش قلعه چای روستای 

چهاربرود
وزارت جهاد کشاورزی650650پریوش شفیعی چهاربرودبانک کشاورزی

2ورزقانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری اصیل120
بخش  –شهرستان ورزقان  –آذربایجانشرقی 

محله مسجد جامع –روستای تخمدل  –مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی16001600پیمان رستمیبانک کشاورزی

121
صیفی )کشت گلخانه ای 

(جات
8مرندآذربایجان شرقی

روستای درویش محمد از توابع مرند مرکز دیزج 

حسین بیگ جنب پمپ آب معروف به یول 

در موقعیت 15 بخش 36قراغی از پالک اصلی 

درجه 45 دقیقه عرض شمالی و26 درجه و38

 دقیقه طول شرقی46و

وزارت جهاد کشاورزی50005000توحید جاهدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت250250ثریا بیگلریپست بانکروستای قره وانلو-کلیبر 2کلیبرآذربایجان شرقیتوسعه و تولید قالی122

200200ثریا نوری اتی کندیبانک توسعه تعاونروستای اتی کندی- کلیبر1کلیبرآذربایجان شرقیکارگاه کوچک ورنی123
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

10001000جابر آقاپورصندوق کارآفرینی امیدروستای وینق- خدافرین 2خداآفرینآذربایجان شرقیبوم گردی124
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2میانهآذربایجان شرقیطرح یکصد راسی گوسفند125
میانه بخش ترکمانچای اوچ تپه روستای شیخ 

طبق
وزارت جهاد کشاورزی11551155جابر میرزاییپست بانک
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126

توسعه منبت کاری صنایع 

جاویدان هاشم )چوبی آراز 

(زاده

2اسکوآذربایجان شرقی
کوچه کارخانه - ایستگاه روستای باویل- اسکو

شمس درب دوم
500500جاویدان هاشم زاده اسفنجانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی18001800جبرییل قهرمانپورصندوق کارآفرینی امیدمرکید- هریس 2هریسآذربایجان شرقیواحد گلخانه127

128
تولید و تعمیر ادوات و 

ماشین آالت کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000جبرییل کاظمیپست بانکروستای یوزباش کندی خیابان پشت اتوبان2ملکانآذربایجان شرقی

2آذرشهرآذربایجان شرقیتولید حوله129
،خیابان امام  (پمپ آب)کوچه  –پشت مخابرات 

طبقه همکف –
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000جعفر ایمانی قاضیجهانیصندوق کارآفرینی امید

4خداآفرینآذربایجان شرقیاصالح باغ هلو و شلیل130
شهرستان خداآفرین بخش گرمادوز روستای 

حسرتان
وزارت جهاد کشاورزی990990جعفر رهبرپست بانک

131

انواع میوه جات ، صیفی 

- جات و سبزیجات خشک 

شیره - لواشک - پوره میوه 

بسته بندی سماق- توت 

25اهرآذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی شهرستان اهر بخش هوراند 

روستای آوالن
وزارت جهاد کشاورزی1400014000جعفر عباس نژادپست بانک

132

انواع )تولید صنایع چوبی

کمد چوبی -تختخواب چوبی

(و بوفه چوبی

2عجب شیرآذربایجان شرقی
شهرک -شهرستان عجب شیر- آذربایجان شرقی

7قطعه شماره -صنعتی عجب شیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000جعفر فائقی خضرلوبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی30003000جالل ایمانقلی پوربانک کشاورزیروستای عاشقلو-خداافرین5خداآفرینآذربایجان شرقیپرورش بره پرواری133

134

توسعه و تجهیزسالن 

سردخانه جهت نگهداری 

میوه و فرآورده های لبنی

5سرابآذربایجان شرقی
نرسیده -  جاده سراب رازلیق7کیلومتر - سراب

مجتمع انبارهای سرد رازلیق-به رازلیق
وزارت جهاد کشاورزی60006000جالل پاکروانبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی40004000جالل جلیلوندبانک توسعه تعاونروستای عین الدین- بستان آباد3بستان آبادآذربایجان شرقیپرواربندی گوساله دو رگ135

وزارت جهاد کشاورزی60006000جالل میرزاییبانک کشاورزیمراغه روستای چایباغی8مراغهآذربایجان شرقیشتر مرغ136

137
 راسی پروار بندی 150طرح 

گوساله دو رگه
5میانهآذربایجان شرقی

میانه تازه کندپایین کفشن پایین دامپروری 

قربانی
وزارت جهاد کشاورزی40004000جلیل قربانیبانک کشاورزی

138
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
550550جمال رعایت خواهپست بانکآش شهرستان مرند روستای اردکلو1مرندآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

139
تولیدحوله به 

تن در سال160ظرفیت
12تبریزآذربایجان شرقی

نرسیده به پلیس راه -جاده تبریز آذرشهر

نرسیده به راه آب زرینه -کوی مهندسان-آذزشهر

رود کارگاه حوله بافی اسماعیل زاده

وزارت صنعت، معدن و تجارت2100021000جمشید اسمعیل زادهپست بانک

140

-قالی )کارگاه قالیشویی

تابلو - موکت - قالیچه 

(فرش

2کلیبرآذربایجان شرقی
دهستان - بخش مرکزی - شهرستان کلیبر 

روستای گلدرق- پیغام 
وزارت صنعت، معدن و تجارت17001700جمشید حسن پوربانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت65006500جمیل ایمانیپست بانکورزقان شهر ک صنعتی5ورزقانآذربایجان شرقیتولید وبسته بندی قند وشکر141

150150جمیله خلیفه ایبانک توسعه تعاونروستای خورجستان- هشترود1هشترودآذربایجان شرقیایجاد کارگاه گلیم بافی142
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی1900019000جمیله درم بخشبانک کشاورزیروستای غلمانسرای.تسوج7شبسترآذربایجان شرقیپرورش گاو اصیل شیری143

500500جمیله دهقان متعلقصندوق کارآفرینی امیدروستای متعلق- آبش احمد-شهرستان کلیبر3کلیبرآذربایجان شرقیبوم گردی144
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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145
تولید ماشین آالت تولید 

فنس
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400جهانگیر سلیمانیصندوق کارآفرینی امیدعجب شیر روستای نبرین4عجب شیرآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی600600جواد افشانی صومعهبانک کشاورزیروستای صومعه- عجب شیر 1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری146

147

گل سرخ - گیاه دارویی

محمدی بصورت تر و خشک 

و افشرده گل سرخ

وزارت جهاد کشاورزی500500جواد جودت نوجه دهصندوق کارآفرینی امیدروستای نوجه ده- خسروشاه - تبریز 1تبریزآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی18001800جواد زلفیپست بانکمرند روستای اربطان14مرندآذربایجان شرقیگلخانه148

وزارت جهاد کشاورزی40004000چراغعلی کوهستانیبانک کشاورزیروستای عین الدین- بستان آباد4بستان آبادآذربایجان شرقیپرواربندی گوساله149

15001500چنگیز مهدیپورصندوق کارآفرینی امیدروستای وینق- خدافرین2خداآفرینآذربایجان شرقیبوم گردی150
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

151

مستقل سازی وتجهیز 

دفاترآی سی تی، روستایی 

 خدمات ICTSOSطرح

( ICT , IT )رسانی فوری 

500500حامد تقی نژادپست بانکمراغه روستای علویان1مراغهآذربایجان شرقی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی10001000حامد شیداییبانک کشاورزیروستای خضرلو-شهرستان عجب شیر - اش1عجب شیرآذربایجان شرقیگاو شیری152

وزارت جهاد کشاورزی50005000حامد صفرزادهبانک کشاورزیروستای گرده سنگ-اهر3اهرآذربایجان شرقیراس500پرواربندی بره 153

وزارت جهاد کشاورزی18001800حامد قاضی هشترودیبانک کشاورزیهشترود روستای ذوالبین4هشترودآذربایجان شرقیتجهیز دامپزشکی154

وزارت جهاد کشاورزی25002500حبیب اله عبدزادهبانک کشاورزیشهرستان خداآفرین روستای ابراهیم سمیع2خداآفرینآذربایجان شرقیپرورش ماهی155

156
تولید )مرکز جمع اوری شیر

(پنیر
وزارت جهاد کشاورزی25002500حبیب حبیبی بیرقصندوق کارآفرینی امیدروستای لیقوان- تبریز- اذربایجان شرقی3تبریزآذربایجان شرقی

550550حبیب خسروی کردلریپست بانکاسکو روستای کردلر میدان اصلی1اسکوآذربایجان شرقیپست بانک157
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

158

بسته بندی مکمالت دارویی 

وغذایی با منشا گیاهان 

دارویی

وزارت جهاد کشاورزی50005000حبیب دشمن فکن زین آبادصندوق کارآفرینی امیدروستای سعید آباد/ بستان آباد/ آذربایجان شرقی 5بستان آبادآذربایجان شرقی

159
پرورش گوسفندداشتی 

راسی75
3کلیبرآذربایجان شرقی

شهرستان کلیبر بخش آبش احمد روستای اتی 

کندی
وزارت جهاد کشاورزی12001200حبیب شکریبانک توسعه تعاون

160
واحد پرورش ماهیان سرد 

(استخر دو منظوره)آبی 
وزارت جهاد کشاورزی10001000حبیب نجف پور ایکده لوبانک کشاورزیروستای ساروجه-مراغه1مراغهآذربایجان شرقی

100100حبیبه ولی پورصندوق کارآفرینی امیداهر روستای کردلر1اهرآذربایجان شرقیورنی بافی161
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5تبریزآذربایجان شرقیاصالح و باسازی گلخانه162
پایین -روستای ینگی کند-خسروشاه-تبریز

روستا گلخانه صدف
وزارت جهاد کشاورزی12001200حسن افشانی ینگی کندبانک کشاورزی

3تبریزآذربایجان شرقیدکوراسیون داخلی163
محله - روستای اسفهالن - خسروشهر - تبریز 

2پالک - صادقیه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000حسن افکاری اسفهالنبانک توسعه تعاون

164
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
550550حسن امامی قوزلوجهپست بانکعجبشیر روستای قوزلوجه1عجب شیرآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

165
پرورش پروار بندی گوساله 

اصیل روستایی
وزارت جهاد کشاورزی800800حسن ایمانیپست بانکشهرستان ورزقان روستای علویق2ورزقانآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی25002500حسن آدخبانک توسعه تعاونبناب قره قشالق4بنابآذربایجان شرقیپرواربندی شتر166
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وزارت جهاد کشاورزی500500حسن آقاجان زاده داریانیبانک کشاورزیشبستر روستای شانجان2شبسترآذربایجان شرقیکشت گل محمدی167

168
تولید تعمیر ادوات و ماشین 

آالت کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000حسن برهانیصندوق کارآفرینی امیدروستای قره چپق2بنابآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی550550حسن پهلوانی بوکتپست بانکروستای زینتلو- آذرشهر 1آذرشهرآذربایجان شرقیکشت نهال و بذر169

170
واحد پذیرایی و خدمات 

رفاهی بین راهی
20002000حسن جمال زاده همراهلوپست بانکاهر جاده اهر کلیبر اراضی روستای شیرین درق3اهرآذربایجان شرقی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری171
دستجرد خیابان شهید حسین زاده دامداری 

حسن حیدری
وزارت جهاد کشاورزی18001800حسن حیدری دستجردیپست بانک

1تبریزآذربایجان شرقی روستاییictتوسعه دفتر 172
آش تبریز روستای بیرق خ امام جنب ایستگاه 

تاکسی
500500حسن ساقی بیرقپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی264264حسن سلیمان دوستبانک کشاورزیروستای ورجوی-مراغه 4مراغهآذربایجان شرقیپرورش گل محمدی173

وزارت جهاد کشاورزی50005000حسن صدقیبانک کشاورزیهوراند روستای آق براز8اهرآذربایجان شرقیتولید و بسته بندی سماق174

175
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500حسن عبدالمحمدپور هرگالنپست بانکعجبشیر روستای هرگالن1عجب شیرآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی25002500حسن علمیصندوق کارآفرینی امیدیخش مرکزی روستای گرده سنگ-اهر2اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری دو رگ176

177
هتل و کمپ گردشگری 

کلیبر
20کلیبرآذربایجان شرقی

کمک گردشگری - جاده کلیبر آینالو - کلیبر 

ایل یوردی
3000030000حسن مهدی پورپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2اسکوآذربایجان شرقیقالیبافی178
کوچه - خیابان دانش - روستای بایرام - اسکو

کوچه شهید عمرانی- صدف 
وزارت صنعت، معدن و تجارت550550حسن نصیرزاده میالنیصندوق کارآفرینی امید

12501250حسن واالییبانک توسعه تعاونروستای متعلق- آبش احمد - کلیبر 3کلیبرآذربایجان شرقیاقامتگاه بومگردی موتاللیق179
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

180
تولید قطعات فلزی خودرو 

(سرباتری اتومبیل)
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500حسن وطن خواهصندوق کارآفرینی امیدروستای ذوالبین- هشترود6هشترودآذربایجان شرقی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000حسنیه قربانیصندوق کارآفرینی امیدروستای ساروقیه4ملکانآذربایجان شرقیتولید پوشاک181

182
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
670670حسین اباذری بارانلوپست بانکخسرو شاه روستای بارانلو1تبریزآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

183

توسعه دفترخدمات ارتباطی 

وایجاد باجه مستقل خدمات 

بانکی پست بانک

680680حسین اعظمیپست بانکملکان روستای قره خضر1ملکانآذربایجان شرقی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

184
تولید و تعمیر ادوات 

کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت640640حسین آقاجانیبانک کشاورزیمیانه روستای اسالم آباد راه آهن خیابان امام3میانهآذربایجان شرقی

185
تولید پوشاک لباس مجلسی 

و کاپشن
12تبریزآذربایجان شرقی

کندرود خیابان امام خمینی بن بست شهید 

10غالبی پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500حسین باحجب عباسعلیصندوق کارآفرینی امید

186
پروانه بهره برداری پوساله 

راسی45پرواری 
وزارت جهاد کشاورزی12001200حسین بی کس علی آبادبانک کشاورزیروستای علی آباد3هشترودآذربایجان شرقی

187
تولید وبسته بندی آبمعدنی 

طبیعی
10میانهآذربایجان شرقی

روستای - بخش کندوان - میانه جاده ترک 

فندقلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت29002900حسین پورمند وردوقبانک توسعه تعاون

188
 100پرورش گوساله پرواری 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی20002000حسین جاللی چرزه خونپست بانکروستای چرزه خون- بستان آباد 1بستان آبادآذربایجان شرقی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

4تبریزآذربایجان شرقیتولید حوله189
بخش خسروشهر روستای ینگی کند آیدین حوله 

طبقه همکف
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000حسین خوش خبر ینگی کندصندوق کارآفرینی امید

190

مستقل سازی و تجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی طرح 

ictsos خدمت رسانی 

فوری

530530حسین راشدی فتح آبادپست بانکتبریز باالتر از یاغچیان روستای فتح اباد1تبریزآذربایجان شرقی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

191

کاشت و تولید گلهای 

طرف قرارداد با )تزیینی 

(گونش کاکتوس آذربایجان 

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین رضازاده خاصوانصندوق کارآفرینی امیدایلخچی روستای خاصوان ملک حسین رضازاده2اسکوآذربایجان شرقی

3اسکوآذربایجان شرقینازک کاری چوب192
اسکو کهنمو باالتر از مسجد جامع کوچه شهید 

14شهروزی پالک 
10001000حسین شاکری کهنموئیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

193
واحد پرورش ماهی قزل 

آالی رنگین کمان
وزارت جهاد کشاورزی25002500حسین طارمیبانک کشاورزیبناب روستای خوشه مهر20بنابآذربایجان شرقی

194
پرورش پرواربندی گوساله 

اصیل صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی800800حسین علمیبانک کشاورزیآذربایجان شرقی هشترود روستای خورجستان3هشترودآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی23002300حسین فرضیصندوق کارآفرینی امیدروستای موالن- شهرستان کلیبر- آذربایجانشرقی2کلیبرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری اصیل195

196
کشت گیاهان دارویی 

(زعفران)
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین فکوریپست بانکاذربایجان شرقی هشترود روستای خراسانک12هشترودآذربایجان شرقی

5سرابآذربایجان شرقیکارگاه جوراب بافی ایپک197
- میدان نماز - خیابان جمهوری -مهربان-سراب

روبروی اداره بخش داری
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500حسین فنی مهربانیبانک کشاورزی

198
شستشو و دانه بندی شن و 

ماسه
1عجب شیرآذربایجان شرقی

روستای رحمانلو - شهرستان عجب شیر - اش

محمود اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500حسین فیضی اغاجریپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی14201420حسین قشمیبانک کشاورزیکلوانق5هریسآذربایجان شرقیپرواربندی گوساله199

200
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500حسین لطفی قاضی جهانیپست بانکآذرشهر روستای قاضی جهان1آذرشهرآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500حسین معرفت جدیدیبانک توسعه تعاونروستای هرزند جدید- مرند8مرندآذربایجان شرقیسنگبری201

وزارت صنعت، معدن و تجارت350350حسین نبی زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای تپه اسماعیل آباد2ملکانآذربایجان شرقیتولید فرش و قالی دستباف202

8تبریزآذربایجان شرقیخوراک دام وطیور203
متری جاده روستای 400تبریز روستای اسبس

اسبس
وزارت جهاد کشاورزی80008000حسین نوری اسبسبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت250250حکیمه پورنامورسنگینپست بانکشهرستان ورزقان- آذربایجانشرقی 1ورزقانآذربایجان شرقیخیاطی زنانه204

وزارت صنعت، معدن و تجارت6000060000حمداله رسولوی بنیسبانک کشاورزی جاده بنیس2کیلومتر - شبستر 60شبسترآذربایجان شرقیطرح و توسعه روستایی205

206
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500حمید حبیبیپست بانکهشترود روستای صید بیگ1تبریزآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

207

احداث کارگاه وتوسعه تولید 

کلیه دستبافتهای داری 

روستایی و عشایری

1800018000حمید دواتی کاظم نیاپست بانککلیبر آبش احمد جنب روستای مزرعه اکراد61کلیبرآذربایجان شرقی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

12501250حمید علیپوری لمه اسالمصندوق کارآفرینی امیدآذربایجانشرقی شهرستان خدا آفرین2خداآفرینآذربایجان شرقیتجهیز اقامتگاه بوم گردی208
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

45004500حمید غریبصندوق کارآفرینی امیدشهر خواجه روستای امندی8هریسآذربایجان شرقیاقامتگاه بوم گردی ورستوران209
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی12501250حمید کاظمی گواربانک توسعه تعاونکلیبر روستای گوار3کلیبرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری دورگ210

وزارت جهاد کشاورزی21502150حمید کاویانی شندیبانک کشاورزیخ مخابرات- شندآباد - شبستر 1شبسترآذربایجان شرقیکاشت زعفران211

وزارت جهاد کشاورزی16001600حمید ملکبانک کشاورزیشبستر روستای شیخ ولی3شبسترآذربایجان شرقیگوساله پرواری دورگ212

213

مستقل سازی وتجهیز 

دفاترآی سی تی، روستایی 

 خدمات ICTSOSطرح

( ICT , IT )رسانی فوری 

1تبریزآذربایجان شرقی
 خیابان مهر 2فاز -شهر جدید سهند -تبریز 

 واحد1 طبقه Fساختمان امین بلوک 
630630حمید نستوهیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت11001100حمیرا کریمی للکلوپست بانکملکان ساالر آباد خیابان اصلی کوچه خیبری5ملکانآذربایجان شرقیتولیدی لباس زنانه214

215

مستقل سازی وتجهیز 

دفاترآی سی تی، روستایی 

 خدمات ICTSOSطرح

( ICT , IT )رسانی فوری 

500500حنیفه علی پورقیه باشیپست بانککلیبر روستای قیه باشی1کلیبرآذربایجان شرقی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900حوریه عینیبانک توسعه تعاونبناب روستای زاوشت8بنابآذربایجان شرقیتولید لباس زنانه216

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400حیدر الف زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای نجف تراکمه- کلیبر 1کلیبرآذربایجان شرقیقالیبافی217

وزارت جهاد کشاورزی10001000حیدر شیخیبانک توسعه تعاونهشترود روستای دامناب2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوساله دو رگ218

192تبریزآذربایجان شرقیبسته بندی خرما219
آذرشهرجاده آخوالشرکت نخل -پلیس راه تبریز

سرد سهند
وزارت جهاد کشاورزی90009000حیدر صبرپورپست بانک

220

پرورش پرواربندی گوساله 

دورگ صنعتی اقای حیدر 

معصومی اقدم

5اهرآذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی شهرستان اهر روستای دیزج 

چالو
وزارت جهاد کشاورزی15001500حیدر معصومی اقدمبانک کشاورزی

221
 راس 50گاو شیری اصیل 

مولد
وزارت جهاد کشاورزی20002000خداویردی قنبرنژادلکیبانک کشاورزیروستای لکلر3ملکانآذربایجان شرقی

95009500خداویردی ملکیبانک کشاورزیشهرستان جلفا سایت گلخانه ای5جلفاآذربایجان شرقیاحداث گلخانه صیفیجات222
سازمان منطقه آزاد تجاری 

صنعتی

223
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500خدیجه سلیمانپورپست بانکملکان روستای قره چال1ملکانآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

224
صندوق خرد محلی 

روستایی شیراز
صندوق کارآفرینی امید400400خدیجه ماهوری شیرازصندوق کارآفرینی امیدعجب شیر روستای شیراز2عجب شیرآذربایجان شرقی

225
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500خدیجه مالجباری خانقاهپست بانکآذرشهر روستای خانقاه1آذرشهرآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

15تبریزآذربایجان شرقیتوریستی226
 کیلومتری جاده هروی به طرف بیرق 2باسمنج 

کوی ایسان
70007000خلیل اسالمی هرویپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

227
کابینت سازی و مصنوعات 

چوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300خلیل فتوحیپست بانکبناب روستای آخوند قشالق3بنابآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی1000010000خلیل فرجیبانک کشاورزیآذربایجان شرقی مرند روستای دیزج حسین بیگ10مرندآذربایجان شرقی راس50پرورش گاو شیری228



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

229
تولید فرش دستباف در رج 

 به اباال50های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900خلیل محمدزادهصندوق کارآفرینی امیدمرند روستای گله بان54مرندآذربایجان شرقی

وزارت ورزش و جوانان13001300داریوش برزگرصندوق کارآفرینی امیدروستای آالقیه- بخش نظرکهریزی- هشترود2هشترودآذربایجان شرقیایجاد و تجهیز باشگاه ورزشی230

3شبسترآذربایجان شرقیسفالگری سنتی231
جنب - خ کریم آباد - کوزه کنان - شبستر 

3پالک- بارفروشی سخنور 
400400داود احسانی کوزه کنانبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی20002000داود صالحیانبانک کشاورزیآذربایجانشرقی هشترود روستای ذوالبین3هشترودآذربایجان شرقیپرواربندی گوساله دورک232

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000داود علی آبادیصندوق کارآفرینی امیدهشترود روستای علی اباد6هشترودآذربایجان شرقیتولید صنایع چوبی233

وزارت جهاد کشاورزی16001600ذولفعلی سلیمانی علی آبادبانک کشاورزیآذربایجانشرقی هشترود روستای علی اباد علیا3هشترودآذربایجان شرقیگوساله پروری234

235
صندوق خرد محلی 

روستایی مهماندار
صندوق کارآفرینی امید200200راضیه غالمی مهمانداریصندوق کارآفرینی امیدعجب شیر روستای مهماندار1عجب شیرآذربایجان شرقی

1اهرآذربایجان شرقیICTSOSطرح 236
ورودی شله بران اولین ساختمان دست سمت 

(پست بانک )چپ 
530530رامز امیریانپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

237
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
550550رامین باغبانیپست بانکآذرشهر شیرامین خیابان امام1آذرشهرآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

238
تعمیر ادوات و ماشین آالت 

کشاورزی
3ورزقانآذربایجان شرقی

اول جاده - خیابان امام - شهرستان ورزقان 

خاروانا
وزارت صنعت، معدن و تجارت980980رامین رضائیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی16001600رامین زارعیبانک توسعه تعاونروستای گویجه سلطان-شهرستان ورزقان2ورزقانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری اصیل239

240
پرورش دهنده گاو شیری 

 راسی10دورگ 
وزارت جهاد کشاورزی22502250رامین شهباز خضرلوصندوق کارآفرینی امیدروستای نبرین-شهرستان عجب شیر-ش.آ1عجب شیرآذربایجان شرقی

241
کارگاه تولید فرش و قالی 

دستبافت
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500رامین طهمورثیصندوق کارآفرینی امیدروستای علویق- شهرستان ورزقان 2ورزقانآذربایجان شرقی

242

 75طرح پرورش پرواربندی 

راس گوساله دورگ خانم 

ربابه جلیلی

وزارت جهاد کشاورزی20002000ربابه جلیلیپست بانکروستای قلندر- اهر1اهرآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی24002400رجب رضازاده گنبریبانک کشاورزیخاصلو کوچه پرواز دامداری رجب رضا زاده3آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری243

وزارت جهاد کشاورزی67006700رجب کریمی اشتلق علیابانک کشاورزیروستای اشتلق علیا- بستان آباد5بستان آبادآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری244

4تبریزآذربایجان شرقیکشت زعفران245
جنب - روستای نوجه ده - خسروشاه - تبریز 

دهیاری
وزارت جهاد کشاورزی12001200رحمان جودی نوجه دهصندوق کارآفرینی امید

246

طرح توجیهی اشتغال 

 36000فراگیر تولید حوله 

با اشتغال  (کارا  )کیلوگرم 

96 نفر در سال 5

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000رحمان خاکسارصندوق کارآفرینی امید2سحر –کوی ولی عصر - قاضی جهان 2آذرشهرآذربایجان شرقی

247
تولید انواع فیلتر ماشین 

آالت کشاورزی و صنعتی
3میانهآذربایجان شرقی

روبروی پلیس - روستای سبز - میانه - شرقی .آ

جنب ادوات صنعتی علیزاده- راه میانه زنجان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000رحمان سبز میدانیبانک توسعه تعاون

248
پرواربندی گوساله بنام اقای 

رحمن شیری
وزارت جهاد کشاورزی56005600رحمن شیریبانک کشاورزیروستای چرمه داش-شهرستان هوراند 3اهرآذربایجان شرقی

1تبریزآذربایجان شرقی روستاییictتوسعه دفتر 249
تبریز روستای شادباد مشایخ خ قطران جنب 

سوپر مارکت آخرتی
500500رحیم اشرفی شادبادپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

250
ساخت ماشین آالت و ادوات 

کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000رحیم پور جبار دستجردیبانک توسعه تعاونگوگان باالتر از پمپ بنزین روبروی اورزانس1آذرشهرآذربایجان شرقی

251
تولید سبزی و صیفی 

گلخانه ای
وزارت جهاد کشاورزی25002500رحیم رحیم الماسیانبانک کشاورزیروستای الماس خیابان امام4شبسترآذربایجان شرقی

252

تولید و تامین ملزومات مورد 

سازمان صنایع )نیاز ساصد

(دفاع

14تبریزآذربایجان شرقی

تبریز آذرشهر نرسیده به پلیس راه خسروشاه به 

طرف آخوال اراضی روستای الهیجان کوی سهند 

جام بعد از شرکت سهند جام

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000رحیم فائض پوربانک توسعه تعاون

253

مستقل سازی وتجهیز 

دفاترآی سی تی، روستایی 

 خدمات ICTSOSطرح

( ICT , IT )رسانی فوری 

500500رحیم فتاحی الوارپست بانکتبریز روستای اوغلی1تبریزآذربایجان شرقی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت250250رحیمه کرمیبانک توسعه تعاونروستای مهماندار سفلی1ملکانآذربایجان شرقیتولید پوشاک254

255
تاالر ورستوران وسفره خانه 

سنتی اشرف
16001600رستم شهبازیبانک توسعه تعاونروستای دولت آباد- مرند 37مرندآذربایجان شرقی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی12001200رستم عبدیبانک کشاورزیآذربایجانشرقی هشترود روستای ذوالبین3هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوساله دورک256

257
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500رسول اخی جهانیپست بانکآذرشهر روستای آخی جهان1آذرشهرآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی60006000رسول جعفری بیلوردیصندوق کارآفرینی امیدبیلوردی4هریسآذربایجان شرقیاحداث گلخانه258

وزارت جهاد کشاورزی20002000رسول روستاصندوق کارآفرینی امیدمراغه روستای داش آتان3مراغهآذربایجان شرقیواحد پرورش گاو شیری259

5ملکانآذربایجان شرقیخشک کنی میوه و انگور260
 جاده میاندوآب ناحیه صنعتی 8ملکان کیلومتر 

ملکان (عج)ولیعصر 
وزارت جهاد کشاورزی30003000رضا آقاداداش نژادملکیپست بانک

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری دو رگ261
اذربایجان شرقی شهرستان عجب شیر روستای 

ینگجه
وزارت جهاد کشاورزی900900رضا خشنود آلمالوبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت17001700رضا خلیل زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای آروق- ملکان - آذربایجان شرقی 4ملکانآذربایجان شرقیتولید مبلمان و صنایع چوبی262

263
 200پرورش گاو شیری 

راس مولد
وزارت جهاد کشاورزی1150011500رضا رستکاری گرگریبانک کشاورزیجلفا هادیشهر دره دیز8جلفاآذربایجان شرقی

وزارت صنعت، معدن و تجارت52005200رضا شکاریان علیشاهپست بانکروبروی درمانگاه- روستای علیشاه - شبستر 20شبسترآذربایجان شرقیتولید انواع محصوالت شکری264

265

راه اندازی و توسعه تولیدات 

صنایع دستی سفالی و 

سرامیکی

15001500رضا شیری علیاپست بانکمرند روستای بنگین شهید چرمی3مرندآذربایجان شرقی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی50005000رضا طالبی اربطانیبانک کشاورزیدیزج یکان10مرندآذربایجان شرقیگاو شیری266

1شبسترآذربایجان شرقیسفالگری سنتی267
کوچه شفق - محله میانه - کوزه کنان - شبستر 

4پالک- 
400400رضا معتمد کوزه کنانبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2شبسترآذربایجان شرقیسفالگری سنتی268
باالتر از جاده شبستر تسوج - شبستر کوزه کنان 

سفالگری رضا یونسی- بعد از کارواش - 
320320رضا یونسی کوزه کنانبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000رضاقلی بنازاده اسکوییپست بانکجنب مخابرات- روستای دیزج - اسکو 15اسکوآذربایجان شرقینان سنتی اسکو269

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000رضیه امیرپوراقدمبانک توسعه تعاونروستای وظیفه خوران- هشترود2هشترودآذربایجان شرقیتوسعه کارگاه بافندگی270



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

271
 ICTمستقل سازی دفتر 

روستایی
800800رعنا رفیعیپست بانکشهرستان ورزقان روستای دیزج ملک1ورزقانآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

272
طرح تولیدی پوشاک و 

لباس زنانه و بیمارستانی
10میانهآذربایجان شرقی

-کوچه غفاری-جاده سنتو-روستای اسالم آباد

طبقه همکف
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800رعنا سیناییبانک کشاورزی

273
تولید انواع مربا ،ترشی ، رب 

و چیپس میوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت17001700رعنا مشایخیصندوق کارآفرینی امیدروستای سرای- هریس 4هریسآذربایجان شرقی

274
 متر 5000گلخانه با متراژ 

مربع
70007000رقیه احمدی سرایبانک کشاورزیسایت گلخانه ای- گلفرج 7جلفاآذربایجان شرقی

سازمان منطقه آزاد تجاری 

صنعتی

275
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
1عجب شیرآذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی عجبشیر روستای نبرین خیابان 

ولیعصر خیابان بهداشت جنب پست بانک
500500رقیه رضویپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2عجب شیرآذربایجان شرقیحکاکی روی فلز276
شهر خضرلو - شهرستان عجب شیر - اش

روبروی مسجد جامع
300300رقیه شهنازیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

750750رقیه فتح الهی کندجانیصندوق کارآفرینی امیدروستای کندون محله دوالیی2اسکوآذربایجان شرقیاقامتگاه بوم گردی277
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تبریزآذربایجان شرقیتولیدی پوشاک وسری دوزی278
تبریز باسمنج روستای دیزج لیلی خانی خیابان 

168امام پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500رقیه ناصری دیزجصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی48004800رقیه نیکوکارپست بانکاهر روشتای اشدلق3اهرآذربایجان شرقیواحد پرورش گاو شیری279

280

واحد نیمه صنعتی تکثیر و 

پرورش گاو شیری به 

 رأس40ظرفیت 

وزارت جهاد کشاورزی50005000رمضان مهمان نوازبانک کشاورزیآذربایجان شرقی سراب روستای رازلیق3سرابآذربایجان شرقی

500500روزگار شاهمحمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای کاللق- کلیبر 1کلیبرآذربایجان شرقیاقامتگاه بومگردی روزگار281
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700رویا اکبریپست بانکآذربایجان شرقی هشترود روستای آغچه کندی3هشترودآذربایجان شرقیتولیدفرش دستبافت282

100100رویا پیغانیصندوق کارآفرینی امیدروستای شیربیت1اهرآذربایجان شرقیورنی بافی283
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

284

بافت فرش دستباف و 

تابلوی فرش و صادرات و 

تامین بازار مصرف داخلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت32003200رویا محمدی ایری سفلیبانک توسعه تعاونروستای کمار سفلی- سیه رود- جلفا 10جلفاآذربایجان شرقی

285
صندوق خرد محلی 

روستایی شیشوان
صندوق کارآفرینی امید400400زرین اشرافیانصندوق کارآفرینی امیدعجب شیر روستای شیشوان2عجب شیرآذربایجان شرقی

286
صندوق خرد محلی 

روستایی بوکت
صندوق کارآفرینی امید400400زرین رشیدیصندوق کارآفرینی امیدعجب شیر روستای بوکت2عجب شیرآذربایجان شرقی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000زکیه اسفندیاریبانک توسعه تعاونآذربایجان شرقی هشترود روستای خراسانک2هشترودآذربایجان شرقی(بچگانه)تولید پوشاک287

288
 50پرواربندی گوساله بومی

راس
وزارت جهاد کشاورزی25002500زلفعلی امامپوربانک کشاورزیروستای یخفروزان-اهر2اهرآذربایجان شرقی

200200زهرا آذرمیبانک توسعه تعاونشهرستان ورزقان2ورزقانآذربایجان شرقیورنی بافی289
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500زهرا پورعبدالهصندوق کارآفرینی امیدتبریز جاده مرند جاده مایان روستای الوار سفلی10تبریزآذربایجان شرقیسری دوزی لباس زنانه290



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی
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291
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
600600زهرا جودتی چوانپست بانکتبریز روستای چوان باالتر از یاغچیان1تبریزآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

292
تولید روغن صنعتی محافظ 

خرمنکوب.تصفیه اول 
وزارت صنعت، معدن و تجارت3000030000زهرا سازگار نژادپست بانکتبریز ناحیه صنعتی آخوال20تبریزآذربایجان شرقی

1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری293
استلن آذربایجان شرقی شهرستان جلفا بخش 

سیه رود روستای ایری سفلی
وزارت جهاد کشاورزی13501350زهرا طباطبایی هریسبانک کشاورزی

294
سفالگری سنتی و نقاشی 

روی اجناس سفالی
400400زهرا علی سواری خامنهپست بانککوزه کنان خیابان هاشمی نژاد کارگاه سفالگری3شبسترآذربایجان شرقی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

295
صندوق خرد محلی روستای 

مزرعه
صندوق کارآفرینی امید200200زهرا قلعه بان مزرعهصندوق کارآفرینی امیدشبستر روستای مزرعه2شبسترآذربایجان شرقی

100100زهرا قهرمانی دیزجصندوق کارآفرینی امیدروستای تازه کند قشالق1اهرآذربایجان شرقیبافتنی سنتی296
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150زهرا لطفیصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان شرقی هشترود روستای چراغچی2هشترودآذربایجان شرقیگلیم بافی297
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

298
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
520520زهرا محبوبیپست بانکروستای ایالت یالقوز آغاج- مرند 1مرندآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

299

مستقل سازی وتجهیز 

دفاترآی سی تی، روستایی 

 خدمات ICTSOSطرح

( ICT , IT )رسانی فوری 

600600زهرا مکاری فیروزساالریپست بانکروستای فیروز ساالر1آذرشهرآذربایجان شرقی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

300
تولید لباس های راحتی و 

لباس های بیمارستانی
15مراغهآذربایجان شرقی

- شهرستان مراغه - استان آذربایجان شرقی 

روستا - دهستان سراجوی غربی - بخش مرکزی 

بن بست بن -کوچه جاده اصلی بیمارستان-نوا

طبقه همکف به کد پستی -10بست رصد 

5539141399

وزارت صنعت، معدن و تجارت750750زیبا عبدی آذر اصفهانجقبانک توسعه تعاون

301

تولید و بسته بندی پنیر 

رسیده در )سنتی گوسفندی 

(آب نمک

10تبریزآذربایجان شرقی
کوی / روستای نعمت آباد/باسمنج/تبریز

متری نیلوفر15/رهبر
وزارت جهاد کشاورزی40004000زین العابدین خدایی امنابصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای اسفنجان- اسکو6اسکوآذربایجان شرقیقالیبافی302
زین العادبدین یاسنی 

اسفنجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

303
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
1ملکانآذربایجان شرقی

اذربایجان شرقی شهرستان ملکان روستای تپه 

اسماعیل اباد
520520زینب رضازادهپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زینب عیسی خواجهبانک توسعه تعاونروستای ایالت یالقوز آقاج- مرند 6مرندآذربایجان شرقیکارگاه تولید پوشاک304

305
صندوق خرد محلی روستای 

باویل
صندوق کارآفرینی امید200200زینب محمدزاده باویل سفالییصندوق کارآفرینی امیداسکو روستای باویل33اسکوآذربایجان شرقی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زینب واصفی فرپست بانکبناب روستای قره چپق2بنابآذربایجان شرقیخیاطی و تولید پوشاک306

307
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500ژیال ایمان پور شرامینپست بانکآذرشهر روستای سیالب1آذرشهرآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی
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308
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
550550سارا خداییپست بانکورزقان روستای مهترلو1ورزقانآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

300300ساناز جوانخبت نانساءصندوق کارآفرینی امیدعجب شیر روستای نانسا3عجب شیرآذربایجان شرقیحکاکی روی فلز309
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4هشترودآذربایجان شرقیپالت سازی310
آذربایجان شرقی شهرستان هشترود روستای 

چپینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500سبحان نادریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت280280سرخوش پهلوانصندوق کارآفرینی امیدروستای قوزوچی اولن1ملکانآذربایجان شرقیتولید فرش311

وزارت جهاد کشاورزی95009500سعید ابراهیمیبانک کشاورزی13 و 12جلفا سایت گلخانه قطعات 9جلفاآذربایجان شرقیکشت محصوالت گلخانه ای312

313
واحد پرورش گاو شیری 

 راسی15اصیل 
3عجب شیرآذربایجان شرقی

روستای -شهرستان عجب شیر-آذربایجان شرقی

تازه کند
وزارت جهاد کشاورزی15001500سعید احدیبانک کشاورزی

5هشترودآذربایجان شرقیپرورش ماهیان سردابی314

-  ازادراه تبریز زنجان ۹۵هشترود کیلومتر 

پرورش ماهی -نرسیده به روستای عزیز کندی 

بابک

وزارت جهاد کشاورزی16001600سعید بابکبانک کشاورزی

315
تولید خشکبار و فرآورده 

های آن
3تبریزآذربایجان شرقی

تبریز کندرود خیابان حافظ کوچه ساالر ملی 

8پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600سعید پناهی پور کندرودصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600سعید حسن کیانصندوق کارآفرینی امیداذربایجان شرقی شهرستان بناب روستای زوارق1بنابآذربایجان شرقیتولید مبل و ایجاد اشتغال316

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000سعید صفاریانصندوق کارآفرینی امیدشیشوان-شهرستان عجب شیر - اش5عجب شیرآذربایجان شرقیدرب و پنجره سازی317

2شبسترآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری و گوشتی318
روستای - شبستر - استان آذربایجان شرقی 

-خیابان استد شهریار - شیخ ولی 
وزارت جهاد کشاورزی25002500سعید غالمیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی35003500سعید مهدی پوربانک کشاورزیروستای حسین آباد5ملکانآذربایجان شرقیپرورش بوقلمون گوشتی319

320

توریع دارو در مراکز 

بهداشت وخانه های 

بهداشت روستایی

10001000سعید نظامی رشیدصندوق کارآفرینی امیدقره آغاج خیابان امام روبروی شبکه بهداشت1چاراویماقآذربایجان شرقی
وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

2تبریزآذربایجان شرقی(بند کفش)تولید قیطان 321
تبریز جاده مرند تبریز کوچه اطلس کوچه ماسه 

 طبقه همکف48شویی پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سکینه حیدرپورصندوق کارآفرینی امید

100100سکینه علی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای پسته بیگ1اهرآذربایجان شرقیورنی بافی322
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

323
پرورش گاو شیری دورگ 

مولد اقای سلطانعلی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی20002000سلطانعلی مقدمصندوق کارآفرینی امیدشهرستان اهر روستای قلندر1اهرآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی32803280سلمان نوری قزلجهبانک کشاورزیروستای قزلجه- بستان آباد6بستان آبادآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری324

325

ترویج فرهنگ وگردشگری 

در فعالیت های 

(بوم گردی)سودآوری

20002000سلیمان پروین بسیطپست بانکآذربایجان شرقی هشترود روستای بسیط5هشترودآذربایجان شرقی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

326

مستقل سازی 

وتجهیزدفاترآی سی 

ش-تی،روستایی استان آ

530530سلیمان حیدریانپست بانکبناب روستای چلقایی1بنابآذربایجان شرقی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

327
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
510510سمیرا احمدینپست بانکروستای نرج اباد1مراغهآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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328
مستقل سازی و تجهیز دفتر 

ICTروستای آلمالوداش 
500500سمیرا حیدرپور آلمالوداشپست بانک۸آذرشهر روستای المالوداش خیابان اصلی پالک 1آذرشهرآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

5تبریزآذربایجان شرقیتولیدی مانتو و شلوار329
تبریز جاده آذرشهر باغ معروف گلستان سوم 

نبش مهر سوم
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سمیه پور قاسمیصندوق کارآفرینی امید

2کلیبرآذربایجان شرقیکارگاه گلیم و ورنی بافی330
روستای -شهرستان کلیبر-آذربایجان شرقی

عربشاه خان
600600سمیه زمانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

400400سمیه سلیمی بایقراءبانک توسعه تعاونهشترود روستای حوجستان جنب درمانگاه1هشترودآذربایجان شرقیمعرق چوب331
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت19501950سمیه سیار قشالقپست بانکبناب قشالق8بنابآذربایجان شرقیمصنوعات چوبی332

333

بسته بندی مواد 

غذایی،نان،سبزیجات ومیوه 

(چیپس میوه)خشکبار

وزارت صنعت، معدن و تجارت760760سمیه صادقیصندوق کارآفرینی امیدروستای دبردان سفلی1چاراویماقآذربایجان شرقی

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600سمیه عبدالرحیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای مرکید.یامچی10مرندآذربایجان شرقیتولید پوشاک334

335
صندوق خرد محلی 

روستایی دستجرد
صندوق کارآفرینی امید200200سمیه فیضیصندوق کارآفرینی امیدمحله علیا خ شهدا- گوگان روستای دستجرد 20آذرشهرآذربایجان شرقی

336
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500سمیه مرادیپست بانکروستای دمیرچی1ملکانآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

337
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500سهراب رسولی امیردیزجپست بانکروستای امیردیزج1آذرشهرآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی20002000سهندعلی خیری نژاد اروقصندوق کارآفرینی امیدملکان روستای اروق2ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری338

وزارت جهاد کشاورزی18001800سوادعلی حمدیبانک کشاورزیمیانه روستای ترناب3میانهآذربایجان شرقیپرواربندی گوساله دورگ339

وزارت صنعت، معدن و تجارت220220سوسنبر رجبی مهماندارپست بانکروستای تپه اسماعیل آباد2ملکانآذربایجان شرقیتولید فرش340

341
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
530530سولماز بایرام علیپور قشالقیپست بانکاذرشهر روستای قشالق1آذرشهرآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

100100سیاره نادری اندابقدیمصندوق کارآفرینی امیدروستای دوغان1اهرآذربایجان شرقیورنی بافی342
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2عجب شیرآذربایجان شرقیکشت زعفران343
- شهرستان عجب شیر - اذربایجان شرقی

روستای قبادلو
وزارت جهاد کشاورزی300300سیامک عابدپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سید ابراهیم قرشی دایالریصندوق کارآفرینی امیدروستای دایالر3اهرآذربایجان شرقیتولید لباس زمستانی344

345

کارخانه تولید و بسته بندی 

پنیر سنتی گوسفندی 

رسیده در آب نمک

وزارت جهاد کشاورزی50005000سید احمد غفاری آقبالغصندوق کارآفرینی امیدکوی ویال دره/جاده لیقوان/باسمنج/تبریز15تبریزآذربایجان شرقی

346
پرورش و پروار بندی گاو 

 راس20شیری دو رگ 
وزارت جهاد کشاورزی10001000سید جابر نیریصندوق کارآفرینی امیدشهرستان سراب روستای اشتجران3سرابآذربایجان شرقی

10تبریزآذربایجان شرقیشیشه گری فوتی347

سردرود ، خیابان امام ، بش توتالر ، کوی تک 

سوِید روبروی کمپ نجات یافتگان، شرکت هشت 

بهشت بیتا

50005000سید حامد شکرگذار یتیم داربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی25002500سید مهدی علیانسببانک کشاورزیسراب روستای شربیان3سرابآذربایجان شرقیپرواربندی گوساله اصیل348
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349
 راس 50گاوداری شیری 

مولد
5اسکوآذربایجان شرقی

شهرستان اسکو روستای خاصوان قطعه زمین به 

2045پالک ثبتی 
وزارت جهاد کشاورزی1280012800سید ناصر پاک نژادبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400سیدابوالفضل قضاتیصندوق کارآفرینی امیدتبریز کندرودجنب آذراکسید8تبریزآذربایجان شرقیتولیدی کابینت350

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700سیدحسن هاشمی تبارصندوق کارآفرینی امیدروستای کردکندی1بستان آبادآذربایجان شرقیتولید ادوات کشاورزی351

14001400سیدمهدی موسوی خاصه لرپست بانکورستای خاصلر- ایلخچی - اسکو5اسکوآذربایجان شرقیتراش بر روی شیشه352
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

353
احداث گلخانه شیشه ای 

هیدروپونیک
6تبریزآذربایجان شرقی

- باسمنج  –آذربایجان شرقی شهرستان تبریز 

روستای دیزج لیلی خانی
بانک توسعه تعاون

سیدیوسف باغبان وظیفه 

شناس
وزارت جهاد کشاورزی1878018780

354
توسعه و تکمیل آزمایشگاه 

تشخیص طبی
88008800سیروس حسین نژادبانک توسعه تعاونشهرستان خداآفرین روستای جانانلو15خداآفرینآذربایجان شرقی

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

355

کارگاه تولید و ساخت ادوات 

کشاورزی و جوشکاری درب 

و پنجره

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800سیروس حیدرپورصندوق کارآفرینی امیدشهرستان چاراویماق روستای دوه یاتاقی مرکزی1چاراویماقآذربایجان شرقی

356
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500سیروس خان بلویردیپست بانکهریس روستای بلویردی1هریسآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

357
اقامتگاه بومگردی سیروس 

رنجبر کندجانی در کندوان
2اسکوآذربایجان شرقی

روستای توریستی - اسکو  –آذربایجانشرقی 

کوچه گیله جان جاباسی- کندوان
800800سیروس رنجبر کندجانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500سیروس صادقیپست بانکملکان روستای آروق3ملکانآذربایجان شرقیتولید درب و پنجره آهنی358

15001500سیروس مهدیپورصندوق کارآفرینی امیدروستای وینق- خدافرین 3خداآفرینآذربایجان شرقیبوم گردی359
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

360
تولید و فروش پنیر سفید 

سنتی گوسفندی لیقوان
8تبریزآذربایجان شرقی

/ خیابان امام / روستای لیقوان / باسمنج / تبریز 

48پالک 
وزارت جهاد کشاورزی20002000سیف اهلل داوطلب لیقوانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500سیف اله رسولی ولنجقبانک کشاورزیولنجق- شهرستان عجب شیر - اش1عجب شیرآذربایجان شرقیکشت زعفران361

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری اصیل362
اذربایجان شرقی شهرستان عجب شیر روستای 

بواللو
وزارت جهاد کشاورزی700700سیفعلی کریمیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی57005700سیما جبراییلیبانک کشاورزیاهر روستای زگلیک سفلی3اهرآذربایجان شرقی راس150پرواربندی گوساله 363

25002500سیمین محمدیبانک کشاورزیشهرستان خداافرین شهرک جانانلو2خداآفرینآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری364
سازمان منطقه آزاد تجاری 

صنعتی

365
 100گوساله پرواری دورگ 

راس
وزارت جهاد کشاورزی40004000شادعلی نقی زاده تورچیبانک توسعه تعاونروستای محسن آباد4ملکانآذربایجان شرقی

366
تولید و فراوری و بسته 

بندی و اصالح بذر
وزارت جهاد کشاورزی2500025000شاکر مختار زاده قره چپقبانک کشاورزینظر کهریزی روستای کلب کندی-هشترود5هشترودآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی950950شاهوردی قلی زاده هرگالنپست بانکعجب شیر روستای دانالو2عجب شیرآذربایجان شرقیپروانه بهره برداری367

368

تولید انواع کیک و کلوچه و 

فراورده های کاکایویی و 

شکالت

30شبسترآذربایجان شرقی
روستای - شبستر - استان آذربایجان شرقی 

جنب خانه بهداشت- علیشاه 
بانک توسعه تعاون

شرکت آسمان بهرام علیشاه 

محمدرصا پور اکبر نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000

369
 )تولید فراورده های کاکایو 

(شیرینی و شکالت 
12شبسترآذربایجان شرقی

روستای - شبستر - استان آذربایجان شرقی 

1010پالک - روبروی ارس پر بنیس - بنیس 
پست بانک

شرکت بنیس شکالت 

آذربایجان مسلم بی الم
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000
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370

تولید انواع آب نبات میوه 

ای ، شیرینی جلت طعم دار 

و بسته بندی عسل طبیعی

44شبسترآذربایجان شرقی
جاده شبستر - شبستر - استان آذربایجان شرقی 

جنب شهرک- آقکهریز - صوفیان 
بانک کشاورزی

شرکت رضوان شبستر مسعود 

بالچی یامی
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

7شبسترآذربایجان شرقیتولید کیک و کلوچه371
روستای - شبستر - استان آذربایجان شرقی 

---علیشاه 
صندوق کارآفرینی امید

شرکت گلچین نمونه شبستر 

قربان نجفقلی زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت99009900

وزارت جهاد کشاورزی65006500شکر پاشائی نقاره کوبپست بانکاهر روستای نقاره کوب قدیم4اهرآذربایجان شرقیپرواربندی گوساله372

373
توسعه صنایع دستی و 

مشاغل روستایی و خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500شهباز عیوضی فامپست بانکروستای تازه قلعه- ملکان - آذربایجان شرقی 3ملکانآذربایجان شرقی

374
ساخت سازهای سنتی با 

محوریت سنتور
6جلفاآذربایجان شرقی

ورودی - روستای صنعتی ارسی- شهرستان جلفا

روستا
27002700شهرام غالمی گرگریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3تبریزآذربایجان شرقیسری دوزی لباس مردانه375
تبریز جاده فرودگاه سه راهی مایان روستای 

اوغلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000شهرود عبادزادهصندوق کارآفرینی امید

376

طرح توجیهی فنی و 

اقتصادی پروانه بهره برداری 

 10واحد گاوشیری اصیل 

راسی روستایی

وزارت جهاد کشاورزی20002000شهریار قلی زاده الریجانصندوق کارآفرینی امیدروستای بابایلو-خداافرین2خداآفرینآذربایجان شرقی

2بستان آبادآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری صنعتی377
- تبریز19بخش -بستان آباد-آذربایجان شرقی

روستای الخلج
وزارت جهاد کشاورزی28002800شهناز پساویدهبانک کشاورزی

5ورزقانآذربایجان شرقیمجتمع گردشگری بین راهی378
- روستای آقابابافرامرزی - شهرستان ورزقان 

مجتمع بین راهی آقابابافرامرزی
15001500صادق حسین پورپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت320320صادق خلیقصندوق کارآفرینی امیدروستای قربانکندی2ملکانآذربایجان شرقیتولید فرش دستباف379

380
سردخانه نگهداری مواد 

غذایی
وزارت جهاد کشاورزی3000030000صبا سلیمانیبانک توسعه تعاونچاراویماق ناحیه صنعتی10چاراویماقآذربایجان شرقی

381
صندوق خرد محلی روستای 

کافی الملک
صندوق کارآفرینی امید200200صحاب مختاری اقدمصندوق کارآفرینی امیدشبستر روستای کافی الملک2شبسترآذربایجان شرقی

100100صدف خانپورصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان شرقی هشترود روستای اکوز گنبدی1هشترودآذربایجان شرقیگلیم بافی382
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100صدیقه صفریصندوق کارآفرینی امیدروستای کردلر1اهرآذربایجان شرقیورنی بافی383
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

384

مستقل سازی وتجهیز 

دفاترآی سی تی، روستایی 

 خدمات ICTSOSطرح

( ICT , IT )رسانی فوری 

560560صغرا حسن زاده شجاعیپست بانکمرند روستای گلین قیه1مرندآذربایجان شرقی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

385
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
1تبریزآذربایجان شرقی

تبریز روستای نوجه ده دفتر ای سی تی روستایی 

نوجه ده
500500صغری اصغری مهدینلوپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400صغری خیری قلعهپست بانکروستای تازه قلعه2ملکانآذربایجان شرقیتولید پوشاک386

387
تولید پشمک و دانه و میوه 

آجیلی فراوری شده
وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000صغری عالی میان بازورصندوق کارآفرینی امیدروستای بیلوردی پایین تر از کارخانه صبا موکت20هریسآذربایجان شرقی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700صغری ولی زادهبانک توسعه تعاونآذربایجان شرقی هشترود روستای خورجستان2هشترودآذربایجان شرقیتولید پوشاک388

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500صفر تاجری مهدینلوپست بانکروستی مهدینلو- ایلخچی - اسکو5اسکوآذربایجان شرقیپروانه معدن ماسه بادی389

وزارت جهاد کشاورزی24002400صفر سیاربانک کشاورزیروستای داران3جلفاآذربایجان شرقیبره پرواری390

5جلفاآذربایجان شرقیگلخانه391
شهرستان جلفا فلکه عاشورا میدان عاشورا 

خیابان شمس تبریزی پاساژ شمس
88008800صفیه فتحی پوربانک کشاورزی

سازمان منطقه آزاد تجاری 

صنعتی

392

کاشت و تولید گلهای 

طرف قرارداد با )تزیینی 

(گونش کاکتوس آذربایجان 

وزارت جهاد کشاورزی10001000صمد احمری مایانیصندوق کارآفرینی امیدخیابان جنب کوی اصغر آب- مایان سفلی 1تبریزآذربایجان شرقی

20002000صمد بقال اصغری باغمیشهپست بانککوچه قویدل-روستای کندرود-جاده تهران-تبریز10تبریزآذربایجان شرقیکاشی سازی اصغری393
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

394
اقامتگاه بومگردی صمد 

رییسی کندجانی در کندوان
2اسکوآذربایجان شرقی

روستای توریستی - اسکو  –آذربایجانشرقی 

کوچه گیله جان جاباسی –کندوان
10001000صمد رییسی کندجانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3آذرشهرآذربایجان شرقیساخت ساز های سنتی395
خ فردوسی کوی گلباد منزل - گوگان - آذرشهر 

شخصی
500500صمد مسعودی گوگانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت ورزش و جوانان500500صمد ناصریپست بانکمرند شهر جدید بناب خیابان مولوی3مرندآذربایجان شرقیزمین چمن شاهد بناب مرند396

397
تولید لواشک از پوره میوه 

جات
15شبسترآذربایجان شرقی

- علیشاه - شبستر - استان آذربایجان شرقی 

ناحیه صنعتی مطلب زاده
پست بانک

صنایع غذایی شیرین تاش 

علیشاه احمد بی پناه علیشاهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت87288728

وزارت جهاد کشاورزی15001500ضرغام رنجبر کرده دهبانک کشاورزیمراغه روستای کرده ده3مراغهآذربایجان شرقیمرتعداری398

وزارت جهاد کشاورزی600600طاها توکلیبانک کشاورزیش هشترود روستایی اکوزگنبدی.آ3هشترودآذربایجان شرقیپرواربندی گوساله399

وزارت جهاد کشاورزی15001500طاهر المعی هریسبانک کشاورزیبرازین2هریسآذربایجان شرقیبره پرواری400

401
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
500500طاهره صدیقیپست بانکعجبشیر روستای شیراز1عجب شیرآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

402

طرح توجیهی فنی و 

اقتصادی واحد گاوشیری 

 راسی روستایی 15دورگ 

دارای پروانه بهره برداری

وزارت جهاد کشاورزی25002500طهمورث آزادیصندوق کارآفرینی امیدروستای جانانلو-خداافرین3خداآفرینآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی500500طوفان ترفخبانک کشاورزیمراغه روستای جوکی محمدرضا5مراغهآذربایجان شرقیکشت گل محمدی403

1ورزقانآذربایجان شرقیورنی بافی404
-خیابان حافظ –خیابان امام  –شهرستان ورزقان 

 محله سونگون
200200طیبه جهانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100ظریفه محبوبیصندوق کارآفرینی امیداهر روستای قلندر1اهرآذربایجان شرقیورنی بافی405
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی40004000ظعفر سلیمیبانک کشاورزیروستای صومعه علیا-مراغه4مراغهآذربایجان شرقیواحد گوساله پرواری406

407

روستایی ictتوسعه دفتر

ومستقل سازی کامل باجه 

پست بانک

680680ظفر عبدیپست بانکاذربایجان شرقی ملکان روستای مبارک اباد1ملکانآذربایجان شرقی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی20002000عادل صادقی آذرپست بانکجاده یخفروزان- اهر4اهرآذربایجان شرقی راس225واحد بره پرواری 408

وزارت جهاد کشاورزی45504550عارف پشمیبانک کشاورزیاهر بخش مرکزی حومه اهر4اهرآذربایجان شرقیمحصوالت گلخانه ای409

250250عالم گل امیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای خانکندی- بخش ابش احمد - کلیبر 1کلیبرآذربایجان شرقیورنی بافی410
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300عالیه مرادزاده کاللقبانک توسعه تعاونروستای قشالق-شهرستان کلیبر 2کلیبرآذربایجان شرقیاقامتگاه بوم گردی411
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600عباس اسمعیلی کردکندیصندوق کارآفرینی امیدروستای کردکندی3بستان آبادآذربایجان شرقیتولیدپوشاک412

413
احداث استخر و پارک آبی 

رویال
15جلفاآذربایجان شرقی

سه راهی قره - روستای شجاع - شهرستان جلفا 

بورون
وزارت ورزش و جوانان3000030000عباس حبی علمداریپست بانک

414

سرمایه در گردش مورد نیاز 

برای تولید و توزیع گندم 

بذری

10هشترودآذربایجان شرقی
هشترود خیابان شهید رجایی اتحادیه شرکتهای 

تعاونی روستایی هشترود
وزارت جهاد کشاورزی1000010000عباس حضرتی وظیفه خورانیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی500500عباس عزتی خطببانک کشاورزیروستای خطب-مراغه32مراغهآذربایجان شرقیکشت زعفران415

3شبسترآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری و گوشتی416
روستای - شبستر - استان آذربایجان شرقی 

خیابان استاد شهریار- شیخ ولی 
وزارت جهاد کشاورزی15001500عباس غالمیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی50005000عباس کریم پوربانک کشاورزیشهرستان ورزقان روستای کاسین4ورزقانآذربایجان شرقیپرورش گاوشیری صنعتی417

وزارت جهاد کشاورزی6000060000عباسعلی صمیمی اخی جهانیبانک کشاورزیاخی جهان اخر کوی جهاد گاوداری صمیمی25آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری418

وزارت جهاد کشاورزی20002000عبدالرضا اصغری شندیبانک کشاورزیخ مطهری- شندآباد - شبستر 1شبسترآذربایجان شرقیکاشت زعفران419

420
تولید کیف ومصنوغات 

چرمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500عبدالعلی کوفهءصندوق کارآفرینی امیدبناب زاوشت2بنابآذربایجان شرقی

421
طرح تولید صنعتی ادوات 

مکانیزه کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000عبدالمحمد شفیقیبانک کشاورزیروستای ذوالبین- هشترود5هشترودآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی949519عبداله ابراهیمی گلبوسبانک توسعه تعاونمیانه روستای گلبوس1میانهآذربایجان شرقیپرورش ماهیان سرد ابی422

520520عبداله زرعیپست بانکآذر بایجان شرقی مرند روستای ارسی1مرندآذربایجان شرقیictدفتر خدمات روستای 423
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

424
پرورش ماهی قزل اال به 

تن10ظرفیت 
وزارت جهاد کشاورزی22502250عبداله عیوضیبانک کشاورزیشهرستان ورزقان روستای چایکندی خیرالدین2ورزقانآذربایجان شرقی

425
پرورش گاو شیری اصیل 

صنعتی هلیشتاین
وزارت جهاد کشاورزی70007000عبداله منفردزادهبانک کشاورزیبناب خیابان دریا6بنابآذربایجان شرقی

426
پرواربندی گوساله دورگ 

 راس70
وزارت جهاد کشاورزی20002000عزیز زارعیبانک کشاورزیاهر روستای گرنگاه2اهرآذربایجان شرقی

427
 راسی 100پرورش گوساله 

بنام اقای عزیز محمدی
وزارت جهاد کشاورزی990990عزیز محمدیبانک کشاورزیشهرستان هوراند روستای گزرلیگ3اهرآذربایجان شرقی

428
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500عزیزاله زیرکپست بانکملکان روستای قندهار1ملکانآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

429
صندوق خرد محلی روستای 

شند آباد
صندوق کارآفرینی امید200200عزیزه احمدی زاده شندیصندوق کارآفرینی امیدشبستر روستای شندآباد2شبسترآذربایجان شرقی
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3مرندآذربایجان شرقیکارگاه تولید پوشاک430
مرند مرکید جنب مسجد موسی بن جعفر منزل 

فاطمه حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600عزیزه انصافی مرکیدصندوق کارآفرینی امید

431
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500عزیزه پورحبیب گلین قیهپست بانکمرند مالیوسف1مرندآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

432
کارگاه تولیدات صنایع 

دستی چرم دوز
200200عزیزه حسین نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای طوعلی سفلی- خداآفرین 1خداآفرینآذربایجان شرقی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500عسگر فرزین خوشمهرپست بانکبناب خوشه مهر2بنابآذربایجان شرقیکارگاه تولید فرش دستباف433

7سرابآذربایجان شرقیگاوداری434
روستای محمد - سراب - آذربایجان شرقی 

گاوداری صبری- کندی 
وزارت جهاد کشاورزی45004500علی صبری ممه کندیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی1000010000علی احمدزاده دوزدوزانیبانک کشاورزیسراب دوزدوزان4سرابآذربایجان شرقیراس300گوساله ی پرواری 435

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی اشرف قبادلوبانک کشاورزیشهرستان عجبشیر روستای قبادلو2عجب شیرآذربایجان شرقیطرح پروش گاو شیری436

437
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500علی اصغر رشادتپست بانکاذربایجان شرقی شهرستان ملکان روستای بایقوت1ملکانآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی19501950علی اصغری شندیبانک کشاورزیخ مخابرات- شندآباد - شبستر 1شبسترآذربایجان شرقیکاشت زعفران438

439
احداث گلخانه گل و گیاه 

زینتی فصلی و آپارتمانی
8جلفاآذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی شهرستان جلفا منطقه آزاد 

ارس سایت گلخانه ای بلوار کشاورزی نبش 

43چهارم شرقی قطعه 

99909990علی اکبرپوریبانک کشاورزی
سازمان منطقه آزاد تجاری 

صنعتی

1300013000علی ایمانی علی آبادبانک توسعه تعاونروستای علی آباد- کلیبر 17کلیبرآذربایجان شرقیهنل سحراما440
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی400400علی بانور هجراندوستبانک توسعه تعاونکلیبر بخش مرکزی روستای هجراندوست2کلیبرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری دورگ441

5سرابآذربایجان شرقیسفره خانه سنتی ستاره شب442
سرا ب میدان امیر المومنین روبروی دانشکده 

امیر المومنین
55005500علی پهلوانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1جلفاآذربایجان شرقیاحداث نهالستان443
اذربایجان شرقی شهرستان جلفا شهر هادیشهر 

روستای زاویه
وزارت جهاد کشاورزی800800علی پورحسنبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی2750027500علی حسن زاده سرایبانک کشاورزیسرای12هریسآذربایجان شرقیپرورش گاوشیری444

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200علی حیدریصندوق کارآفرینی امیدبخش کندوان روستای سنقرآباد2میانهآذربایجان شرقیجوراب بافی445

446
بسته بندی حبوبات 

وخشکبار
وزارت جهاد کشاورزی25002500علی حیدریصندوق کارآفرینی امیدروستای عاشقلو-خداآفرین5خداآفرینآذربایجان شرقی

447
تکمیل کارخانه بسته بندی 

عسل ، خشکبار و مربا
10شبسترآذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی شهرستان شبستر روستای 

دریان جاده دریان ورودی دریان فرعی غربی 

کارخانه شانلی عسل خاقانی دریان

وزارت جهاد کشاورزی90009000علی خاقانیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی20002000علی دانندهبانک کشاورزیسیه رود3جلفاآذربایجان شرقیپرورش ماهی قزل آال448

449
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
550550علی داورپناهپست بانکسراب روستای اردها1سرابآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

450
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
520520علی رضا صبوری قزل دیزجپست بانکروستای قزل دیزج-سه راهی مایان-تبریز1تبریزآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

5اسکوآذربایجان شرقیتولید کابینت وکیوم451
جاده اسکو خسروشاه ایستگاه  (کله جاه)کلجاه 

کوشن جنب باشگاه ورزشی کلجاه طبقه همکف
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500علی رضا موالیی کلجاهیبانک کشاورزی
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452

پرورش انواع کاکتوس 

وساکولنت با همکاری 

شرکت گونش کاکتوس 

آذربایجان

وزارت جهاد کشاورزی495495علی زمانیبانک توسعه تعاونروستای بارانلو- خسروشاه -جاده تبریز 2تبریزآذربایجان شرقی

1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری453
جاده قدیم - خیابان والیت فقیه - هادیشهر 

 آب و فاضالب1جنب پمپ شماره - اردوباد 
وزارت جهاد کشاورزی25002500علی سعدی دستجردبانک کشاورزی

454
تولید ادوات و قطعات 

ماشین آالت کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500علی سلمانزادهصندوق کارآفرینی امیدهریس روستای باروق5هریسآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی25002500علی شفاعت قراملکیصندوق کارآفرینی امیدروستای الوار سفلی-تبریز 4تبریزآذربایجان شرقیپرورش گل و گیاهان زینتی455

وزارت جهاد کشاورزی12001200علی صمدی نوجه دهصندوق کارآفرینی امیدروستای نوجه ده- خسروشاه - تبریز 3تبریزآذربایجان شرقیکشت زعفران456

540540علی ظفری یولقونلوپست بانکآذربایجان شرقی ملکان یولقونلوی جدید1ملکانآذربایجان شرقیروستاییICTتوسعه دفتر457
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

5بنابآذربایجان شرقیگوساله پرواری اصیل458
آذربایجان شرقی شهرستان بناب میدان بسیج 

خیابان زاوشت نرسیده به روستای روشت کوچک
وزارت جهاد کشاورزی20002000علی عباس زادهبانک کشاورزی

12001200علی فرمانپور کاللقبانک توسعه تعاونروستای کاللق- شهرستان کلیبر 3کلیبرآذربایجان شرقیاقامتگاه بومگردب459
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300علی محمد نوریصندوق کارآفرینی امیدهوراند روستای ماللو1اهرآذربایجان شرقیورنی بافی460
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی20002000علی محمودی آذرخضرلوصندوق کارآفرینی امیدعجب شیر روستای خضرلو2عجب شیرآذربایجان شرقیپروانه گلخانه461

2کلیبرآذربایجان شرقیورنی بافی462
روستای - بخش آبش احمد - شهرستان کلیبر 

نجف تراکمه
12001200علی ناصری تراکمهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

463
 98) راسی 49گاو شیری 

(راس کل گله 
وزارت جهاد کشاورزی50005000علی نقی زادهبانک کشاورزیروستای باباکندی رود- هشترود 4هشترودآذربایجان شرقی

464
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500علی نوبختپست بانکسراب روستای اسنق1سرابآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

465

احداث گلخانه به مساحت 

 مترمربع جهت تولید 4000

فلفل دلمه ای رنگی بصورت 

کشت هیدروپونیک با 

 تن80ظرفیت سالیانه 

8اسکوآذربایجان شرقی
آذر بایجان شرقی شهرستان اسکو جاده ارومیه 

روستای گمیچی
وزارت جهاد کشاورزی70007000علی نوران بخشپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت940940علیرضا خیری قلعهپست بانکروستای یوزباشکندی2ملکانآذربایجان شرقیتولید مبل و صنایع چوبی466

وزارت صنعت، معدن و تجارت950950علیرضا داداشی قلعهپست بانکروستای تازه قلعه8ملکانآذربایجان شرقیتولید پوشاک467

468
تولید خیار گلخانه ای به 

متر1000ظرفیت
2مرندآذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی شهرستان مرند روستای قراجه 

محمد
وزارت جهاد کشاورزی16001600علیرضا ذاکریصندوق کارآفرینی امید

469
 راس 25پرورش گاو شیری 

مولد
وزارت جهاد کشاورزی40004000علیرضا شامی زادهصندوق کارآفرینی امیداهر بخش مرکزی روستای کقالق3اهرآذربایجان شرقی

470
 200پرورش گوساله پرواری 

راس
وزارت جهاد کشاورزی46204620علیرضا مظفریبانک کشاورزیسراب روستای داراب3سرابآذربایجان شرقی
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2عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش دهنده گاوشیری471
- شهرستان عجب شیر - آذربایجان شرقی 

روستای هروان
وزارت جهاد کشاورزی19001900علیرضا نورانیصندوق کارآفرینی امید

2عجب شیرآذربایجان شرقی راسی10پرورش گاو شیری 472
روستای -شهرستان عجب شیر-آذربایجان شرقی

شیراز
وزارت جهاد کشاورزی10001000علیقلی آشنائیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی15001500علیقلی قراچورلوخیاویبانک کشاورزیگوراوان2هریسآذربایجان شرقیپرورش گاوشیری473

474
تولید و تعمیر ماشین آالت 

و ادوات کشاورزی
2ورزقانآذربایجان شرقی

روستای - شهرستان ورزقان - آذربایجانشرقی 

مسقران
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500عمران خدادادیپست بانک

475
افزایش تولید نخ دستبافت و 

ماشینی
10ورزقانآذربایجان شرقی

استان اذربایجانشرقی شهرستان ورزقان جاده 

روستای مهترلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت70007000عمران رنجبرپست بانک

476
گلیم بافی در روستاهای 

میانه
15001500عنایت اله عبادیبانک توسعه تعاونروستای شیخ در آباد103میانهآذربایجان شرقی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

477
جواز تاسیس کفش ایمنی 

تزریقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300عوض سلیمی شاملوصندوق کارآفرینی امید7هریس روستای گمند پالک 3هریسآذربایجان شرقی

478

پرورش ماهیان سرد آبی 

قزل آال به ظرفیت بیست 

تن در سال

4هشترودآذربایجان شرقی
شهرستان هشترود دهستان علی آبادروستای 

خراسانک
وزارت جهاد کشاورزی32003200عیسی یاری خراسانلوبانک کشاورزی

479

طرح توجیهی فنی مالی 

 هزار تنی گندم 40سیلوی 

 خدمات 4755تعاونی 

کشاورزی کشت سبز 

چاراویماق

12چاراویماقآذربایجان شرقی
آذربایجان شرقی شهرستان چاراویماق بخش 

مرکزی روستای طاالر
وزارت جهاد کشاورزی2500025000عین اهلل رستمیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700عینعلی لطفی کردکندیصندوق کارآفرینی امیدروستای کردکندی کوچه اصلی- بستان آباد 2بستان آبادآذربایجان شرقیتولید ادوات کشاورزی480

481

احداث باغ رستوران بین 

راهی در جاده بین المللی 

خروجی سیه )جلفا بیله سوار

(رود

375375عیوض رجبیبانک توسعه تعاون جاده سیه رود نوردوز1کیلومتر 7جلفاآذربایجان شرقی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

482
پرورش پرواربندی گوساله 

دورگ
وزارت جهاد کشاورزی24002400غضنفر محمدی آزادبانک کشاورزیروستای کردکندی- بستان آباد5بستان آبادآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی85008500غالمحسین جباری نژادبانک کشاورزیینگی کند-خسروشاه-تبریز-آذربایجان شرقی6تبریزآذربایجان شرقیپرواربندی گوساله اصیل483

وزارت جهاد کشاورزی500500غالمحسین حاجی عباسیبانک کشاورزیعجب شیر روستای خضرلو2عجب شیرآذربایجان شرقیگاوشیری484

485
احداث کارگاه طراحی و 

دوخت لباس
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500غالمرضا حاتمیصندوق کارآفرینی امیدکوچه کتابخانه- روستای لیوارجان- هادیشهر14جلفاآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی12501250غالمعلی برادری کلوانقبانک کشاورزیکلوانق5هریسآذربایجان شرقیپرواربندی گوساله486

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فاطمه احدیبانک توسعه تعاونروستای قلی کندی1ملکانآذربایجان شرقیتولید فرش و قالی دستباف487

488
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
1اسکوآذربایجان شرقی

تبریز شهرستان اسکو روستای کلجاه کوی آزادی 

۱۸کوچه پاستور پالک 
500500فاطمه احمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

489
توسعه کارگاه انفرادی ورنی 

و قالی
500500فاطمه امیدوارپست بانکروستای خانکندی2کلیبرآذربایجان شرقی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300فاطمه بایرامی دانالوصندوق کارآفرینی امیدروستای رازیان2عجب شیرآذربایجان شرقیکارگاه منبت کاری چوب490
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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491

مستقل سازی و تجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی طرح 

ictsos خدمت رسانی 

فوری

510510فاطمه پورعباس کردآبادپست بانکاسکو روستای کرد اباد1اسکوآذربایجان شرقی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

492
صندوق خرد محلی زنان 

روستای قیه بالغی
صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه جنگی قیه بالغیصندوق کارآفرینی امیدمراغه روستای قیه بالغی32مراغهآذربایجان شرقی

400400فاطمه رحمیان هروانپست بانکروستای هروان- عجب شیر 2عجب شیرآذربایجان شرقیحکاکی روی فلز493
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

494

کاشت و تولید گلهای 

طرف قرارداد با )تزیینی 

(گونش کاکتوس آذربایجان 

وزارت جهاد کشاورزی600600فاطمه روحی قشالقپست بانکخیابان امام خمینی-روستای آخوند قشالق 1بنابآذربایجان شرقی

1ورزقانآذربایجان شرقیورنی بافی495
روستای - شهرستان ورزقان -آذربایجانشرقی 

بورملک
250250فاطمه سعادتیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فاطمه سلیمیصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان شرقی هشترود روستای اکوز گنبدی1هشترودآذربایجان شرقیگلیم بافی496
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900فاطمه عباسیانبانک توسعه تعاونآذربایجان شرقی هشترود روستای ینگجه2هشترودآذربایجان شرقیتولید پوشاک497

498
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500فاطمه علیزادهپست بانکش شهرستان میانه روستای اسالم اباد.ا1میانهآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

499
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500فاطمه فالح خاصلوییپست بانکروستای خاصلو- آذر شهر - آذربیجان شرقی 1آذرشهرآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

500
تولیدی مانتوشلوار و لباس 

زنانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فاطمه محسنی نیابانک توسعه تعاونبناب روستای خانه برق جدید6بنابآذربایجان شرقی

100100فاطمه موسی پور چاپانصندوق کارآفرینی امیداهر روستای چاپان1اهرآذربایجان شرقیورنی بافی501
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فاطمه ولی پور گلوجهصندوق کارآفرینی امیداهر روستای گلجه1اهرآذربایجان شرقیورنی بافی502
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

503
صندوق خرد محلی روستای 

زین آباد
صندوق کارآفرینی امید200200فایزه شاهپوریصندوق کارآفرینی امیدشبستر روستای زین آباد2شبسترآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی10001000فتح اله حاجی زادهبانک کشاورزیروستای خانقاه2مراغهآذربایجان شرقیپرورش ماهیان سردآبی504

505
طراحی و تولید و مونتاژ 

قطعات ادوات کشاورزی
30چاراویماقآذربایجان شرقی

 –شهر قره آغاج  –شهرستان چاروایماق  –ش .آ

ناحیه صنعتی چاراویماق
وزارت صنعت، معدن و تجارت2500025000فتح اله نوراللهیبانک کشاورزی

2آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری506
خاصلو خیابان استاد شهریار کوی ملک آباد بن 

بست الله
وزارت جهاد کشاورزی12001200فرامرز حسین پورپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی2000020000فرج اله اکبریبانک کشاورزی روستای جوبند12شهرستان اهر کیلومتر 110اهرآذربایجان شرقیپروانه بهره برداری گشتارگاه507

508
 راس 50)گاوشیری اصیل

(کل گله100-مولد
وزارت جهاد کشاورزی81008100فرج اله باقری دشمنلوبانک کشاورزیهشترود روستای دشمنلو5هشترودآذربایجان شرقی

500500فرحناز صاحب یارصندوق کارآفرینی امیدروستای متعلق- کلیبر2کلیبرآذربایجان شرقیبوم گردی509
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

10001000فرخ مهدی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای وینق- خدافرین 1خداآفرینآذربایجان شرقیبوم گردی510
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی20002000فرزاد غفاریان فرهودبانک کشاورزیروستای حاجی کرد2مراغهآذربایجان شرقیگلخانه کوچک مقیاس511

15هریسآذربایجان شرقیتولید انواع کفش512
 تبریز اهرنرسیدهبه سه راهی امندی 17کیلومتر

کفش آوا
وزارت صنعت، معدن و تجارت33153315فرض اله مصطفائیپست بانک

513
پروانه بهره برداری گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000فرضعلی یزدان دوست خضرلوبانک کشاورزیعجب شیر روستای خضرلو1عجب شیرآذربایجان شرقی

514
ذرت، جو، )آسیاب غالت 

(...گاودانه و 
3سرابآذربایجان شرقی

اول - شهرستان سراب- آذربایجان شرقی

روستای قلعه جوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000فرمان بابایی قلعه جوقبانک توسعه تعاون

4هشترودآذربایجان شرقیکارگاه قالیشویی515
روبروی شهرک صنعتی پرفسور - هشترود

هشترودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000فرهاد محسنیپست بانک

516
تولید مبلمان خانگی وانواع 

سرویس خواب
5عجب شیرآذربایجان شرقی

اول جاده -جلده تبریز 4/6کیلومتر - عجب شیر 

روستای رحمانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000فرهاد مرادیپست بانک

517
صندوق خرد محلی زنان 

روستای قره چپق
صندوق کارآفرینی امید400400فریبا رستمیانصندوق کارآفرینی امیدبناب قره چپق30بنابآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی50005000فریبا عباسپورصندوق کارآفرینی امیدروستای الهیجان-تبریز 6تبریزآذربایجان شرقیتولید بستنی بر پایه شیر518

519

بسته بندی سبزیجات و 

صیفی جات تازه وچیپس 

سیب زمینی

وزارت جهاد کشاورزی49004900فرید اسماعیل پورصندوق کارآفرینی امیدعجب شیر3عجب شیرآذربایجان شرقی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فرید زارعیهصندوق کارآفرینی امیدجاده گنبرف- روستای گنبرف - اسکو4اسکوآذربایجان شرقیتولید مواد شیمیایی خودرو520

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000فریده باستانی باشسیزصندوق کارآفرینی امیدروستای حاج اقا4بستان آبادآذربایجان شرقیخرد کنی و بسته بندی قند521

522
تجهیز و تکمیل اقامتگاه بوم 

گردی
14701470فریده علیوندپست بانکروستای پیغام/شهرستان کلیبر/آذربایجان شرقی2کلیبرآذربایجان شرقی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

523
تولید پوشاک و کت و شلوار 

(پروانه کسب)مردانه 
3تبریزآذربایجان شرقی

روستای مایان سفلی خیابان امام خیابان سبحان 

13پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000فریدون افتابی مایانصندوق کارآفرینی امید

150150فضه جعفریانبانک توسعه تعاونروستای جانانلو- شهرستان خداآفرین 2خداآفرینآذربایجان شرقیکارگاه انفرادی ورنی بافی524
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی27002700فیروز شفیعیبانک کشاورزیروستای بلفه تیمور-ترکمانچای-میانه3میانهآذربایجان شرقی راسی200بره پرواری 525

وزارت جهاد کشاورزی11001100فیروز لطفی انباقبانک کشاورزیاهر3اهرآذربایجان شرقیپرورش ماهی سرد آبی526

527

تولید فرش دستباف با 

استفاده از دستگاه نقشه 

خوان الکترونیکی در اندازه 

ها،رج ها و طرح های 

مختلف

2بنابآذربایجان شرقی

روستای -شهرستان بناب -استان آذربایجانشرقی

جنب نانوایی -خیابان شهید دشتبان-قره چپق

محمدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت650650فیروزه حیدریپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی500500قادر اژدریبانک کشاورزیروستای هرق2مراغهآذربایجان شرقیکاشت گل محمدی528

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500قادر مشتاقیبانک کشاورزیبناب روستای زاوشت3بنابآذربایجان شرقیتولید فرش و قالی دستباف529

530
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
530530قادر مشتاقیپست بانکسراب مهربان روستای آالن1سرابآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی29802980قاسم دربانیبانک کشاورزیمرند روستای اربطان6مرندآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری اصیل531

532
طرح توجیهی کشت بذر و 

نهال
1اهرآذربایجان شرقی

استان آذربایجانشرقی، شهرستان هوراند، روستای 

تازه کند
وزارت جهاد کشاورزی16001600قاسم علیجانی همراهلوصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی67506750قدیر لطفی بخشایشبانک کشاورزیبخشایش6هریسآذربایجان شرقیپرواربندی گوساله راس533

534
پرورش قارچ خوراکی وتولید 

کمپوست
3ورزقانآذربایجان شرقی

- جاده ورزقان خاروانا - شهرستان ورزقان 

نرسیده به سه راهی شرف آباد
وزارت جهاد کشاورزی50005000قدیر همتیصندوق کارآفرینی امید

3کلیبرآذربایجان شرقیپرواربندی گوساله دورگ535
شهرستان کلیبر بخش مرکزی روستای مقیاس 

جدید
وزارت جهاد کشاورزی800800قربان دهقانیبانک توسعه تعاون

536
 راسی 45گوساله پرواری 

همراه با اصالح نژاد سمینتال
وزارت جهاد کشاورزی20002000قربانعلی اکبرپوربانک کشاورزیهشترود روستای خورجستان4هشترودآذربایجان شرقی

2چاراویماقآذربایجان شرقیتریکو بافی537

آذربایجان شرقی شهرستان چاراویماق بخش 

مرکزی روستای سوغانچی کوه کوچه آسیاب 

کوچه مدنی طبقه اول

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000قربانعلی امامیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت17001700قربانعلی ذالی شیخ رجبصندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ رجب- هریس 9هریسآذربایجان شرقیتولید گونی و کیسه538

539
تهیه و توزیع نهاده های 

دامی
وزارت جهاد کشاورزی35003500قهرمان بافکربانک توسعه تعاونقوشه گنبد- سراب3سرابآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی700700قوتاز طالبی قیه باشیبانک توسعه تعاونکلیبر بخش مرکزی روستای قیه باشی3کلیبرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری دورگ540

2عجب شیرآذربایجان شرقی راسی20پرورش گاو شیری 541
روستای -شهرستان عجب شیر-آذربایجان شرقی

قبادلو
وزارت جهاد کشاورزی20002000کاظم اسدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000کاظم حفاریصندوق کارآفرینی امیدمیدان امام حسین-اذرشهر روستای قاضیجهان 2آذرشهرآذربایجان شرقیحوله بافی542

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600کاظم سیدزاده خروانقبانک کشاورزیخیابان بهارستان-خاروانا1ورزقانآذربایجان شرقیتولید محصوالت چوبی543

وزارت جهاد کشاورزی15641564کاظم مصیرزادهبانک کشاورزیگوراوان2هریسآذربایجان شرقیپرورش گاوشیری544

545
ایجاد گلخانه و تولید گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی3674736747کامران اختیاریبانک کشاورزیروستای ارقنه- هشترود11هشترودآذربایجان شرقی

1بستان آبادآذربایجان شرقی(لحاف دوزی و پرده)خیاطی 546
بستان آباد روستای قره بابا خیابان امام جنب 

بانک کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500کبری اکرام قره باباصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی10001000کرم فتانبانک کشاورزیروستای سرج-مراغه 1مراغهآذربایجان شرقیواحد پرورش ماهیان سردآبی547

548
طرح توجیهی فنی اقتصادی 

پرورش گاو شیری
3کلیبرآذربایجان شرقی

بخش - شهرستان کلیبر- استان آذربایجان شرقی

روستای ارمنیان- مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی10001000کریم بابایان نوجه دهبانک توسعه تعاون

549
توسعه خدمات پرستاری 

درمانگاه
500500کریم پورمحمدیپست بانکروستای تیکمه داش2بستان آبادآذربایجان شرقی

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

2هریسآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری550
- شهرستان هریس- استان آذربایجانشرقی

روستای سرای
وزارت جهاد کشاورزی25002500کریم پیر قدیمصندوق کارآفرینی امید

551
تولید ، بسته بندی و فروش 

پنیر سنتی گوسفندی لیقوان
وزارت جهاد کشاورزی35003500کریم داوطلب لیقوانیپست بانک49پالک / خیابان امام / لیقوان / باسمنج / تبریز 3تبریزآذربایجان شرقی
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی800800کریم نبیانبانک کشاورزیآذربایجان شرقی هشترود روستای ذوالبین3هشترودآذربایجان شرقیپروروار بندی گوساله دورگ552

553
کشت رعفران و گیاهان 

دارویی
2کلیبرآذربایجان شرقی

اذربایجانشرقی شهرستان کلیبر روستای 

عبدالرزاق
وزارت جهاد کشاورزی450450کریم نیک نامبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی58005800کریم وحدانیپست بانکمراغه روستای نرج آباد4مراغهآذربایجان شرقیتولید چیپس میوه554

100100کلثوم آورصندوق کارآفرینی امیدروستای ریحان- اهر 1اهرآذربایجان شرقیورنی بافی555
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی1300013000کمال روحیبانک کشاورزیبندر رحمانلو- عجب شیر10عجب شیرآذربایجان شرقیطرح پرورش آرتمیا556

بانک کشاورزیروستای یخفروزان- اهر 2اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری دورگ557
کیومرث محمدی حاجی علی 

بیک کندی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

558
روسری و شال طبیعی و 

پشمی
1اسکوآذربایجان شرقی

- کوچه ولیعصر - روستای اسگندان - اسکو

111پالک
300300گل بهار شکوری اسگندانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ورزقانآذربایجان شرقیورنی بافی559
- خاروانا- شهرستان ورزقان -آذربایجانشرقی 

خیابان ارس اول
500500گل ماهی پورقاسم گنجه لوپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

560
شرکت تعاونی مجتمع 

خدماتی و رفاهی
60006000گلثوم آقازاده بیلوردیبانک کشاورزیروستای بیلوردی-هریس17هریسآذربایجان شرقی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300گلشن یاریصندوق کارآفرینی امیدکلیبر روستای زاویه1کلیبرآذربایجان شرقی(کار گاه کوچک)ورنی بافی 561
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

562
قلمزنی به سبک تبریز 

بصورت برجسته
4مراغهآذربایجان شرقی

روستای طالبخان سمت راست ورودی اول کوچه 

۴بوستان دو پالک قطعه 
990990الله فیاضیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5ورزقانآذربایجان شرقیکارگاه صنایع دستی563

جنب نوشت  –خیابان امام  –شهرستان ورزقان 

آموزشگاه کارآفرینان ارسباران  –افزار قاسمی 

ورزقان

300300الله قاسمیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

564

مستقل سازی وتجهیز 

دفاترآی سی تی، روستایی 

 خدمات ICTSOSطرح

( ICT , IT )رسانی فوری 

500500لطف اله مختاری اصلپست بانکمرند روستای زنجیره1مرندآذربایجان شرقی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

565
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
650650لیدا سام قلعه جوقیپست بانکسراب روستای قلعه جوق1سرابآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000لیال جعفری داشکسنصندوق کارآفرینی امیدروستای داشکسن15آذرشهرآذربایجان شرقیتولید ی لباس566

567
صندوق خرد محلی زنان 

روستای آخوند قشالق
صندوق کارآفرینی امید400400لیال راشدیصندوق کارآفرینی امیدبناب اخوند قشالق30بنابآذربایجان شرقی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500لیال زینالیصندوق کارآفرینی امیدروستای شیراز- شهرستان عجب شیر - اش1عجب شیرآذربایجان شرقیخیاطی568

وزارت صنعت، معدن و تجارت350350لیال سلطان پورصندوق کارآفرینی امیدروستای تپه اسماعیل آباد2ملکانآذربایجان شرقیبافندگان فرش دستباف569

570
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
570570لیال عباس نژاد طالبخانپست بانکمراغه روستای طالبخان1مراغهآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

571

راه اندازی کارگاه صنایع 

دستی رودوزیهای 

تولید لحاف و تشک )الحاقی

(سنتی

2بستان آبادآذربایجان شرقی
جاده بستان آباد تبریز -بخش مرکزی-بستان آباد

روستای هالن-
150150لیال فدایی هالنصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

400400لیال ندیمیصندوق کارآفرینی امیدورودی روستای گلین قیه5مرندآذربایجان شرقیچرم دوزی دستی572
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

573

مستقل سازی وتجهیز 

دفاترآی سی تی، روستایی 

 خدمات ICTSOSطرح

( ICT , IT )رسانی فوری 

570570لیلی وکیلیپست بانکهشترود روستای مالجیق1هشترودآذربایجان شرقی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000مالک فرهنگی بایقوتپست بانکروستای بایقوت10ملکانآذربایجان شرقیتولید فرش و قالی دستباف574

575
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500مجتبی رامز علیاییپست بانکتبریز روستای شادبادعلیا1تبریزآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

576
ارایه خدمات کشاورزی 

مکانیزه و نیمه مکانیزه
وزارت جهاد کشاورزی38673867مجید اصغری چناربانک کشاورزیآذربایجان شرق عجب شیر روستای چنار11عجب شیرآذربایجان شرقی

2شبسترآذربایجان شرقیواحد پذیرایی بین راهی577
صوفیان، بعد از شهرک صنعتی -جاده شبستر

ولیعصر
500500مجید پرتو چله خانه علیاپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

13مرندآذربایجان شرقیتولید انواع جوراب کشباف578
مرند نرسیده به پلیس راه روبروی پمپ بنزین 

CNGروستای پیام
وزارت صنعت، معدن و تجارت1500015000مجید زینال زادهصندوق کارآفرینی امید

2شبسترآذربایجان شرقیپرورش گل محمدی579
-ش پورمحمدی.ب .ب -دیزچایی-کافی الملک

52پ
وزارت جهاد کشاورزی500500مجید طهماسبیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی47004700مجید محمد زادهبانک کشاورزیاهر روستای روسجان4اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری580

وزارت جهاد کشاورزی30003000محسن زینال زاده قشالقبانک کشاورزیبناب روستای آخوند قشالق1بنابآذربایجان شرقیتاسیس گلخانه581

582
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500محسن شجاعیپست بانکملکان روستای لکلر کوچه شهید شجاعی1ملکانآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی14001400محسن ملک پورانبانک کشاورزیروستای آقبالغ دیزج علیقلی بیگ- هشترود4هشترودآذربایجان شرقیپرواربندی گوساله نر دو رگ583

2ملکانآذربایجان شرقیماسه شویی584
اراضی روستای قوریجان پشت هنرستان امام 

خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400محسن نصیریبانک توسعه تعاون

585
تولید سماور ذغالی و صنایع 

دستی بُرُنجی
11تبریزآذربایجان شرقی

چایکنار - جانقور - باسمنج - تبریز : آدرس 

2 و 1پالک - کوی صنعتی شمس - کوی قطران 
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000محمد آفتابی جانقوربانک کشاورزی

586
تولید انواع دستمال، کاور، 

بقچه، رومیزی و مانتو
10مرندآذربایجان شرقی

بخش مرکزی، خ شریعتی، جاده جواش، - مرند 

نرسیده به بهزیستی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000محمد بجانیصندوق کارآفرینی امید

1ملکانآذربایجان شرقیتولید مصنوعات چوبی587
اتوبان ملکان بطرف بناب محوده روستای مبارک 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500محمد بخشیپست بانک

588
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
550550محمد پورعلیپست بانکورزقان روستای کاسین1ورزقانآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000محمد پیرقدیم نمرورصندوق کارآفرینی امیدروستای نمرور- هریس 2هریسآذربایجان شرقیتولید انواع کابینت چوبی589

10001000محمد پیریصندوق کارآفرینی امیدکلیبر روستای آغویه2کلیبرآذربایجان شرقیاقامتگاه بومگردی590
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

591
 150پرورش بره پرواری 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی980980محمد حسنخانیبانک کشاورزیجلفا هادیشهر روستای کلید کوتان1جلفاآذربایجان شرقی
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مستقیم
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592
طرح توجیه فنی و اقتصادی 

گلخانه قارا باغ
7شبسترآذربایجان شرقی

شبستر ـ روستای دیزج خلیل ـ جاده شیرین 

عسل ـ گلخانه قارا باغ
وزارت جهاد کشاورزی800800محمد حسین امیرحجریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی25002500محمد حسین واقف مهربانیبانک کشاورزیشهرستان سراب شهر مهربان2سرابآذربایجان شرقیپرواربندی گوساله593

594
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
540540محمد حضرتی نیاپست بانکتبریز روستای ینگی اسپران1تبریزآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

595

توسعه گلخانه به مساحت 

 متر 3000

(هیدروپونیک)مربع

وزارت جهاد کشاورزی60006000محمد خبیربانک کشاورزیروستای هرزند جدید-شهرستان مرند4مرندآذربایجان شرقی

596
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500محمد خلیلوندساتلوپست بانکخسروشاه روستای ساتلو1تبریزآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

597
 50پرورش گوسفند داشتی 

راسی مولد رومانوف
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمد رحمانیپست بانکروستای گل تپه- شهرستان عجب شیر 3عجب شیرآذربایجان شرقی

598
توسعه واحد پرورش گوساله 

و گاو شیری و اصالح نژاد دام
10اسکوآذربایجان شرقی

ایلخچی روستای کردلر گاوداری محمدرضا 

سلیمی
وزارت جهاد کشاورزی32003200محمد رضا سلیمیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500محمد رضا شهریاری دیزجیصندوق کارآفرینی امید2دیزج خ گلزار گلزار6اسکوآذربایجان شرقیراه اندازی کارگاه بافندگی599

600
شستشو وبسته بندی 

کشمش
وزارت جهاد کشاورزی44924492محمد رضا طبیبیبانک کشاورزیشهریار2فاز  _جاده عجبشیر -بناب 85بنابآذربایجان شرقی

601

تولید ماشین آالت 

کشاورزی محمدرضا گل 

ریحان

2اهرآذربایجان شرقی
جاده مشکین ناحیه 12شهرستان اهرکیلو متر

22خردادقطعه27صنعتی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000محمد رضا گل ریحانبانک کشاورزی

602

مستقل سازی وتجهیز 

دفاترآی سی تی، روستایی 

 خدمات ICTSOSطرح

( ICT , IT )رسانی فوری 

1مراغهآذربایجان شرقی
 پایین 500- آذربایجانشرقی مراغه روستای نوا 

تر از پارک معلم نبش رصد
500500محمد شتاییپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

280280محمد شمالی کوزه کنانبانک کشاورزیخ بازار- کوزه کنان - شبستر 3شبسترآذربایجان شرقیسفالگری سنتی603
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

604
تبدیل باغ انگور سنتی به 

روسیمی
وزارت جهاد کشاورزی36003600محمد صادق داداشی فرخیبانک کشاورزیبناب زوارق6بنابآذربایجان شرقی

605

پروانه بهره برداری تولید 

و .موزاییک.جدول بتنی

کفپوش سیمانی

2ورزقانآذربایجان شرقی
ورزقان پشت ساختمان فرمانداری جنب خانه 

سازی سازمانی مس سونگون
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000محمد صادقی ورزقانبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی5150051500محمد عبدیبانک کشاورزیمیانه بخش کندوان روستای کزرج40میانهآذربایجان شرقیتولید میوه خشک و سردخانه606

607

پرورش گوسفند داشتی با 

اصالح نژاد به روش انتقال 

جنین، تلقیح مصنوعی و 

.سیدر گذاری

2اسکوآذربایجان شرقی

شهرستان اسکو، بخش - استان آذربایجان شرقی

ایلخچی، دهستان شورکات، روستای سرین 

.دیزج، انتها سمت راست

وزارت جهاد کشاورزی19701970محمد علی ابراهیمی سعادتلوبانک کشاورزی

608
تولید ظروف چینی و 

سرامیگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت55005500محمد علی شکریبانک توسعه تعاونجاده قدیم اهر روستای آرپادرسی کوی یاسین50تبریزآذربایجان شرقی
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609
صنایع تبدیلی محصوالت 

کشاورزی
10شبسترآذربایجان شرقی

- 6خیابان گلستان -روستای ملک زاده-شبستر

کارخانه دهقان-16پالک
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمد علی نوری ملکیپست بانک

610
 5000سردخانه دو مداره 

تنی
9تبریزآذربایجان شرقی

روستای کجاباد جاده باغ معروف پشت کارخانه 

آجر فشاری قدیم حاج فیروز
وزارت جهاد کشاورزی3000030000محمد فخاریپست بانک

611
ساخت و ساز مصنوعات 

...چوبی و مبلمان و کنذو و
2چاراویماقآذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی شهرستان چاراویماق بخش 

مرکزی روستای خرمدرق
وزارت صنعت، معدن و تجارت23002300محمد قادریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد قلمیبانک کشاورزیروستای گوراوان-شهرستان عجب شیر-ش.آ2عجب شیرآذربایجان شرقیگاو شیری612

وزارت ورزش و جوانان10001000محمد مالئی قره باباصندوق کارآفرینی امیدبستان آباد روستای قره بابا2بستان آبادآذربایجان شرقیتاسیس باشگاه بدنسازی613

614
کشتارگاه صنعتی بهداشتی 

و مرکز بسته بندی طیور
وزارت جهاد کشاورزی6500065000محمد نعمتیبانک توسعه تعاوناراضی روستای ایرانق- بستان آباد180بستان آبادآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی2400024000محمد نقی رجبی تیمورلوئیبانک کشاورزیتیمورلو جنب پل ورودی قراغیل گاوداری رجبی13آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری615

616

ساخت و تولید ماشین آالت 

و ادوات کشاورزی و پمپ 

آبیاری قطره ای

4بنابآذربایجان شرقی
روستای علیخواجه جاده ملکان روبروی صدا و 

سیما
وزارت صنعت، معدن و تجارت37003700محمد نوری بنابیصندوق کارآفرینی امید

617
مبلمان خانگی و تخته چند 

الیه خام روکش شده
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000محمد وکیلیپست بانکبستان آباد روستای اکین آباد2بستان آبادآذربایجان شرقی

618

توسعه واحد پرورش گاو 

تا ٢۵اصیل شیری از 

راس مولد۸٠

5بستان آبادآذربایجان شرقی

دو کیلومتر بعد از پلیسراه . جاده تبریز تهران

پشت کارخانه . تبریز میانه به طرف بستان آباد

روکش الستیک کن تایر

وزارت جهاد کشاورزی40004000محمدابراهیم زارعی گواربانک کشاورزی

1سرابآذربایجان شرقیتولید عرقیات619
 جاده 4کیلومتر - سراب - آذربایجان شرقی 

روستای اوغان- تبریز 
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمدباقر نوازیبانک توسعه تعاون

620
پرورش گاو شیری اصیل 

اقای محمدحسین سیفی
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمدحسین سیفیپست بانکشهرستان اهر روستای کقالق2اهرآذربایجان شرقی

621
جواز تاسیس تولید انواع 

بیسکویت و انواع شکالت
8بستان آبادآذربایجان شرقی

سعید آباد جاده کشی تبریز باالتر از .بستان آباد

آیدین روبروی کارخانه شورچین
وزارت صنعت، معدن و تجارت97509750محمدحسین صبری تبریزیپست بانک

622
تولید ماشین آالت و ادوات 

کشاورزی
10بنابآذربایجان شرقی

صد - جاده روستای چلقای دیزج پروانه - بناب 

متر مانده به روستای دیزج پروانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت47004700محمدرسول کیان مهرصندوق کارآفرینی امید

623

ایجاد و توسعه گلستان گل 

محمدی با نام علمی 

Rosa-damascene-

Mill از خانواده 

Rosaceae به شیوه 

کشت بافتی و با آبیاری 

تحت فشار

35مرندآذربایجان شرقی
- شهرستان مرند- استان اذرباجان شرقی 

روستای میاب- دهستان هرزندات شرقی 
وزارت جهاد کشاورزی1077910779محمدرضا بذلیپست بانک

624
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
1آذرشهرآذربایجان شرقی

روستای - شهرستان آذرشهر - آذربایجان شرقی 

هفت چشمه
پست بانک

محمدرضا جلیل پور هفت 

چشمه
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

625
ساخت ماشین آالت و ادوات 

کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800محمدرضا خدادادیصندوق کارآفرینی امیدروستای مسقران- شهرستان ورزقان 1ورزقانآذربایجان شرقی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمدرضا دلیریانبانک کشاورزیپهرآباد-مراغه2مراغهآذربایجان شرقیواحد پرورش ماهیان سردآبی626

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000محمدرضا شیخ علیزادهصندوق کارآفرینی امیدآذرشهر روستای قاضیجهان روبروی کوی دانش2آذرشهرآذربایجان شرقیکابیت سازی627

وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000محمدرضا محمدیاریبانک کشاورزیروستاها و حومه استان آذربایجان شرقی90تبریزآذربایجان شرقی(طرح پیشرو)فرش دستباف 628

وزارت جهاد کشاورزی16001600محمود بریبانک کشاورزیآذربایجانشرقی هشترود روستای اوشندل5هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاوشیری دورک629

وزارت جهاد کشاورزی98509850محمود خسروی شربیانبانک توسعه تعاونسراب شربیان7سرابآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری اصیل630

631
توسعه و فراوری سنگ های 

ساختمانی
2بنابآذربایجان شرقی

 کیلومتری 1/5 جاده تبریز 7بناب کیلومتر 

روستای سورگل و روستای قیماسخان
وزارت صنعت، معدن و تجارت45004500محمود سیف اله پور بنابپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی18501850محمود عزتی افشاربانک کشاورزیروستای هادیشهر جاده قدیم اردوباد1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری632

50بستان آبادآذربایجان شرقیکفش دوزی دستی633

روستای قیزیلجه - قیزیلجه میدان - تبریز 

کوچه - خیابان اصلی - میدان مرکزی - میدان 

طبقه  - 1/1پالک - سالن هدایی - سنگک پزی 

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت59005900محمود فرزانه رضوانیبانک توسعه تعاون

634
فروشندگان و تولیدکنندگان 

مصالح ساختمانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700محمود قنبرزاده لکیبانک توسعه تعاونملکان روستای لکلر2ملکانآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی11001100محمود نریمانیبانک توسعه تعاونکلیبر روستای یوزبند3کلیبرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی635

636

پرورش دهنده گاو شیری 

اصیل جهت تولید شیر و 

گوشت قرمز

2عجب شیرآذربایجان شرقی
روستای -شهرستان عجب شیر-آذربایجان شرقی

خانیان
وزارت جهاد کشاورزی10001000مختار جبّاریصندوق کارآفرینی امید

637
توسعه کارگاه انفرادی ورنی 

و قالی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مدینه پوراحمدبانک توسعه تعاونخداآفرین روستای تاتار1خداآفرینآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی32503250مرتضی پورقاسمبانک کشاورزیروستای حسین آباد3ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری اصیل638

وزارت ورزش و جوانان1675016750مرتضی حمیدی فسقندیسپست بانکبناب روشت بزرگ15بنابآذربایجان شرقیپیست کارتینگ639

640
ایجاد دفتر خدمات روستایی 

روستای اوشندل –
512512مرتضی رحیمیپست بانکروستای اوشندل- هشترود - آذربایجان شرقی 1هشترودآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

5سرابآذربایجان شرقیدامپروری صنعتی641
سراب کیلو اول جاده شهرک صنعتی دامپروری 

معصومی
وزارت جهاد کشاورزی50005000مرتضی معصومیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی12001200مرجان منوچهریانبانک کشاورزیکیلومتری تبریز روستای قلعه جوق 395هشترودآذربایجان شرقیگوساله پرواری642

34کلیبرآذربایجان شرقیورنی بافی سنتی643
روستای - شهرستان کلیبر - آذربایجانشرقی 

نجف تراکمه
500500مرغوب آقا ابراهیمی تراکمهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3عجب شیرآذربایجان شرقیکارگاه منبت کاری644
روبروی مسجد  _روستای شیراز  _عجب شیر 

(ع)حضرت ابوالفضل 
300300مریم احدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

645
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
630630مریم السادات باقرزادهپست بانکسراب روستای شالقون1سرابآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

646
صندوق خرد محلی روستای 

سار
صندوق کارآفرینی امید200200مریم آفرین سارصندوق کارآفرینی امیدشبستر روستای سار2شبسترآذربایجان شرقی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

7اسکوآذربایجان شرقیایجاد رستوران647

شهرستان اسکو جاده کندوان نرسیده به حیله ور 

 اصلی بخش 12 فرعی از 1244به شماره پالک 

 تبریز14

20002000مریم باباسیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

648
صندوق خرد محلی 

روستایی گل تپه
صندوق کارآفرینی امید200200مریم عاقلی گل تپهصندوق کارآفرینی امیدعجب شیر روستای گل تپه1عجب شیرآذربایجان شرقی

649
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
1ملکانآذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی شهرستان ملکان روستای 

حسین آباد
550550مریم قاسم پورپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

800800مریم محمدیپست بانکمیانه روستای بالسین25میانهآذربایجان شرقیگلیم بافی650
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

651
ایجاد کارگاه صنایع دستی 

معرق چوب
2مرندآذربایجان شرقی

جاده - روستای اردکلو- مرند- آذربایجان شرقی

 متر پایین تر از 200- جواش - قدیم اردکلو 

شرکت گاز

400400مریم ملکیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مریم نجف نیایصندوق کارآفرینی امیدروستای لکلر خیابان اصلی2ملکانآذربایجان شرقیتولید پوشاک652

وزارت جهاد کشاورزی24002400مسعود طلوعی دهخوارقانیبانک کشاورزیجاده خراجو دامداری طلوعی5آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری653

654

طرح توجیهی فنی 

واقتصادی واحد حدواسط 

تولید بچه ماهی قزل آالی 

رنگین کمان به ظرفیت 

 قطعه در سال1000000

وزارت جهاد کشاورزی25002500مسلم فریدونیبانک کشاورزیروستای خواجه غور.هشترود 4هشترودآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی21002100مصطفی اصغری شندیبانک کشاورزیخ مخابرات- شندآباد - شبستر 1شبسترآذربایجان شرقیکاشت زعفران655

وزارت جهاد کشاورزی2200022000مصطفی راجیپست بانکاراضی روستای خونیق-اهر8اهرآذربایجان شرقیتولید محصوالت گلخانه ای656

وزارت جهاد کشاورزی950950مصطفی قلی زاده هرگالنپست بانکعجب شیر روستای هرگالن2عجب شیرآذربایجان شرقیپروانه بهربرداری657

658
صندوق خرد محلی زنان 

روستای اصفهانجق
صندوق کارآفرینی امید200200معصومه بهاریصندوق کارآفرینی امیدمراغه بخش مرکزی روستای اصفهانجق31مراغهآذربایجان شرقی

100100معصومه جعفریصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان شرقی هشترود روستای اکوز گنبدی1هشترودآذربایجان شرقیگلیم بافی659
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

660
صندوق خرد محلی 

روستایی محمود آباد
صندوق کارآفرینی امید400400معصومه رحیمی صومعهصندوق کارآفرینی امیدعجب شیر روستای محمود آباد2عجب شیرآذربایجان شرقی

661
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
500500معصومه صفایی بوکتپست بانکشهرستان عجب شیر روستای مهماندار1عجب شیرآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

662

انواع -تولید صنایع دستی

معرق چوبی ومشبک کاری 

ومنبت کاری

200200معصومه طالبی خورجستانصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان شرقی هشترود روستای خورجستان3هشترودآذربایجان شرقی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

663

راه اندازی کارگاه صنایع 

تولید )دستی بافتنی سنتی

(انواع بافتنی دستی

2بستان آبادآذربایجان شرقی
جاده بستان آباد تبریز -بخش مرکزی-بستان آباد

روستای هالن-
200200معصومه فدایی هالنصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

664
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
510510معصومه قنبر زاده چهاربرودپست بانکاذرشهر روستای خراجو1آذرشهرآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400معصومه مسلمیبانک توسعه تعاونروستای بوکت-شهرستان عجبشیر-ش.آ3عجب شیرآذربایجان شرقیتولیدی پوشاک665

666
توسعه وتجهیز دفتر 

پیشخوان
1شبسترآذربایجان شرقی

شهر کوزه کنان خیابان شهدا دفتر خدمات 

ارتباطی
500500معصومه مطهریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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100100معصومه نجفی خورجستانصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان شرقی هشترود روستای خورجستان1هشترودآذربایجان شرقیگلیم بافی667
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300معصومه یزداندوست خضرلوصندوق کارآفرینی امیدروستای خضرلو- شهرستان عجب شیر - اش1عجب شیرآذربایجان شرقیخیاطی -668

2عجب شیرآذربایجان شرقیکشت زعفران669
- شهرستان عجب شیر - اذربایجان شرقی

روستای محمود اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500مالحت یاقوتی پیش رباطبانک کشاورزی

670
صندوق خرد محلی 

روستایی نبرین
صندوق کارآفرینی امید400400ملیحه شهباز خضرلوصندوق کارآفرینی امیدعجب شیر روستای نبرین2عجب شیرآذربایجان شرقی

671

پرورش گل وگیاهان زینتی 

تولید )در بسترهیدروپونیک 

(رزهلندی شاخه بریده

5عجب شیرآذربایجان شرقی
استان آذربایجان شرقی، شهرستان عجب 

شیر،روستای خضرلو
وزارت جهاد کشاورزی1150011500منصور ابراهیمیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی800800منصور عباسی چوپانکرهبانک کشاورزیروستای چوپانکره- شهرستان عجب شیر - اش1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گاوشیری دو رگ672

673
مبلمان چوبی و کابینت 

چوبی
4میانهآذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی میانه بخش ترکمانچای روستای 

گاوینه رود
وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300منصور مقدمیصندوق کارآفرینی امید

1عجب شیرآذربایجان شرقیگاو شیری674
اذربایجان شرقی شهرستان عجب شیر روستای 

اغاجری
وزارت جهاد کشاورزی700700منوچهر دهقانیبانک کشاورزی

100100منیژه جعفریصندوق کارآفرینی امیداهر روستای گلوجه1اهرآذربایجان شرقیورنی بافی675
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

676
توسعه کارگاه کالقه ای 

سیاوشی (چاپ باتیک)
4اسکوآذربایجان شرقی

میالن باالتر از مسجد میالن کارگاه .اسکو 

رنگرزی چاپ باتیک مهدی سیاوشی
15001500مهدی سیاوشی اسکوییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مهدی احدزاده آروقصندوق کارآفرینی امیدروستای آروق2ملکانآذربایجان شرقیصنایع چوبی کابینت سازی677

3هریسآذربایجان شرقیپرورش گاو گوشتی678
جاده روستایی سولوجه - جاده قدیم تبریز اهر 

تازه کند نهند دامداری احمد پور
وزارت جهاد کشاورزی24002400مهدی احمد پور بارنجیبانک کشاورزی

7تبریزآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری اصیل679
جاده تازه -خسروشهر-تبریز-آذربایجان شرقی

جاده یانق-کند
وزارت جهاد کشاورزی70007000مهدی اژدری خسرو شاهیبانک کشاورزی

680

طرح توجیهی فنی، 

اقتصادی بستنی سنتی 

 تن 3600ایرانی به ظرفیت 

در سال

وزارت جهاد کشاورزی3000030000مهدی رشیدیپست بانکمیانه بخش ترکمانچای روستای ورنکش14میانهآذربایجان شرقی

681
تولید کود آلی ورمی 

کمبوست
وزارت جهاد کشاورزی12001200مهدی شجاعی آقبالغبانک کشاورزیشهرستان هریس بخش خواجه روستای گمند3هریسآذربایجان شرقی

682
پرواربندی گوساله اصیل 

آقای مهدی شقاقی
وزارت جهاد کشاورزی25002500مهدی شقاقیبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای کرداحمد سفلی5اهرآذربایجان شرقی

683
توسعه خدمات رایانه ای و 

مشاوره
1سرابآذربایجان شرقی

شربیان خ آذربایجان پایین تر از مسجد صاحب 

الزمان
200200مهدی صداقی شربیانیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

684
منبت کاری و کالف ساز 

مبل
4مراغهآذربایجان شرقی

اذربایجان شرقی شهرستان مراغه روستای 

ورجوی جنب شرکت تعاونی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500مهدی عالیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی16001600مهدی فتحی ورزقانپست بانکروستای گویجه سلطان-شهرستان ورزقان2ورزقانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری اصیل685



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

400400مهدی فرضی زاده گنبریپست بانکمیالن روبروی مسجد میالن کوچه باغ.اسکو 3اسکوآذربایجان شرقیتوسعه686
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

687
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
1تبریزآذربایجان شرقی

تبریز مایان سفل خیابان ازادی نرسیده به کوچه 

مخابرات
500500مهدی محتشم پور مایانپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

12501250مهدی محمدیپست بانکمراغه روستای قره برقع2مراغهآذربایجان شرقیاقامتگاه بوم گردی688
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

689

پرورش گل های زینتی 

گلدانی و آپارتمانی و فضای 

سبز

وزارت جهاد کشاورزی19001900مهدی ممیزیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان اهر5اهرآذربایجان شرقی

4اسکوآذربایجان شرقیپتو بافی690
روستای - شهرستان اسکو - آذربایجانشرقی 

میدان جیران- بایرام 
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000مهدی مهدوی بیرامیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی12001200مهدی نظافت غازانیصندوق کارآفرینی امیدروستای گنبد-شهرستان عجب شیر - اش2عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش ماهی691

692
تولید مبلمان و مصنوعات 

چوبی
6مرندآذربایجان شرقی

شهرستان مرند، روستای اردکلو،راه قدیم جواش 

، غالم آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500مهدی نوراله پوربانک توسعه تعاون

693
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
500500مهدیه احدیپست بانکچهار راه ورجوی- ورجوی - مراغه 1مراغهآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مهدیه جوانمردبانک توسعه تعاونمرند روستای قراجه محمد3مرندآذربایجان شرقیشهربازی سرپوشیده کودکان694

695

مستقل سازی وتجهیز 

دفاترآی سی تی، روستایی 

 خدمات ICTSOSطرح

( ICT , IT )رسانی فوری 

590590مهدیه چابک مجارشینپست بانکآش اسکو روستای مجارشین1اسکوآذربایجان شرقی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

696
تولید محصوالت چرمی 

دست دوز
2ورزقانآذربایجان شرقی

روبروی - شهرستان ورزقان - آذربایجانشرقی 

فرمانداری
300300مهدیه قنبرزادهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

697

پرورش گاو شیری دورگ 

 راسی بنام اقای مهران 10

بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی15501550مهران بختیاریپست بانکشهرستان هوراند روستای سلطان اباد1اهرآذربایجان شرقی

600600مهران محمودیصندوق کارآفرینی امیدروستای وینق- کلیبر 1خداآفرینآذربایجان شرقیبوم گردی698
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700مهری بشیری اصلبانک توسعه تعاونآذربایجان شرقی هشترود روستای اوشندل4هشترودآذربایجان شرقیتولیدی پوشاک699

700
تولید فرش دستباف 

ودستبافته ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700مهری خرمی رادپست بانکآذربایجان شرقی هشترود روستای ذوالبین5هشترودآذربایجان شرقی

150150مهری دشتی آلمالوصندوق کارآفرینی امیدروستای آغاجری- عجب شیر 2عجب شیرآذربایجان شرقیکارگاه گلیم بافی701
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

702

مستقل سازی وتجهیز 

دفاترآی سی تی، روستایی 

 خدمات ICTSOSطرح

( ICT , IT )رسانی فوری 

510510مهری عبدالعلی زاده نادینلوییپست بانکاذرشهر روستای نادینلو1آذرشهرآذربایجان شرقی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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703
صندوق خرد زنان روستایی 

خانقاه
صندوق کارآفرینی امید200200مهسا نوینصندوق کارآفرینی امیدمراغه روستای خانقاه30مراغهآذربایجان شرقی

704
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
500500مهناز حسن زادهپست بانکروستای دیزج علیا- مرند -آذربایجان شرقی 1مرندآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

705
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
500500مهین ایمانقلی پورپست بانککلیبر خداافرین بخش منجوان عاشقلو.ش.ا1خداآفرینآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

706
 55پرورش گوساله اصیل 

راسی
2سرابآذربایجان شرقی

- روستای اسالم آباد - سراب - آذربایجان شرقی 

گاوداری صنعتی اعتصامی
وزارت جهاد کشاورزی15001500موسی اعتصامی چقوشبانک کشاورزی

707
واحدپرورش گاو شیری 

دورگ
وزارت جهاد کشاورزی400400موسی بالش زادهبانک توسعه تعاونکلیبربخش مرکزی روستای آقدرق قدیم2کلیبرآذربایجان شرقی

708
ماسه شویی و بسته بندی 

شن و ماسه
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500موسی تقی زاده اورنگیپست بانکورزقان روستای گویجه سلطان2ورزقانآذربایجان شرقی

709
تولید و عرضه انواع ابزارآالت 

و ادوات کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500موسی علی پورصندوق کارآفرینی امیدشهرستان هریس محله تاج خاتون خیابان معراج2هریسآذربایجان شرقی

710

توسعه دفترخدمات ارتباطی 

وایجاد باجه مستقل خدمات 

بانکی پست بانک

600600موسی نصریپست بانک(ع)ملکان روستای اقمنار جنب میدان امام علی 1ملکانآذربایجان شرقی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی1000010000میثم بهروزیصندوق کارآفرینی امیدروستای دانالو-شهرستان عجب شیر - اش7عجب شیرآذربایجان شرقیبسته بندی خشکبار711

وزارت صنعت، معدن و تجارت660660میثم داداشی قلعهپست بانکروستای تازه قلعه- ملکان 2ملکانآذربایجان شرقیتولید و تعمیر کابینت چوبی712

4تبریزآذربایجان شرقیواحد پرواربندی بره713
روستای -بخش مرکزی-تبریز-آذربایجان شرقی

سفیدان جدید
بانک کشاورزی

میر اسد حسینی سفیدان 

جدید
وزارت جهاد کشاورزی12001200

714
احداث گلخانه به روش 

 مترمربع3000هیدروپونیک
50005000میر بابک حسینیبانک کشاورزیجلفا روستای شاهمار5جلفاآذربایجان شرقی

سازمان منطقه آزاد تجاری 

صنعتی

715
احداث و توسعه مزرعه گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی750750میر خیراله حقیقی اقدمبانک توسعه تعاونروستای گلزار- مرند جاده جلفا 1مرندآذربایجان شرقی

716

تولید قطعات و تجهیزات 

اعم از ادوات و )مکانیکی

قطعات کشاورزی، خودرو و 

(نظامی

2شبسترآذربایجان شرقی
- مجتمع ولیعصر - چله خانه علیا - صوفیان 

9پالک -کوچه جامی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450میر مهدی نقیبی طباطبائیبانک توسعه تعاون

717
نوسازی گاوشیری دو رگ به 

 راس19ظرفیت 
وزارت جهاد کشاورزی48004800میر ولی سید قمیپست بانکاهر روستای کرداحمدعلیا2اهرآذربایجان شرقی

718
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500میرجواد عزیزی شخدرابادیپست بانکمیانه روستای شیخدرآباد1میانهآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی75007500میرحسن میرنعمتی بناببانک کشاورزیروستای روشت کوچک- شهرستان بناب 6بنابآذربایجان شرقیدرجه بندی وبسته بندی پیاز719

بانک کشاورزیروستای نوجه ده سادات- بستان آباد5بستان آبادآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری720
میرعلی اصغر کیانی نوجه ده 

سادات
وزارت جهاد کشاورزی35003500
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بانک کشاورزیهادیشهر گرگر5جلفاآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری721
میرمحمد حسینی معظم کوه 

کمر
وزارت جهاد کشاورزی42004200

350350میرمحمود سیدان اسکندانیپست بانکروستای اسکندان- اسکو2اسکوآذربایجان شرقیچاپ باتیک722
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

723
صنایع تبدیلی کشاورزی 

(فرآوری بسته بندی)
وزارت جهاد کشاورزی50005000میکاییل رقمیصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان شرقی شهرستان مرند روستای جواش5مرندآذربایجان شرقی

724

فرآوری و غنی سازی 

فضوالت مرغداریها تحت 

عنوان کود آلی غنی شده 

مرغی

وزارت جهاد کشاورزی44004400مینا خیری نادرگلیپست بانکاتوبان ملکان بطرف بناب روستای قوریجان9ملکانآذربایجان شرقی

725
پرورش گوساله پرواری 

دورگ
وزارت جهاد کشاورزی10001000مینا کرمیبانک توسعه تعاونکلیبر روستای ارمنیان3کلیبرآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی80008000نادر جعفرزادهبانک کشاورزیمراغه روستای مندلسر6مراغهآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی726

727
مجتمع اقامتی رفاهی 

نارنجستان
20جلفاآذربایجان شرقی

-جاده کلیسا - دهستان شجاع - شهرستان جلفا 

روبروی پمپاژ دشت گلفرج-  سایت توریسم 
1610016100نادر حاتمی علمداریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

728

طرح توجیهی فنی و 

اقتصادی احداث گلخانه 

تولید سبزی و صیفی به 

روش خاکی

وزارت جهاد کشاورزی50005000نادر صادقیبانک کشاورزیمیانه روستای ونجان5میانهآذربایجان شرقی

729
پرورش پرواربندی گوساله 

خانم نارنج خانی
وزارت جهاد کشاورزی12001200نارنج خانیبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای دیزج جالو2اهرآذربایجان شرقی

730

طرح توجیه فنی تسهیالت 

سرمایه در گردش گوساله 

 آذر 8613پرواری تعاونی 

دشت چاراویماق

4چاراویماقآذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی، شهرستان چاراویماق بخش 

 جاده قره آغاج به هشترود 8مرکزی کیلومتر 

روستای میرزابیک کندی

وزارت جهاد کشاورزی35003500ناصر امیری قریچهبانک کشاورزی

731
تولید کابینت چوبی و 

مصنوعات چوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000ناصر حیدری کرج آبادبانک توسعه تعاونروستای کرج آباد-مراغه-آذربایجان شرقی5مراغهآذربایجان شرقی

732

تولید و بسته بندی 

خشکبار، حبوبات،غالت، 

برنج، قند، شکر و انواع 

چاشنی و ادویه

4مراغهآذربایجان شرقی
انتهای خیابان -روستای نرج آباد-مراغه-شرقی.آ

متری آزادی16
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000ناصر دیهمیبانک توسعه تعاون

733
تولید و تعمیر مبل و تولید 

اثاثیه غیر فلزی منزل
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500ناصر عادلیپست بانکروستای آروق2ملکانآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی30003000ناصر عباس زاده اسگندانیپست بانکاسکندان- اسکو-آذربایجان شرقی22اسکوآذربایجان شرقیچاه کشاورزی734

735
احداث پرورش گاو شیری 

 راس مولد3000
200تبریزآذربایجان شرقی

خسروشاه ، بعد از روستای تازه کند ، جنب 

روستای ساتللو
وزارت جهاد کشاورزی150000150000ناصر قاسمی ایلخچیبانک کشاورزی

736
مستقل سازی و توسعه و 

ictتجهیز دفتر 
590590ناصر محقق کهنموئیپست بانکشهرستان اسکو روستای کهنمو1اسکوآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی90009000ناصر محمدپورسرایبانک کشاورزیسرای10هریسآذربایجان شرقیبره پرواری737

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500ناصر محمدی خانقاهپست بانکعجب شیر تازه کندی2عجب شیرآذربایجان شرقیپروانه کسب صنایع چوب738
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739

مستقل سازی وتجهیز 

دفاترآی سی تی، روستایی 

 خدمات ICTSOSطرح

( ICT , IT )رسانی فوری 

350350ناهید انصاریپست بانکروستای علی بیگلو میدان انقالب1شبسترآذربایجان شرقی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2عجب شیرآذربایجان شرقی راسی10پرورش گاو شیری 740
روستای -شهرستان عجب شیر-آذربایجان شرقی

گوراوان
وزارت جهاد کشاورزی10001000نجف قلمیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000نجیبه باقرزادهصندوق کارآفرینی امیدتبریز روستای زرنق4تبریزآذربایجان شرقیتولید پوشاک741

100100نجیبه سلیمیصندوق کارآفرینی امیدآذربایجان شرقی هشترود روستای اکیزگنبدی1هشترودآذربایجان شرقیگلیم بافی742
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

743

کارگاه تولیدی البسه کار 

وآموزش وتولید البسه 

مایحتاج

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000ندا محمدیپست بانکروستای کلجاه9اسکوآذربایجان شرقی

744
تولید فرش و تابلو فرش 

دستبافت
5ورزقانآذربایجان شرقی

روستای - شهرستان ورزقان - آذربایجانشرقی 

آلچه قشالق
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500نرگس عبداللهی اصلصندوق کارآفرینی امید

1میانهآذربایجان شرقیتولیدی پوشاک745
میانه ترکمچای خ امام خمینی کوچه بهداری بن 

بست حیدر پور طبقه اول واحد غربی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500نسرین ابراهیمیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی20002000نسرین جهان بخش آقاجریبانک کشاورزیمراغه نرسیده به روستای آقاجری6مراغهآذربایجان شرقیکمپوست گیاهی746

747
نقطه )سفال سنتی لعابدار

(کوبی روی سفال
900900نسرین شیخ مقدسیصندوق کارآفرینی امیداسکو روستای اسفنجان2اسکوآذربایجان شرقی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

748

تولید صیفی جات ، 

خیار،گوجه فرنگی، توت 

فرنگی و آلویه ورا

وزارت جهاد کشاورزی60006000نصراله غنمیبانک کشاورزیروستای چلقایی- بناب 4بنابآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی700700نعمت خالقیصندوق کارآفرینی امیدهوراند روستای کویر3اهرآذربایجان شرقیبسته بندی گیا هان دارویی749

750

مستقل سازی وتجهیز 

دفاترآی سی تی، روستایی 

 خدمات ICTSOSطرح

( ICT , IT )رسانی فوری 

510510نگار صادقیپست بانکشبستر روستای شیخ ولی1شبسترآذربایجان شرقی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

751
تفریحی و , رفاهی , ورزشی 

فرهنگی
20تبریزآذربایجان شرقی

بعد از ریل راه - جاده آخوله - اراضی الهیجان 

آهن
وزارت ورزش و جوانان3000030000نهضت حسنی کرباسیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300نوبر کرمیصندوق کارآفرینی امیدروستای صومعه دل- شهرستان ورزقان 2ورزقانآذربایجان شرقیساخت انواع کابینت چوبی752

753

مستقل سازی وتجهیز 

دفاترآی سی تی، روستایی 

 خدمات ICTSOSطرح

( ICT , IT )رسانی فوری 

330330نیلوفر قربانب خلیلوندپست بانک2بناب شهرک امام کوچه والیت1بنابآذربایجان شرقی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

754
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500هاجر اکبرنشانپست بانکملکان روستای یوزباشکندی1ملکانآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی600600هاجر کریمیانبانک کشاورزیمراغه روستای گل تپه1مراغهآذربایجان شرقیکاشت گل محمدی755
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756
پرواربندی گوساله شیری با 

رویکرد اصالح نژاد
وزارت جهاد کشاورزی2250022500هادی قلی پوربانک کشاورزیروستای پاشابیگ- بخش نظرکهریزی- هشترود7هشترودآذربایجان شرقی

757

انبارداری ونگهداری 

محصوالت کشاورزی 

درسردخانه ثابت باالی صفر 

 تن درسال6000به ظرفیت 

9میانهآذربایجان شرقی
 جاده میانه ترک نرسیده به سه راهی 5کیلومتر

زاویه
وزارت جهاد کشاورزی6000060000هاشم اصغریبانک کشاورزی

758
اقامتگاه بومگردی هاشم 

بهاری در کندوان
2اسکوآذربایجان شرقی

روستای توریستی - اسکو  –آذربایجانشرقی 

کوچه گیله جان جاباسی جنب مدرسه - کندوان 

قدیمی

10001000هاشم بهاریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

759

مستقل سازی وتجهیز 

دفاترآی سی تی، روستایی 

 خدمات ICTSOSطرح

( ICT , IT )رسانی فوری 

600600هاشم رشیدیپست بانکشهرستان عجب شیر روستای ینگجه1عجب شیرآذربایجان شرقی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

10001000هانیه اصغرزاده رادصندوق کارآفرینی امیدسعید اباد وروردی روستا پشت قبرستان2بستان آبادآذربایجان شرقیمینا کاری روی فلز760
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

761
تولید سفال وتزیینات روی 

سفال
20002000هانیه خنجریصندوق کارآفرینی امیدروستای شجاع آباد-کلیبر1کلیبرآذربایجان شرقی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

762
توسعه کارگاه انفرادی ورنی 

و قالی
500500هایده محمدیپست بانکروستای خانکندی- عبدالرزاق 2کلیبرآذربایجان شرقی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

40004000هدایت امانیبانک کشاورزیاهر روستای نودوز4اهرآذربایجان شرقیغذاخوری763
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

764
پرورش بوقلمون و سایر 

ماکیان
2کلیبرآذربایجان شرقی

شهرستان کلیبر شهر کلیبر خیابان ساحل محله 

ساداتلو
وزارت جهاد کشاورزی500500همایون چوپانبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی50005000والی خدیوی خوشمهربانک کشاورزیبناب جاده مراغه اراضی روستای روشت بزرگ13بنابآذربایجان شرقیبسته بندی تخم مرغ765

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500وجیهه دیبایی بنابپست بانکبناب قره چپق6بنابآذربایجان شرقی(پوشاک)تولید مانتو وشلوار766

وزارت صنعت، معدن و تجارت60006000وجیهه ریاضیبانک توسعه تعاونبناب روستای قشالق6بنابآذربایجان شرقیمبل و مصنوعات چوبی767

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000وحداد میرزایی قاضیجهانیصندوق کارآفرینی امیدروستای قاضیجهان-اذرشهر3آذرشهرآذربایجان شرقیخریددستگاه حوله بافی768

وزارت جهاد کشاورزی52005200وحید چابکیبانک کشاورزیمراغه جاده روستای خانقاه6مراغهآذربایجان شرقیتولید توت فرنگی769

10001000وحید حسن پور آغویهصندوق کارآفرینی امیدروستای آغویه- بخش مرکزی - کلیبر 3کلیبرآذربایجان شرقیاقامتگاه بومگردی770
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

771
اقامتگاه بومگردی وحید 

دشتی کندجانی در کندوان
2اسکوآذربایجان شرقی

روستای توریستی - اسکو  –آذربایجانشرقی 

کندوان کوچه گیله جان جاباسی
10001000وحید دشتی کندجانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000وحید رحمن زاده بهرامصندوق کارآفرینی امیدمرند روستای بهرام خ الله طبقه همکف3مرندآذربایجان شرقیجوراب بافی772

773
ایجاد کارگاه تولید پوشاک 

مردانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900وحید زندی دهالنبانک توسعه تعاونروستای خورجستان- هشترود2هشترودآذربایجان شرقی

وزارت جهاد کشاورزی14001400وحید سلیم پورپست بانکشهرستان ورزقان روستای کرویق2ورزقانآذربایجان شرقیپرورش گاوشیری اصیل774
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775
تولید نشاء و نهال گیاهان 

دارویی
8شبسترآذربایجان شرقی

روستای - شبستر - استان آذربایجان شرقی 

نهالستان - بعد از پرورش شتر مزغ - شنگل آباد 

نمونه شندآباد

وزارت جهاد کشاورزی24002400وحید شامقلی شندیبانک کشاورزی

776
شستشو ودانه بندی شن و 

ماسه
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500وحید عباسیپست بانکروستای آروق جنب ذوب آهن2ملکانآذربایجان شرقی

2جلفاآذربایجان شرقیشیالت و آبزیان777
روستای احمدآباد -هادیشهر-آذربایجان شرقی

اراضی منجن آباد
وزارت جهاد کشاورزی32003200وحید هادیبانک کشاورزی

778
تاسیس کارگاه مجسمه و 

سفال
600600وحید یاری یامچیبانک توسعه تعاونروستای مرکید- مرند2مرندآذربایجان شرقی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

779

طرح ساخت و تولید 

محصوالت صنایع دستی 

(منبت و معرق)

25هریسآذربایجان شرقی
جاده خواجه تبریز اراضی روستای گمند سی متر 

بعد از سه راهی گمند
35003500وحیده ابراهیمی زادبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

780
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
550550وحیده مظفری مهرآبادپست بانکآذربایجان شرقی عجبشیر روستای مهرآباد1عجب شیرآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

3ملکانآذربایجان شرقیبره پرواری781
ورودی -شهر مبارک شهر-شهرستان ملکان

جنب منبع آب-مبارک شهر
وزارت جهاد کشاورزی20002000ولی خرم فربانک توسعه تعاون

782
تولید و تعمیر ادوات و 

ماشین آالت کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500ولی زیبایی حسین آبادپست بانکروستای حسین آباد3ملکانآذربایجان شرقی

783
پروانه بهره برداری پرورش 

ماهیان گرمایی
وزارت جهاد کشاورزی700700ولی ماهریبانک کشاورزیعجب شیر روستای ینگجه1عجب شیرآذربایجان شرقی

3مرندآذربایجان شرقیکارگاه تولید فرش دستباف784
مرند روستای اوردکلو استمز کوچه باال طبقه 

همکف
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500یاسین محمدعظیمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی12001200یحیی صادقیبانک کشاورزیهشترود روستای مالجیق2هشترودآذربایجان شرقی راسی45گوساله پرواری 785

وزارت جهاد کشاورزی10001000یحیی عبادیبانک کشاورزیآ ش هشترود روستای کماجرود3هشترودآذربایجان شرقیگوساله پروری786

وزارت جهاد کشاورزی25002500یداله باقری الریجانصندوق کارآفرینی امیدشهرستان خداآفرین روستای الریجان5خداآفرینآذربایجان شرقیپرورش بوقلمون787

788
پرورش گاو شیری دورگ 

 راس50
وزارت جهاد کشاورزی10001000یداله قربان نژاد بجندیبانک کشاورزیآذربایجان شرقی شهرستان سراب روستای بیجند1سرابآذربایجان شرقی

4تبریزآذربایجان شرقیبسته بندی اقالم بهداشتی789
-جاده قدیم اهر وتبریز-سه راه ی اهر-تبریز

روستای آرپادره سی-دهستان میدان چای
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500یزدان اصغریپست بانک

790
طرح تولید فرش دستباف و 

ابریشمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000یعقوب حسامی ورجویپست بانکروستای ورجوی/ مراغه3مراغهآذربایجان شرقی

791
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
550550یعقوب صدقیپست بانکمراغه ،روستای آهق1مراغهآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

792
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500یوسف ابراهیمی نصرتیپست بانکملکان نصرت اباد لکلر1ملکانآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

800800یوسف اشراقی اسکوییصندوق کارآفرینی امیدجنب پل میالن- اسکو2اسکوآذربایجان شرقیروسری ابریشمی793
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

794
توسعه کارگاه کالقه ای 

یوسف امیدی (چاپ باتیک)
2اسکوآذربایجان شرقی

اسکو سبزه میدان کوچه شهریار دربند اباذری 

36پالک 
640640یوسف امیدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

795
تولید وتعمیر ماشین آالت 

کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500یوسف جوادیبانک کشاورزیآذربایجان شرقی هشترود روستای نظرکهریزی4هشترودآذربایجان شرقی

796
منبت کاری مبل ، تابلو و 

دکوراسیون
2مرندآذربایجان شرقی

خیابان شهید بهشتی جنب کتابخانه کوچه مهر 

48
300300یوسف خداییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی38003800یوسف علیقلی وند سعد ابادیبانک کشاورزیبستان آباد روستای سعید آباد4بستان آبادآذربایجان شرقیتولید شیر و گوشت797

وزارت جهاد کشاورزی680680یونس بشیرزاده قراغیلیبانک کشاورزیقراغیل جنب مسجد غریب5آذرشهرآذربایجان شرقیاحداث نهالستان798

799
منبت کاری چوب تابلو و 

دکوراسیون
540540یونس خاتمیان اسکوییصندوق کارآفرینی امیدشریعتی روبروی مسجد- باویل علیا- اسکو1اسکوآذربایجان شرقی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

800
مستقل سازی وتجهیز دفاتر 

ای سی تی روستایی
500500یونس عابدی انگوتپست بانکاهر هوراند روستای قره قیه شکرلو1اهرآذربایجان شرقی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1میانهآذربایجان شرقیهکتار1.5کشت زعفران در 801
-بخش مرکزی-شهرستان میانه-اذربایجان شرقی

روستای گوندوغدی-دهستان گرمرود
وزارت جهاد کشاورزی519519یونس قربانیپست بانک

802
توسعه و تجهیز کارگاه تولید 

پنیر گوسفندی لیقوان
7تبریزآذربایجان شرقی

تبریز، روستای لیقوان، خیابان امام، کوی 

366منظریه، تولیدی یونس ناصح لیقوانف پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400یونس ناصح لیقوانصندوق کارآفرینی امید

سایر400400اباصلت رضوانی خلجبانک کشاورزیسوغانچی کوه-ورقه -چاراویماق -آذربایجانشرقی 3چاراویماقآذربایجان شرقیپرورش گوسفند803

سایر300300ابراهیم حکیم خانیبانک کشاورزیروستای قوریجان- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو804

سایر500500ابراهیم ذاکریبانک کشاورزیجلفا هادیشهر روستای نوشیروان1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی805

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی806
روستای -شهرستان عجب شیر-آذبایجان شرقی

چوپانکره
سایر500500ابراهیم زارعبانک کشاورزی

سایر250250ابراهیم عزتیبانک کشاورزیبناب روستای تازکند زوارق3بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گاوشیری807

سایر320320ابراهیم غدیری نوجه دهبانک کشاورزیروستای نوجه ده- تبریز بخش خسروشاه 2تبریزآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری808

سایر250250ابراهیم فرمانلوبانک کشاورزیروستای لیالب-خاروانا-ورزقان-اذر بایجان شرقی 1ورزقانآذربایجان شرقیگاوداری809

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی810
روستای -شهرستان عجب شیر-آذبایجان شرقی

شیراز
سایر500500ابراهیم میرابی شیرازبانک کشاورزی

سایر300300ابراهیم نصرتیبانک کشاورزیروستای چولقشالقی1اهرآذربایجان شرقیدامداری811

812
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

شهرستان میانه بخش کندوان دهستان تیرچایی 

روستای اونلیق
سایر500500ابوالحسن موسوی خواجه دهیبانک کشاورزی

سایر500500ابوالفضل پازش اقدمبانک کشاورزیروستای الوار- اذربایجان شرقی تبریز2تبریزآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی813

سایر300300ابوالفضل تقی پوربانک کشاورزیهشترود روستای یساول1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری814

سایر500500ابوالفضل رادفربانک کشاورزیروستای ایلخچی- هشترود منطقه نظرکهریزی5هشترودآذربایجان شرقیکشت زعفزان815

سایر400400ابوالفضل طهماسبیبانک کشاورزیمرند روستای سرخه1مرندآذربایجان شرقیپرورش گوسفند و دام سبک816

سایر400400ابوالفضل عبدی زادهبانک کشاورزیهریس روستای مرکید1هریسآذربایجان شرقیپرورش گوسفند817

سایر250250ابوالفضل فرجی داشکسنبانک کشاورزیروستای داشکسن کوچه حمدالهی- آذرشهر 1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری818

سایر300300ابوالفضل کورای فتوتپست بانکروبروی مسجد پرکاب- میالن محله باال- اسکو2اسکوآذربایجان شرقیمیکانیک خودرو819
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر300300ابوالفضل وکیل پوربانک کشاورزیچاراویماق بخش شادیان روستای کهنه قشالق1چاراویماقآذربایجان شرقیگوسفنداری820

1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی821
روستای قره - هادیشهر- جلفا- آذربایجان شرقی

بالغ
سایر500500ابوالفضل ولی زادهبانک کشاورزی

1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری822
روستای قشالق - بخش کندوان- میانه- شرقی. آ

موسی بیگلو
سایر300300ابوالفضل یوسفیپست بانک

سایر250250ابوالقاسم محمدزادهبانک کشاورزیهریس دهستان خانمرود روستای هیق1هریسآذربایجان شرقیدامپروری823

سایر500500ابوطالب اشرف بارانلوبانک کشاورزیتبریز بخش خسرو شاه روستای بارانلو2تبریزآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری824

سایر300300اتابک عیوضیبانک کشاورزیروستای زنبالن1خداآفرینآذربایجان شرقیدامداری825

826
توسعه واحد پرورش گوساله 

و گاو شیری و اصالح نژاد دام
سایر500500احد امجدی زین الحاجلوبانک کشاورزیاسکو بخش ایلخچی روستای زین الحاجلو2اسکوآذربایجان شرقی

سایر250250احد زینالیپست بانکروستای بمیدانجوق- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیسوپرمارکت827

سایر300300احد عبدالمحمد پور هرگالنبانک کشاورزیروستای هرگالن- شهرستان عجبشیر-ش.آ1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند828

2ورزقانآذربایجان شرقیپرورش گاوشیری829
اذربایجان شرقی شهرستان ورزقان روستای 

گلعنبر
سایر250250احد علیزادهبانک کشاورزی

1کلیبرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری830
شهرستان کلیبر بخش مرکزی دهستان ییالق 

روستای کلی قوزی
سایر300300احداله خداییبانک کشاورزی

سایر300300احسان عشقیبانک کشاورزیروستای مردق2مراغهآذربایجان شرقیدامداری831

سایر200200احسان نوری تراکمهبانک کشاورزیکلیبر روستای ایگلو2کلیبرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری داشتی832

سایر250250احمد برزگری دین آبادبانک کشاورزیکوچه شهید برزگری-روستای دین آباد -آذرشهر 1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی833

سایر400400احمد پورابراهیمبانک کشاورزیهریس روستای جیغناب1هریسآذربایجان شرقیپرورش دام سبک834

3میانهآذربایجان شرقی راسی5پرورش گاو شیری 835
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کندوان روستای ایورق
سایر400400احمد ترکیانبانک کشاورزی

سایر400400احمد دیباوریبانک کشاورزیهریس روستای نمرور1هریسآذربایجان شرقیپرورش گوسفند836

سایر300300احمد ساعدیبانک کشاورزیروستای کرج آباد2مراغهآذربایجان شرقیدامداری837

1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند838
روستای یولقونلوی - ملکان - آذربایجان شرقی 

جدید
سایر240240احمد شجاع یولقونلوبانک کشاورزی

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند839
روستای -شهرستان عجبشیر-آذربایجان شرقی

تازه کند
سایر300300احمد صباغیبانک کشاورزی

سایر300300احمد عزیزیبانک کشاورزیهریس روستای مینق1هریسآذربایجان شرقیپرورش گوسفند840

سایر500500احمد عظیمی گمچیبانک کشاورزیایلخچی روستای گمچی1اسکوآذربایجان شرقیپرورش دام841

سایر250250احمد فتان سرجبانک کشاورزیروستای سرج2مراغهآذربایجان شرقیگوسفند شیری842

1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری843
روستای - لیالن - ملکان - آذربایجان شرقی 

حوریلر
سایر240240احمد فرتوتبانک کشاورزی

سایر250250احمد قاسم زادهبانک کشاورزیروستای الوانق خ امام کوچه رسالت-آذرشهر 1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی844

سایر250250احمد قنبرزاده چهاربرودبانک کشاورزی125کوچه گلستان پ-آذرشهر روستای خراجو 1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی845
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر300300احمد کاظمیبانک کشاورزیروستای بیات سفلی- آذربایجانشرقی ترکمانچای 1میانهآذربایجان شرقیپرورش گوسفند846

3میانهآذربایجان شرقی راسی5پرورش گاو شیری 847
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

مرکزی روستای حصار قرانقو
سایر400400احمد مختاریبانک توسعه تعاون

848
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

مرکزی روستای شیخدر آباد
سایر400400احمد میرین بیگلو شیخدرآبادبانک کشاورزی

سایر300300اختر عیدیبانک کشاورزیروستای خلیفه کندی- مراغه 1مراغهآذربایجان شرقیدامداری849

سایر250250ارسالن حیدری باباقاضیبانک کشاورزیملکان روستای باباقاضی1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک850

سایر300300ارکناز ارمونبانک کشاورزیروستای آغبالغ علیا1مراغهآذربایجان شرقیدامداری851

سایر250250اروجعلی باباییبانک کشاورزیخورجستان-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند852

سایر250250اسد خواجه محمدی خانمیریبانک کشاورزی212آذرشهر روستای خانمیر کوچه شهریار پ1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی853

1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی854
انتهای خ شهید رسولی جنب -تیمورلو -آذرشهر 

راه آهن
سایر250250اسد کوهیبانک کشاورزی

سایر300300اسداله افخمیبانک کشاورزیبناب روستای آخوند قشالق2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفندداشتی855

1اهرآذربایجان شرقیراسی10پرورش گاو شیری856
اهر بخش مرکزی دهستان قشالق روستای ناظم 

اباد
سایر250250اسداله بحرینیبانک کشاورزی

سایر300300اسداله وحدانیبانک کشاورزیشهرستان کلیبر بخش مرکزی روستای یوزبند1کلیبرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری857

858
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای قزلبالغ جدید
سایر400400اسرافیل آقایی قزلبالغبانک کشاورزی

859
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای باغجغاز علیا
سایر400400اسفندیار ادینه قاضی کندبانک کشاورزی

سایر200200اسفندیار آزادبانک کشاورزیروستای کوره بالغ- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند860

سایر200200اسالم اکبریبانک کشاورزیروستای بایقوت- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند861

سایر300300اسالم فتح اله پوربانک کشاورزیشهرستان اهر بخش مرکزی روستای گرنگاه1اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری دو رگ862

863
پرورش گاو شیری به تعداد 

 راس10
سایر500500اسالم قاریبانک کشاورزیهشترود روستای پاراالر –شرقی .آ2هشترودآذربایجان شرقی

سایر300300اسالم نوری زادبانک کشاورزیروستای چناب-هوراند -اهر -آذربایجان شرقی1اهرآذربایجان شرقیدامداری864

سایر250250اسماعیل احمدزادهبانک توسعه تعاونبناب روستای چبقلو2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گاو شیری865

866
تولید ادوات کشاورزی و 

قطعات
سایر70007000اسماعیل ثابت قدمبانک کشاورزیروستای قزلجه میدان- بستان آباد 10بستان آبادآذربایجان شرقی

1میانهآذربایجان شرقیپرورش گوسفند867
روستای صومعه - ترکمانچای - آذربایجانشرقی 

علیا
سایر300300اسماعیل حاتمیبانک کشاورزی

سایر500500اسماعیل زارعبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای گونجیک1اهرآذربایجان شرقیگوسفندداری868

سایر400400اسماعیل صمدپوربانک کشاورزیهشترود بیگ کندی رود1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری869
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر500500اسماعیل محمد پوربانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای ناظم آباد1اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری870

سایر500500اسماعیل محمدی تازه کندبانک کشاورزیروستای تازه کند قشالق2مراغهآذربایجان شرقیدامداری871

سایر500500اسماعیل مرد میدانبانک کشاورزیروستای ینگجه2مراغهآذربایجان شرقیدامداری872

2ورزقانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری873
روستای - شهرستان ورزقان - آذربایجانشرقی 

کاسین
سایر250250اسماعیل نقی زادهبانک کشاورزی

سایر400400اسمعلی فرضیبانک توسعه تعاونساری قیه-هشترود -آذربایجان شرقی 1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری874

سایر300300اسمعیل مالکیبانک کشاورزیسراب روستای بافتان1سرابآذربایجان شرقیگاوداری سنتی875

سایر500500اصغر اذرجوبانک کشاورزیروستای خا صبان1اسکوآذربایجان شرقیپرورش شتر876

سایر300300اصغر اسکندریبانک کشاورزیروستای پسیان1خداآفرینآذربایجان شرقیدامداری877

سایر200200اصغر آهورفتاربانک کشاورزیتیل-تسوج - شبستر - استان آذربایجان شرقی 2شبسترآذربایجان شرقیپرورش گوسفند878

سایر300300اصغر حاجویبانک توسعه تعاوندیزج علیقلی بیگ-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند879

سایر240240اصغر حسن زادهبانک کشاورزیروستای بایرام کندی- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند880

سایر300300اصغر خندانبانک کشاورزیسراب روستای آبرس1سرابآذربایجان شرقیدامداری881

بانک کشاورزیروستای کمارسفلی- جلفا1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی882
اصغر داداشیان آذرفرد 

کمارسفلی
سایر500500

سایر500500اصغر رشتبریانبانک کشاورزیروستای ارزیل-خاروانا1ورزقانآذربایجان شرقیگوسفندداری883

2ورزقانآذربایجان شرقیپرواربندی گوسفند884
روستای - شهرستان ورزقان - آذربایجانشرقی 

روادانق
سایر250250اصغر سلمانیبانک توسعه تعاون

سایر250250اصغر علی زادهبانک کشاورزیملکان روستای قره خضیر1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک885

886
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

مرکزی روستای خانقاه
سایر400400اصغر قلجیبانک کشاورزی

2شبسترآذربایجان شرقیخدمات امور دام887
روستای - شبستر - استان آذربایجان شرقی 

17پالک - کوچه مسجد جامع - حیدر آباد 
سایر300300اصغر لطیفیبانک توسعه تعاون

888
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

میانه بخش کندوان دهستان تیرچای روستای 

چنار
سایر500500اصغر محمدیبانک کشاورزی

سایر250250اطلس بابازادهبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای آق دیوار1اهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی889

سایر500500افروز قربانی ساروقیهبانک کشاورزیملکان روستای شیروانشاهلو1ملکانآذربایجان شرقیپرورش زنبور عسل890

3میانهآذربایجان شرقی راسی5پرورش گاو شیری 891
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

مرکزی روستای ممان
سایر400400افضل عابدینیبانک کشاورزی

3میانهآذربایجان شرقی راسی5پرورش گاو شیری 892
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

مرکزی روستای کوال
سایر400400افضل محمدزادهبانک کشاورزی

893
 50پرورش گوسفند شیری 

راسی
سایر500500افضل مختاریبانک کشاورزیمیانه خیابان راه آهن روستای اسالم آباد3میانهآذربایجان شرقی

سایر500500اقبال عظیمان قرطاولبانک کشاورزیروستای قرطاول2مراغهآذربایجان شرقیدامداری894

سایر500500اکبر اصغری ساالر ابادبانک کشاورزیملکان روستای ساالر اباد1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک895
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1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی896
کوچه مولوی پالک -روستای کلوانق -آذرشهر 

114
سایر250250اکبر امامیبانک کشاورزی

2ورزقانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری897
روستای - شهرستان ورزقان -آذربایجانشرقی 

علویق
سایر500500اکبر باقرزادهبانک کشاورزی

سایر500500اکبر پیغمبری ایلخچیبانک کشاورزیایلخچی خ امام1اسکوآذربایجان شرقیکشاورزی898

سایر250250اکبر قاسمی حاجی علیلوبانک توسعه تعاونبناب روستی خانه برق قدیم2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفندداشتی899

1میانهآذربایجان شرقیپرورش گوسفند900
روستای خاتون - ترکمانچای - آذربایجانشرقی 

آباد
سایر300300اکبر قره داغی خاتون آبادیبانک کشاورزی

1چاراویماقآذربایجان شرقیگوسفنداری901
روستای شورجه امام - دهستان ورقه- چاراویماق

جمعه
سایر300300اکبر محمدزادهبانک کشاورزی

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی902
روستای -شهرستان عجب شیر-آذبایجان شرقی

گوروان
سایر250250اکبر محمدزاده توتاخانهبانک کشاورزی

سایر250250اکبر مهمانیپست بانکروستای نشالنده- بخش کندوان- شرقی میانه.آ1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو903

سایر300300اکبر نقدی کلهریبانک کشاورزیروستای کلهر- ترکمانچای - آذربایجانشرقی 1میانهآذربایجان شرقیگاو شیری904

سایر200200اکبر نوریانبانک کشاورزیحسن کندی آغبالغ-هشترود-آذربایجان شرقی 1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری905

سایر200200اکرم خیری دین آبادپست بانک3روستای دین اباد کوچه آسیاب نگین -آذرشهر 1آذرشهرآذربایجان شرقیکاشت زعفران906

سایر250250اکرم زمانیپست بانکروستای سبز- بخش مرکزی-میانه- شرقی.آ1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری907

سایر250250اکرم نوید لیالنبانک کشاورزیملکان روستای قره چال1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک908

2عجب شیرآذربایجان شرقیراسی5پرورش گاوشیری 909
روستای -شهرستان عجبشیر-آذربایجان شرقی

مهرآباد
سایر250250الهوردی عزیزیان مهرآبادبانک کشاورزی

سایر300300الهویردی رضایی تازه کندبانک کشاورزیروستای تازه کند قشالق1مراغهآذربایجان شرقیدامداری910

سایر500500الهویردی نوروزپور ارسیبانک کشاورزیروستای زاویه- هادیشهر- جلفا- آذربایجان شرقی1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی911

1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری912
روستای - لیالن - ملکان - آذربایجان شرقی 

قوشقیه
سایر240240الیاس ترتیبی کهجوقبانک کشاورزی

913
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
سایر400400امداد نوریبانک کشاورزیمیانه بخش مرکزی روستای حالج3میانهآذربایجان شرقی

سایر250250امراه سیفی زادهبانک کشاورزیروستای قره چال- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری914

سایر250250امید وقاریبانک کشاورزیشهرستان هریس روستای برازین1هریسآذربایجان شرقیپرورش دام915

سایر250250امیر اسکندری انوشهبانک کشاورزیروستای شاهوردی کندی1مراغهآذربایجان شرقیزنبورداری916

سایر250250امیرعلی لطف اله پوربانک توسعه تعاونخورجستان-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند917

سایر300300امین بشیریبانک کشاورزیروستای مغانجق2مراغهآذربایجان شرقیدامداری918

1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری919
روستای - لیالن - ملکان - آذربایجان شرقی 

عباس آباد
سایر200200انصاف سهرابیبانک کشاورزی

920
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای آقکند
سایر200200انعام نوذرباشبالغبانک کشاورزی

سایر300300انعامعلی اصغریبانک کشاورزیهشترود روستای عمرانکندی1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری921
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سایر250250اورجعلی حاجویبانک کشاورزیبابا کندی کوه-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند922

923
 50پرورش گوسفند شیری 

راسی
سایر500500ایرج بادپرانبانک کشاورزیمیانه بخش کندوان روستای کزرج3میانهآذربایجان شرقی

سایر300300ایرج پرتوی بهنقبانک کشاورزیروستای بهنق2مراغهآذربایجان شرقیگاو شیری924

سایر300300ایرج مستانهبانک کشاورزیروستای سرج2مراغهآذربایجان شرقیدامداری925

سایر300300ایرج نعمتی سرکارآبادبانک کشاورزیروستای سرکارآباد1مراغهآذربایجان شرقیدامداری926

سایر500500ایوب حسینیبانک کشاورزیملکان روستای مهماندار1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک927

سایر250250ایوب سلیمانی اروقبانک کشاورزیملکان روستای آروق1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک928

سایر300300ایوب نجفقلیپوربانک توسعه تعاونبناب روستای زاوشت2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفندداشتی929

سایر200200آذر رشادتبانک کشاورزیروستای بایقوت- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری930

3میانهآذربایجان شرقی راسی5پرورش گاو شیری 931
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کندوان روستای صومعه کبودین
سایر400400آراسته امینی صومعه کبودینبانک کشاورزی

سایر500500آراسته حسین پوربانک کشاورزیملکان روستای یولقونلوی قدیم1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک932

933
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای برانقار
سایر200200آرزو نوروزی برانقاربانک کشاورزی

1ملکانآذربایجان شرقیباغداری934
روستای فتح - لیالن - ملکان - آذربایجان شرقی 

اله کندی
سایر200200آسیه فرزانهبانک کشاورزی

سایر400400آصف چراغیبانک کشاورزیملکان روستای تازه قلعه1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک935

سایر250250آیت اله عبدالعلی پوربانک کشاورزیداشبالغ-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند936

1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری937
روستای برزلیق - ترکمانچای - آذربایجانشرقی 

قشالق
سایر300300بابک عبداللهی قشالقیبانک کشاورزی

سایر300300بابک مددیبانک کشاورزیروستای گون گورمز1خداآفرینآذربایجان شرقیدامداری938

سایر300300باقر محمودی کلیانپست بانککلیان-بخش کاغذ کنان - میانه- شرقی. آ1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری939

سایر500500بایرام جلیل پوربانک کشاورزیروستای علیار-خاروانا1ورزقانآذربایجان شرقیگوسفندداری940

سایر350350بایرام محمدی گلپاشینبانک کشاورزیمرند روستای یالقوز اغاج1مرندآذربایجان شرقی راس5گاوداری شیری 941

2شبسترآذربایجان شرقیخدمات کشاورزی و دامداری942
- تسوج - شبستر - استان آذربیجان شرقی 

روستای قزلجه
سایر300300بایرامعلی عبدیبانک توسعه تعاون

943
توسعه واحد پرورش گوساله 

و گاو شیری و اصالح نژاد دام
سایر300300بخشعلی جلیلوند زین الحاجلوبانک کشاورزیایلخچی روستای زین الحاجلو1اسکوآذربایجان شرقی

سایر500500بشیر رزم خواهبانک کشاورزیروستای نگارستان-خاروانا1ورزقانآذربایجان شرقیگاوداری944

سایر250250بالل یاوریبانک کشاورزیملکان روستای آغجه دیزج1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک945

سایر500500بهادر خیری الهی شیرینکندبانک کشاورزیملکان روستای شیرینکند1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک946

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش زنبور عسل947
روستای -شهرستان عجب شیر-آذبایجان شرقی

نبرین
سایر250250بهرام پوراتبانک کشاورزی

سایر250250بهرام حسن زادهبانک کشاورزیمرند روستای دیده بان3مرندآذربایجان شرقیدامداری948

سایر250250بهرام عباسیان قشالقبانک کشاورزیبناب روستای آخوندقشالق2بنابآذربایجان شرقیپرورش گوسفند949

950
کشاورزی تلفیقی باغداری و 

زراعت
سایر500500بهرام عینی آشانبانک توسعه تعاونروستای گشایش2مراغهآذربایجان شرقی
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951
توسعه واحد پرورش گوساله 

و گاو شیری و اصالح نژاد دام
سایر400400بهرام کرد آبادیبانک کشاورزیایلخچی روستای بیگلو1اسکوآذربایجان شرقی

سایر500500بهرام نجارپوربانک کشاورزیهشترود کمربندی کنار گذر1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری952

3میانهآذربایجان شرقی راسی5پرورش گاو شیری 953
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای یانبالغ
سایر400400بهرام نصرتیبانک کشاورزی

سایر500500بهرروز خدایی آغجه کهلبانک کشاورزیروستای اغجه کهل- مراغه 2مراغهآذربایجان شرقیدامداری954

سایر500500بهروز حسنیبانک کشاورزیروستای خواجه شاهی-چاراویماق 1چاراویماقآذربایجان شرقیگوسفنداری955

956
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
سایر400400بهروز شعبانی قره قانلوبانک کشاورزیمیانه بخش کاغذکنان روستای ینگی کند3میانهآذربایجان شرقی

957
تولید و فروش خوراک دام و 

(عالفی  )طیور 
1اهرآذربایجان شرقی

خیابان استاد - هوراند - اهر - آذربایجان شرقی 

شهریار
سایر500500بهروز عیسی پوربانک کشاورزی

سایر300300بهروز فرج پوربانک کشاورزیسراب روستای آناقیز1سرابآذربایجان شرقیدامداری958

959
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کندوان روستای خانقاه
سایر400400بهروز نشقیبانک کشاورزی

سایر500500بهزاد اسدی تازه کندبانک کشاورزیخسروشاه روستای تازه کند2تبریزآذربایجان شرقیدامداری960

1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی961
روستای - سیه رود- جلفا- آذربایجان شرقی

کمارسفلی
بانک کشاورزی

بهزاد داداشیان آذرفرد کمار 

سفلی
سایر500500

سایر300300بهزاد رنجبرزادهبانک کشاورزیروستای شیربنکند- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو962

سایر300300بهزاد شامی زاده ابرغانیبانک کشاورزیسراب روستای ابرغان1سرابآذربایجان شرقیدامداری963

سایر300300بهزاد عباسیبانک کشاورزیبناب روستای دوش2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفندداشتی964

سایر250250بهزاد ندریبانک کشاورزیپاراالر-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند965

سایر500500بهلول امیدبانک کشاورزیملکان روستای حسین اباد1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک966

سایر300300بهمن آزادبانک کشاورزیملکان روستای قاشقچی1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک967

سایر300300بهمن باباییبانک توسعه تعاونبناب روستای آخوند قشالق2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفندداشتی968

969

پرورش گاوشیری تولید و 

عرصه انواع فرآورده های 

لبنی و گوشت

سایر300300بهمن جعفری فربانک کشاورزیروستای اوغان- شهرستان سراب 1سرابآذربایجان شرقی

سایر500500بهمن خرمی مهربانیپست بانکآذربایجان شرقی سراب مهربان خیابان جمهوری1سرابآذربایجان شرقیپرورش گوسفند شیری970

سایر500500بهمن طالبیبانک کشاورزیروستای داران- جلفا- آذربایجان شرقی1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری971

سایر400400بهمن عباس زاده مرادلوبانک کشاورزیآذربایجان شرق شهرستان هو راند روستای مرادلو1اهرآذربایجان شرقیدامداری972

سایر350350بهمن فرهنگی مال محمودبانک کشاورزیحوزه سیه رود1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند973

2شبسترآذربایجان شرقیپرورش گوسفند974
قلعه - تسوج - شبستر - استان آذربایجان شرقی 

-مراغوش 
سایر300300بهمن قلعهبانک کشاورزی

975
پرورش گوسفند داشتی 

آقای بهمن قهرمانی
سایر300300بهمن قهرمانیبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای کیناب2اهرآذربایجان شرقی
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1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری976
روستای - لیالن - ملکان - آذربایجان شرقی 

تورچی
سایر200200بهنام برجستهبانک کشاورزی

سایر250250بهنام دبیربانک توسعه تعاونبناب روستای خوشه مهر2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گاو شیری977

1کلیبرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری978
شهرستان کلیبر بخش مرکزی دهستان میشه 

پاره روستای آغویه
سایر300300بهنام شجاعیبانک کشاورزی

سایر350350بهنام عبدالهیبانک کشاورزیکلیبر بخش مرکزی روستای لمه درق2کلیبرآذربایجان شرقیواحد برورش گاوداشتی979

سایر300300بهنام عبدلیبانک کشاورزیروستای گون گورمز1خداآفرینآذربایجان شرقیدامداری980

سایر500500بهنام عقیقیبانک کشاورزیروستای شاهوردی کندی- مراغه3مراغهآذربایجان شرقیگوسفندداری981

سایر400400بهنام قاسمیبانک کشاورزیروستای برج علیا-هشترود -آذر بایجان شرقی 1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری982

سایر300300بهنام محبی لرومبانک کشاورزیروستای لروم-هوراند -اهر - آذربایجان شرقی1اهرآذربایجان شرقیدامداری983

سایر300300بیت اله کریمانبانک کشاورزیگلوجه محمد خان-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری984

سایر240240پرور صمدی پرچین بالغبانک کشاورزیروستای قلعه جوق- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری985

986
پرورش گوسفند داشتی 

آقای پرویز برزگر
سایر300300پرویز برزگربانک کشاورزیشهرستان اهر روستای مصطفی چایی1اهرآذربایجان شرقی

سایر300300پرویز جعفری قره قشالقبانک توسعه تعاونبناب روستای قره قشالق2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گاو شیری987

سایر300300پرویز حیدر نژاد اوغانیبانک کشاورزیسراب جاده اوغان1سرابآذربایجان شرقیصنایع دستی988

سایر250250پرویز قاسم زاده جانانلوبانک کشاورزیشهرستان خداآفرین روستای جانانلو1خداآفرینآذربایجان شرقیدامپروری989

سایر250250پرویز ولی زادهبانک توسعه تعاونبناب روستای خانه برق2بنابآذربایجان شرقیپرورش گوسفند990

سایر500500پروین تقی زادهبانک کشاورزیملکان روستای نصرت اباد لکلر1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک991

سایر300300پری صحرایی صومعهبانک کشاورزیایلخچی خ هالل احمر1اسکوآذربایجان شرقیتریکو بافی992

2ورزقانآذربایجان شرقیگوسفند داشتی993
روستای - شهرستان ورزقان -آذربایجانشرقی 

صیفار
سایر250250پنجعلی پاگردصیفاربانک کشاورزی

سایر400400پوران نیک نفسبانک کشاورزیملکان مبارکشهر1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک994

سایر300300پیام پاریادبانک کشاورزیروستای طوعلی علیا1خداآفرینآذربایجان شرقیدامداری995

سایر400400پیمان عابد قبادلوبانک کشاورزیروستای قبادلو- شهرستان عجبشیر-ش.آ1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گاو996

1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری997
روستای سیف - بخش کندوان - میانه- شرقی . ا

الدین
سایر300300پیمان فاتحی حسنکلوپست بانک

بانک کشاورزیبستان آباد روستای خیره مسجد2بستان آبادآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی998
پیمان نیک فطرت خیره 

مسجدی
سایر400400

سایر300300تقی عباسفردبانک کشاورزیهشترود ساری قیه1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری999

سایر250250توحید افسرپوربانک کشاورزیایلخچی روستای علی اباد1اسکوآذربایجان شرقیپرورش دام1000

سایر300300توحید داداش پور کرمجوانبانک کشاورزیروستای کرم جوان- بخش خداجو - مراغه 2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1001

سایر750750توحید راشدی میرانبانک کشاورزیایلخچ روستای خورخور2اسکوآذربایجان شرقیپرورش شتر1002

سایر250250توحید عباسی آلقوبانک کشاورزیبناب روستای آلقو2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گاوشیری1003

1004
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای سردرق
سایر200200توحید مرادیبانک کشاورزی

1005
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
سایر400400تورج پیریبانک کشاورزیروستای باغجقاز علیا3میانهآذربایجان شرقی
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1بستان آبادآذربایجان شرقیتولیدشیر دام پروری1006
اذربایجان شرقی بستان اباد روستای زگلوجه 

اوجان
سایر300300توکل رشیدی زگلوجهبانک کشاورزی

سایر300300تیمور آرین آبرسبانک کشاورزیسراب روستای آبرس1سرابآذربایجان شرقیدامداری1007

سایر300300جاوید آقاپوربانک کشاورزیروستای جانانلو1خداآفرینآذربایجان شرقیدامداری1008

سایر250250جبراییل عیدی هزه جانبانک کشاورزیروستای هیزجان-شهرستان ورزقان2ورزقانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1009

سایر250250جبرییل قربانپورپست بانکبیگ کندی رود-هشترود -آذربایجان شرقی 1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1010

سایر300300جعفر اسگندری بنایمبانک کشاورزیروستای قربانکندی- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1011

بانک کشاورزیسراب روستای قلعه جوق1سرابآذربایجان شرقیدامداری1012
جعفر تقی زاده جاوید اصل 

قلعه جوقی
سایر300300

سایر250250جعفر حیدریبانک توسعه تعاونبناب روستای آخوند قشالق2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گاو شیری1013

سایر500500جعفر زمینی میرانبانک کشاورزیایلخچی روستای خورخور1اسکوآذربایجان شرقیپرورش شتر1014

سایر250250جعفر سیاربانک کشاورزیبناب روستای آخوند قشالق2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفندداشتی1015

سایر500500جعفر شیریبانک کشاورزیروستای ساروجه2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1016

1میانهآذربایجان شرقیگاوداری1017
روستای صومعه - ترکمانچای - آذربایجانشرقی 

علیا
سایر300300جعفر صادقی صومعه علیاییبانک کشاورزی

سایر300300جعفر قاسم زادهبانک کشاورزیروستای جانانلو1خداآفرینآذربایجان شرقیدامداری1018

سایر400400جعفر مسعودیبانک کشاورزیروستای قشالق خانه برق-بناب2بنابآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1019

سایر500500جعفر موسی خانیبانک کشاورزیروستای لیوارجان- جلفا1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1020

سایر500500جعفر موظفبانک کشاورزیاغچه دیزج- مراغه3مراغهآذربایجان شرقیگاوداری1021

1022
پرورش گوسفند 

راسی50داشتی
سایر300300جالل اب پیکربانک کشاورزیاهر بخش مرکزی روستای کرد احمد سفلی1اهرآذربایجان شرقی

سایر250250جالل اسمعیلیبانک توسعه تعاونروستای کامل آباد2مراغهآذربایجان شرقیگاو شیری1023

سایر500500جلیل ابدالیبانک کشاورزیروستای سیلگرد- جلفا- آذربایجان شرقی1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1024

سایر500500جلیل نوروزی همراهلوصندوق کارآفرینی امیدآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای گللر1اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1025

سایر200200جمال تقی زادهبانک کشاورزیشهرستان هریس روستای طرف2هریسآذربایجان شرقیدامداری1026

1027

پرورش گاوشیری تولید و 

عرصه انواع فرآورده های 

لبنی و گوشت

سایر250250جمال نصرتیبانک کشاورزیروستای اسفستان- شهرستان سراب 2سرابآذربایجان شرقی

سایر500500جمشید ابدالیبانک کشاورزیروستای گلفرج- جلفا- آذربایجان شرقی1جلفاآذربایجان شرقیگوسفند داشتی1028

سایر500500جمشید رزاقی نگارستانبانک کشاورزیروستای نگارستان-خاروانا2ورزقانآذربایجان شرقیگاوداری1029

سایر200200جمشید سرهنگی شرازولبانک کشاورزیروستای شرازول- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1030

1اهرآذربایجان شرقیدامداری1031
خیابان استاد - هوراند -اهر - آذربایجان شرقی

شهریار
سایر300300جمیل رحیمی نژادبانک کشاورزی

سایر300300جمیله سلمان زادهبانک کشاورزیلیالن- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1032

سایر350350جمیله یاریبانک کشاورزیکلیبربخش آبش احمد روستای آقامیرلو2کلیبرآذربایجان شرقیواحد پرورش گاوداشتی1033

1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاه شیری1034
روبری -روستای دامناب-شهرستان هشترود 

20مسجدپالک 
سایر500500جهانبخش پاشازاده دامناببانک کشاورزی

سایر500500جواد ابدالیبانک کشاورزیروستای سیلگرد- جلفا- آذربایجان شرقی1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1035

سایر400400جواد ابراهیم زادهبانک کشاورزیهریس روستای صومعه1هریسآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1036
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1037
پرورش گاو شیری اقای 

جواد اسحق
سایر250250جواد اسحقبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای سیدلر3اهرآذربایجان شرقی

سایر300300جواد امدادی هپیبانک کشاورزیروستای آروق- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1038

سایر250250جواد باباییبانک کشاورزیبناب روستای توتاخانه2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گاو شیری1039

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1040
روستای -شهرستان عجب شیر-آذبایجان شرقی

رازیان
سایر250250جواد روحی رازیانبانک کشاورزی

1041
پرورش گاو شیری آقای 

جواد سلطاندوخت
سایر300300جواد سلطاندوختبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای رشت آباد قدیم4اهرآذربایجان شرقی

سایر500500جواد فریدی نسببانک کشاورزیاذربایجان شرقی بستان اباد روستای ساران1بستان آبادآذربایجان شرقیگیاهان دارویی1042

سایر500500جواد قاسمیانبانک کشاورزیروستای سهرون-خاروانا1ورزقانآذربایجان شرقیگوسفندداری1043

سایر300300جواد قنبریبانک کشاورزیروستای خطیب سفلی2مراغهآذربایجان شرقیگوسفند شیری1044

سایر300300جواد کریمی فردبانک کشاورزیسراب روستای کلیان1سرابآذربایجان شرقیدامداری1045

سایر250250جواد مسعودی یارجانبانک توسعه تعاونبناب روستای چلغایی2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفندداشتی1046

سایر500500جواد موساییبانک کشاورزیروستای داران- جلفا1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1047

سایر500500جواد نزاد اسدبانک کشاورزیملکان روستای قوریجان1ملکانآذربایجان شرقیپرورش زنبور عسل1048

سایر300300جواد نوری زادهبانک کشاورزیروستای برازین1هریسآذربایجان شرقیپرورش دام1049

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1050
روستای -شهرستان عجبشیر-آذربایجان شرقی

خضرلو
سایر400400جواد وکیلی خضرلوبانک کشاورزی

1051
پرورش گوسفند داشتی 

خانم جواهر الماسی
سایر300300جواهر الماسیبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای یخفروزان2اهرآذربایجان شرقی

سایر250250جیران بگ باباییبانک کشاورزیملکان مبارکشهر1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1052

1053
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای قره قانلو
سایر400400حاتم اللهیاریبانک کشاورزی

1اهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1054
- شهرستان اهر - استان آذربایجان شرقی 

روستای تازه کند مسقران
سایر500500حاتم جوانیبانک کشاورزی

سایر300300حاجیه عاقلی اشانبانک کشاورزیروستای اشان2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1055

2ورزقانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1056
روستای - شهرستان ورزقان -آذربایجانشرقی 

بهربیگ
سایر250250حافظ حسین زادبانک کشاورزی

سایر300300حافظ شکرزادهبانک کشاورزیشهرک خداافرین1خداآفرینآذربایجان شرقیکشاورزی1057

سایر400400حامد حنفیبانک توسعه تعاونملکان روستای یوزباشکندی1ملکانآذربایجان شرقیکشاورزی1058

1اسکوآذربایجان شرقیتعمیرات عینک1059
جنب - روبروی بیمارستان - خیابان امام - اسکو

کلینک شفا
سایر250250حامد رادپست بانک

سایر250250حامد قاسمی هریسبانک کشاورزیهریس خ ابدالو1هریسآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1060

سایر240240حامد معینیبانک کشاورزیروستای قوریجان- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1061

سایر300300حبیب اله مهدویبانک کشاورزیروستای کنده-هوراند -اهر -آذر بایجان شرقی 1اهرآذربایجان شرقیدامداری1062

سایر300300حبیب امیریبانک کشاورزیسراب روستای تکلدان1سرابآذربایجان شرقیدامداری1063

سایر400400حبیب انتظاری یالقوز آغاجبانک کشاورزیمرند روستای فارفار1مرندآذربایجان شرقیگوسفند داشتی1064

سایر200200حبیب نوبهاربانک توسعه تعاونبناب روستای ینگی کند خانه برق2بنابآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1065
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1066
پرورش گوسفند داشتی 

خانم حبیبه دشتی
سایر250250حبیبه دشتیبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای جویند1اهرآذربایجان شرقی

سایر250250حجت اخالقیبانک کشاورزیشهرستان هریس روستای خشکناب2هریسآذربایجان شرقیدامداری1067

سایر200200حجت اکبریبانک کشاورزیملکان روستای یولقونلوی جدید1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1068

سایر500500حجت پورمحمدمهمانداربانک کشاورزیملکان روستای مهماندار سفلی1ملکانآذربایجان شرقیپرورش زنبور عسل1069

سایر300300حجت حیدریپست بانکروستای کنگاور-بخش مرکزی - میانه- شرقی. آ1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1070

2ورزقانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1071
روستای - شهرستان ورزقان -آذربایجانشرقی 

زنگ آباد
سایر250250حجت سمندربانک کشاورزی

سایر300300حجت صدری اسبقرانیبانک کشاورزیسراب روستای اسبقران1سرابآذربایجان شرقیدامداری1072

سایر500500حجت نجف نژاد پیرعلیلوبانک کشاورزیروستای کبودگنبد-خاروانا2ورزقانآذربایجان شرقیگوسفندداری1073

سایر500500حسن ابراهیمیبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای کقالق1اهرآذربایجان شرقیگوسفندداری1074

3میانهآذربایجان شرقی راسی5پرورش گاو شیری 1075
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کندوان روستای کزرج
سایر400400حسن ادی نژادبانک کشاورزی

سایر250250حسن بهاریبانک کشاورزیبناب روستای توتاخانه2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گاو شیری1076

سایر500500حسن چم چولقشالقیبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای ناظم آباد1اهرآذربایجان شرقیگوسفندداری1077

1کلیبرآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفند داشتی1078
شهرستان کلیبر بخش آبش احمد روستای 

آجودان آباد
سایر250250حسن حضوریبانک کشاورزی

سایر250250حسن خدایی اقبالغبانک کشاورزیرو ستای حاجی کندی2مراغهآذربایجان شرقیگوسفند شیری1079

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1080
روستای -شهرستان عجب شیر-آذبایجان شرقی

النجق
سایر400400حسن خلیلی صوریبانک کشاورزی

سایر250250حسن خیری سیالببانک کشاورزیروستای سیالب- آذرشهر 1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1081

سایر500500حسن رنجبرصندوق کارآفرینی امیدآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای داشلوجه1اهرآذربایجان شرقیگوسفندداری1082

2بستان آبادآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1083
روستای - بستان آباد - آذربایجان شرقی 

باشسیزاوجان
سایر300300حسن زارعی باشسیزبانک کشاورزی

1084
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای یانبالغ
سایر500500حسن شعبانیبانک کشاورزی

سایر300300حسن شکوریبانک کشاورزیروستای باقوت- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1085

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش دام1086
اذربایجان شرقی شهرستان عجبشیر روستای 

تجرق
سایر300300حسن شکوهی تجرقبانک کشاورزی

سایر500500حسن صادقیبانک کشاورزیمرند روستای قراجه فیض اله3مرندآذربایجان شرقیدامداری1087

2بستان آبادآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1088
روستای سقین - بستان آباد - آذربایجان شرقی 

سرا
سایر250250حسن صدقی سقین سرابانک کشاورزی

1089
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

مرکزی روستای چخمور
سایر250250حسن علی محمدیبانک کشاورزی

سایر500500حسن فرجی قپچاقبانک کشاورزیایلخچی روستای قپچاق1اسکوآذربایجان شرقیکاشت پسته1090

سایر200200حسن فکری مقدمبانک کشاورزیکلیبر روستای چات قیه سی1کلیبرآذربایجان شرقیگاوداری1091

سایر500500حسن لطیفی خاصه لربانک کشاورزیایلخچی روستای خا صه لر1اسکوآذربایجان شرقیپرورش طیور1092
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1ملکانآذربایجان شرقیپرورش زنبور عسل1093
روستای ایگدلوی - ملکان - آذربایجان شرقی 

کوچک
سایر250250حسن محمدنژادبانک کشاورزی

سایر300300حسن ملکی ساعیبانک کشاورزیبناب روستای آخوند قشالق2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفندداشتی1094

1095
پرورش گاو شیری حسن 

موسی پور
سایر300300حسن موسی پوربانک کشاورزیشهرستان اهر روستای چاپان1اهرآذربایجان شرقی

سایر350350حسین اصغریبانک کشاورزییانیق-هشترود -آذربایجان شرقی 1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1096

سایر250250حسین افتخاری سنوکشبانک کشاورزیروستای ورجوی1مراغهآذربایجان شرقیپرورش ماهی1097

سایر300300حسین اکبرزاده چوانبانک کشاورزیروستای چوان سفلی1مراغهآذربایجان شرقیدامداری1098

سایر300300حسین امجدی هپیبانک کشاورزیملکان روستای هپی بالغی1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1099

سایر300300حسین امیرزاده شمالیبانک کشاورزی9سراب خیابان آزادی کوچه ارس1سرابآذربایجان شرقیدامداری1100

سایر300300حسین امیریبانک کشاورزیروستای گوگدرق- ترکمانچای - آذربایجانشرقی 1میانهآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1101

سایر200200حسین امینیبانک کشاورزیروستای قره چال- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1102

5اسکوآذربایجان شرقیکشت زعفران1103
شهرستان اسکو بخش ایلخیچی جزیره اسالمی 

203روستای گیمیچی کوی حافظ پالک 
سایر500500حسین ایران پرست گمیچیبانک کشاورزی

سایر200200حسین ایزدی قلعهبانک کشاورزیروستای تازه قلعه- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1104

سایر500500حسین آتشیبانک کشاورزیملکان روستای یولقونلوی جدید1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1105

1اهرآذربایجان شرقیدامداری1106
آذربایجان شرقی شهرستان هوراند روستای ازناب 

علیا
سایر500500حسین بیرامیبانک کشاورزی

سایر500500حسین پور خیرالهبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای زنجیر بالغ1اهرآذربایجان شرقیگوسفندداری1107

سایر300300حسین تقی زادهبانک کشاورزیروستای تندرلو- ترکمانچای - آذربایجانشرقی 1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1108

2شبسترآذربایجان شرقیخدمات باغبانی1109
نرسیده به روستای - صوفیان - جاده شبستر 

پایین تر از شرکت سپید مرغ- علیشاه 
سایر300300حسین تمدنی سیسبانک کشاورزی

سایر400400حسین جعفریبانک کشاورزیصید بیگ-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1110

سایر250250حسین حسن زاده شاه آبادبانک کشاورزیبناب روستای روشت کوچک2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفندداشتی1111

سایر500500حسین حسین زادهبانک کشاورزییلی درق علیا-هشترود -آذربایجان شرقی3هشترودآذربایجان شرقیگاوداری1112

سایر300300حسین حنیفه خرمازردبانک کشاورزیمراغه روستای خرمازرد1مراغهآذربایجان شرقیگاو شیری1113

سایر250250حسین حیدرزادهپست بانکبناب روستای روشت بزرگ2بنابآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1114

1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1115
روستای - لیالن - ملکان - آذربایجان شرقی 

قوشقیه
سایر240240حسین رحیمیبانک کشاورزی

سایر300300حسین رستمیپست بانکروستای سبز- بخش مرکزی- میانه- شرقی. آ1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1116

1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1117
روستای - بخش ترکمانچای- میانه - شرقی.آ

دستجرد
سایر250250حسین رضا خانیپست بانک

سایر300300حسین رضایی مهماندوستیبانک کشاورزیروستای مهماندوست- ترکمانچای - آذربانشرقی 1میانهآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1118
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1119
پرورش گاو شیری به تعداد 

 راس10
1هشترودآذربایجان شرقی

روستای -نظرکهریزی -هشترود  –شرقی .آ

عمران کندی
سایر250250حسین سلمانزادهبانک کشاورزی

1120
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای قره قانلو
سایر400400حسین شعبانی قره قانلوبانک کشاورزی

سایر500500حسین شیرزاداصالنیبانک کشاورزیروستای کلو-خاروانا1ورزقانآذربایجان شرقیگوسفندداری1121

سایر300300حسین عبدیبانک کشاورزیروستای گون گورمز1خداآفرینآذربایجان شرقیدامداری1122

سایر250250حسین عزیزپوربانک کشاورزیبناب روستای چبقلو2بنابآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1123

1124
پرورش گاو شیری حسین 

عزیزمیدان
سایر300300حسین عزیزمیدانبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای رشت آباد قدیم1اهرآذربایجان شرقی

سایر400400حسین علویبانک کشاورزیسراب روستای شیره جین1سرابآذربایجان شرقیدامداری1125

سایر500500حسین علیزاده مرادلوپست بانکروستای مرادلو-هوراند -اهر -آذر بایجان شرقی 1اهرآذربایجان شرقیدامداری1126

1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1127
روستای سیه - هادیشهر- جلفا- آذربایجان شرقی

سران
سایر500500حسین کارکنبانک کشاورزی

سایر500500حسین لطفیبانک کشاورزیروستای قره بالغ- جلفا- آذربایجان شرقی1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1128

1میانهآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1129
روستای بیات - ترکمانچای - آذربایجانشرقی 

سفلی
سایر300300حسین محسنی بیاتیبانک کشاورزی

سایر500500حسین محمد ابادیبانک کشاورزیملکان روستای مجید اباد1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1130

سایر250250حسین محمدیبانک کشاورزیروستای گزانبند- شهرستان ورزقان 2ورزقانآذربایجان شرقیپرواربندی گوسفند1131

1میانهآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1132
روستای سوینج - ترکمانچای - آذربایجانشرقی 

سفلی
سایر300300حسین محمدیبانک کشاورزی

1133
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

مرکزی روستای زناری
سایر400400حسین محمدی بهمن آبادبانک کشاورزی

سایر500500حسین منصوری تازه کندبانک کشاورزیروستای تازه کند قشالق2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1134

1میانهآذربایجان شرقیگاو شیری1135
روستای گاوینه - ترکمانچای - آذربایجانشرقی 

رود
سایر300300حسین مهدوی نیابانک کشاورزی

سایر300300حسین نجفی پوربانک کشاورزیروستای تابستانق-هوراند-اهر -آذر بایجان شرقی1اهرآذربایجان شرقیدامداری1136

سایر250250حسین نمرویبانک کشاورزیهریس روستای نمرور1هریسآذربایجان شرقیدامپروری1137

1اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1138
آذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای ساری 

سولی
سایر250250حسین وحیدیبانک کشاورزی

1139
پرورش گاو شیری حسین 

وطن پرست
سایر400400حسین وطن پرستبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای چاپان2اهرآذربایجان شرقی

سایر250250حضرتقلی برجیبانک کشاورزیبناب روستای آخوند قشالق2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گاو شیری1140

1کلیبرآذربایجان شرقیپرورش گاو داشتی1141
کلیبر بخش مرکزی دهستان پیغام چایی 

روستای احمدآباد تازه کند
بانک کشاورزی

حکیمه حسین زاده محمود 

علیلو
سایر350350

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1142
روستای -شهرستان عجبشیر-آذربایجان شرقی

خانیان
سایر400400حکیمه خوب زمانیبانک کشاورزی

سایر500500حکیمه ناصر خورخوربانک کشاورزیایلخچی روستای خورخور1اسکوآذربایجان شرقیپرورش شتر1143

1144
پرورش دهنده گوسفند 

داشتی
سایر300300حمداله شاهرخ رازلیقیبانک کشاورزیروستای رازلیق- شهرستان سراب 1سرابآذربایجان شرقی
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1145
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای باغجغاز علیا
سایر400400حمید ادینهبانک کشاورزی

1146
پرورش گاو شیری دو 

 راس10رگ
سایر300300حمید خرم خرم آبادبانک کشاورزیروستای خرم آباد- اهر1اهرآذربایجان شرقی

1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1147
روستای قره - هادیشهر- جلفا- آذربایجان شرقی

بالغ
سایر500500حمید ذاکریبانک کشاورزی

1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1148
خیابان امام -آذرشهر روستای قاضی جهان 

226خمینی پالک 
سایر250250حمید طالیی قاضیجهانیبانک کشاورزی

سایر300300حمید عباسیبانک کشاورزیروستای کلهر- ترکمانچای - آذربایجانشرقی 1میانهآذربایجان شرقیگاوداری شیری1149

سایر300300حمید عبداللهی اشناریبانک کشاورزیروستای اشنار- ترکمانچای - آذربایجانشرقی 1میانهآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1150

سایر10001000حمید قهرمانیبانک کشاورزیایلخچی روستای بیگلو2اسکوآذربایجان شرقیکشاورزی کاشت درخت میوه1151

1152
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

مرکزی روستای سبز
سایر400400حمید محمودیبانک کشاورزی

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گاو1153
آذربایجان شرقی شهرستان عجب شیر روستای 

خضرلو
سایر300300حمید نویدیبانک کشاورزی

سایر300300حمیده سیرمحمدیبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای یقره برون1اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1154

سایر300300حمیده فتحی زادهبانک کشاورزیخ مطهری- روستای زاوشت- بناب2بنابآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1155

1156
پرورش گاو شیری خانم 

حمیده نوروزیان
سایر500500حمیده نوروزیانبانک کشاورزیهوراند روستای وروجن سفلی-شهرستان اهر2اهرآذربایجان شرقی

3میانهآذربایجان شرقی راسی5پرورش گاو شیری 1157
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

مرکزی روستای اسالم آباد
سایر400400حوریه احمدیبانک کشاورزی

سایر300300حوریه وفادوستبانک کشاورزیمبارک شهر- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1158

2شبسترآذربایجان شرقیخدمات باغبانی1159
- تسوج - شبستر - استان آذربایجان شرقی 

روستای حیدرآباد
سایر200200حیدر زمزمیبانک کشاورزی

سایر300300حیدر سلیمانیانبانک کشاورزیبناب روستای قره چبق2بنابآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1160

1161
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای ینگی کند
سایر400400حیدر شعبانی قراقانلوبانک کشاورزی

1162
پرورش بره اقای حیدر 

صمیمی قلندری
سایر300300حیدر صمیمی قلندریبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای قلندر2اهرآذربایجان شرقی

سایر300300حیدر قمریبانک توسعه تعاونبناب روستای خانه برق2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گاو شیری1163

1میانهآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1164
روستای مال - ترکمانچای - آذربایجانشرقی 

حاجی
سایر300300حیدر محبیبانک کشاورزی

1165
طرح پرورش دهنده 

گوسفند داشتی
سایر300300حیدرعلی عابدینی پوربانک کشاورزیشهرستان سراب روستای داراب2سرابآذربایجان شرقی

سایر300300خالق آقاییبانک کشاورزیساری قیه- هشترود -آذربایجان شرقی 3هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1166

1167
پرورش گوسفند داشتی 

خانم نازگل محمدی اصل
سایر300300خانم ناز گل محمدی اصلبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای ریحال2اهرآذربایجان شرقی

سایر500500خاور پیروزیبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای چولقشالق1اهرآذربایجان شرقیگوسفندداری1168
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سایر500500خداوردی محمدیان اندریانبانک کشاورزیروستای میوه رود-خاروانا2ورزقانآذربایجان شرقیگوسفندداری1169

سایر500500خداویردی بیرامیبانک توسعه تعاونملکان روستای قاشقچی1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1170

1171
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
سایر500500خدمت خداییبانک کشاورزیمیانه بخش مرکزی کله بوز غربی روستای باشماق3میانهآذربایجان شرقی

سایر500500خدیجه چراغکبانک کشاورزیمرند روستای قرمز قشالق2مرندآذربایجان شرقیدامداری1172

سایر300300خدیجه قادری آخولهبانک کشاورزیتبریز بخش خسرو شاه روستای آخوال2تبریزآذربایجان شرقیپرورش گوسفند شیری1173

1اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1174
- شهرستان اهر - استان آذربایجان شرقی 

روستای رشت آباد قدیم
سایر250250خدیجه نصیری رشت ابادبانک کشاورزی

سایر300300خیراله امن زاده قلعهبانک کشاورزیروستای تازه قلعه- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گوسفند1175

1176
پرورش گاو شیری خیراله 

عزیزپور
سایر400400خیراله عزیزپوربانک کشاورزیشهرستان اهر روستای نقدوز2اهرآذربایجان شرقی

سایر250250خیرعلی عباسیبانک کشاورزیبناب روستای توتاخانه2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفند افشار1177

1178

پرورش گاوشیری تولید و 

عرصه انواع فرآورده های 

لبنی و گوشت

سایر250250داریوش میرزادوختبانک کشاورزیروستای اسفستان- شهرستان سراب 2سرابآذربایجان شرقی

سایر300300داود بیگلریبانک کشاورزیروستای شیخ بابا- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1179

3سرابآذربایجان شرقیبوجاری غالت1180
شهرستان سراب بخش مهربان پشت پاسگاه 

نیروی انتظامی
سایر500500داود جوادی نسببانک کشاورزی

2شبسترآذربایجان شرقیباغبانی1181
روستای - شبستر - استان آذربایجان شرقی 

-----علیشاه 
سایر500500داود رسولی علیشاهبانک کشاورزی

سایر300300داود سلمان زادهبانک کشاورزیروستای آغبالغ سفلی1مراغهآذربایجان شرقیدامداری1182

سایر300300داود شکوریبانک کشاورزیروستای سوینج سفلی- آذربایجانشرقی 1میانهآذربایجان شرقیپرورش قارچ1183

سایر300300داود وجدانیبانک کشاورزیروستای آقجه دیزج- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1184

سایر300300داور اسمعیل زادهبانک کشاورزیروستای ینگجه-خاروانا1ورزقانآذربایجان شرقیگاوداری1185

1186

پرورش گاوشیری تولید و 

عرصه انواع فرآورده های 

لبنی و گوشت

سایر250250داوود ظفریبانک کشاورزیروستای بالسجین- شهرستان سراب 2سرابآذربایجان شرقی

سایر300300دالور محمود زادهبانک کشاورزیروستای کورن-هوراند -اهر -آذر بایجان شرقی 1اهرآذربایجان شرقیدامداری1187

1188

پرورش گاوشیری تولید و 

عرصه انواع فرآورده های 

لبنی و گوشت

سایر300300ذبیح اله واقف اسفستانیبانک کشاورزیروستای اسفستان- شهرستان سراب 2سرابآذربایجان شرقی

3میانهآذربایجان شرقی راسی5پرورش گاو شیری 1189
اذربایجان شرقی میانه بخش کندوان روستای 

سوین
سایر400400ذکریا افشاریبانک کشاورزی

سایر240240ذکیه موسوی اقجهبانک کشاورزیروستای آغجه دیزج- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1190

سایر500500ذوقعلی ساعی آروقبانک کشاورزیملکان روستای اروق1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1191

سایر300300راضیه امامیبانک کشاورزیمرند روستای دیزج حسین بیگ1مرندآذربایجان شرقی راس5گاوداری شیری 1192

سایر500500رامین ایمانیبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای آلمان قدیم1اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1193
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سایر200200رامین خیری نژاد آروقبانک کشاورزیروستای آروق- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1194

سایر300300رامین سطوت ایرانقبانک کشاورزیاذربایجان شرقی بستان اباد روستای ایرانق1بستان آبادآذربایجان شرقیتولیدشیر دام پروری1195

سایر300300رامین فعله گیریبانک کشاورزیآتش بیگ-هشترود -آذربایجان شرقی 1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1196

1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1197
روستای - سیه رود- جلفا- آذربایجان شرقی

ایری سفلی
سایر500500رامین قنبری ودیقبانک کشاورزی

سایر300300رامین کریمی نخود آبادبانک کشاورزینخود آباد1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1198

سایر500500رامین نقدیانبانک کشاورزیشهر خاروانا1ورزقانآذربایجان شرقیطرح زنبورداری1199

سایر240240رجب اسدیبانک کشاورزیروستای بایقوت- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیباغداری1200

سایر500500رحمان رحمتیبانک کشاورزیملکان روستای جغالو1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1201

سایر300300رحمان ستاری دیزجبانک کشاورزیباسمنج روستای دیزج لیلی خانی- تبریز 1تبریزآذربایجان شرقیباغداری و کشاورزی1202

1کلیبرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1203
شهرستان کلیبر بخش مرکزی دهستان پیغام 

چایی روستای ارمنیان
سایر300300رحیم ابراهیمیبانک کشاورزی

1اهرآذربایجان شرقیگوسفند داشتی1204
آذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای قشالق 

شاه وردی
سایر500500رحیم اسدی قشالقیبانک کشاورزی

سایر500500رحیم بهرام پور سرین دیزجبانک کشاورزیایلخچی روستای قشالق1اسکوآذربایجان شرقیدامداری1205

2بنابآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1206
کوچه قم بن بست - روستای خوشه مهر- بناب

8گلستان
سایر400400رحیم پور علیبانک کشاورزی

سایر250250رحیم سلیمیبانک کشاورزیکوچه شهریار-روستای کلوانق -آذرشهر 1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1207

سایر500500رحیم عابدینی دولت آبادبانک توسعه تعاونمرند روستای دولت آباد3مرندآذربایجان شرقیگوسفنداری1208

سایر250250رحیم علی زاده چهاربرودبانک کشاورزیروبروی مسجد جامع- آذرشهر روستای خراجو 1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1209

سایر250250رحیمعلی صادقیبانک کشاورزیروستای نبرین- عجب شیر- آذربایجان شرقی1عجب شیرآذربایجان شرقیپروش دهنده گوسفند1210

1اهرآذربایجان شرقیدامداری1211
روستای قلعه - هوراند - اهر - آذر بایجان شرقی 

کندی
سایر300300رحیمعلی محبیبانک کشاورزی

سایر250250رخسار زاهدی گل چوانبانک کشاورزیروستای بهنق2مراغهآذربایجان شرقیگاو شیری1212

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش دهنده گاو شیری1213
روستای -شهرستان عجبشیر-آذربایجان شرقی

بارازلو
سایر400400رسول بهاریبانک کشاورزی

سایر300300رسول بهروجبانک کشاورزیکتله کمر-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1214

سایر300300رسول جانیبانک کشاورزیبناب روستای قره چبق2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفندداشتی1215

2بستان آبادآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1216
روستای شیروانه - بستان آباد - آذربایجان شرقی 

ده
سایر250250رسول ساالریبانک کشاورزی

1217
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

مرکزی روستای قواق سفلی
سایر400400رسول عبادیبانک کشاورزی

سایر350350رسول علی پورپست بانکاکیز گنبدی-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1218

سایر300300رسول قاسمیبانک کشاورزیگله ده رود-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1219

1عجب شیرآذربایجان شرقیباغبانی1220
روستای -شهرستان عجبشیر-آذربایجان شرقی

مهماندار
سایر400400رسول قاسمی ینگجهبانک کشاورزی

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1221
روستای -شهرستان عجب شیر-آذبایجان شرقی

چنار
سایر300300رسول محمودی چناربانک کشاورزی
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1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1222
روستای -شهرستان عجبشیر-آذربایجان شرقی

گوروان
سایر300300رسول مظفریپست بانک

سایر500500رسول نوریبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای کقالق1اهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1223

1224
گوسفند داشتی رسول وطن 

پرست
سایر300300رسول وطن پرستبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای ناظم آباد1اهرآذربایجان شرقی

سایر500500رسول وطن خواهان قرمز گلیصندوق کارآفرینی امیدروستای ینگجه کوی پادگان-آذرشهر 2آذرشهرآذربایجان شرقیپرروش بوقلمون1225

1226
 راس 4گاوداری شیری 

دورگ
سایر400400رسول وقاری هوجقانبانک کشاورزیروستای هوجقان- مرند 1مرندآذربایجان شرقی

سایر250250رشید فتحی آغداشبانک توسعه تعاونبناب روستای چلغایی2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گاو شیری1227

سایر500500رضا ارفعیبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای کقالق1اهرآذربایجان شرقیگوسفندداری1228

2شبسترآذربایجان شرقیخدمات پرورش گوسفند1229
آذربایجان شرقی شهرستان شبستر بخش تسوج 

روستای انگشتجان
سایر300300رضا اصغرزادهبانک کشاورزی

1230
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کندوان روستای ماهی آباد
سایر400400رضا اصغری ماهی آبادیبانک کشاورزی

سایر500500رضا اقتصادیبانک توسعه تعاونمراغه روستای ورجوی3مراغهآذربایجان شرقیفراوری خشکبار1231

سایر350350رضا انگوتیپست بانکروستای گلنگدر-بخش مرکزی - میانه- شرقی. آ1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1232

سایر500500رضا آذین پوربانک کشاورزیملکان روستای یولقونلوی جدید1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1233

سایر300300رضا بابازاده اصل بالکانلوبانک کشاورزیروستای چاللو2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1234

سایر500500رضا باقی ایلخچیپست بانکایلخچی روستای بیگلو1اسکوآذربایجان شرقیفروش خوراک دام1235

سایر300300رضا بالسینی گاونرودیبانک کشاورزیروستای گاونرود- ترکمانچای - آذربایجانشرقی 1میانهآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1236

2بستان آبادآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1237
روستای نوجه - بستان آباد - آذربایجان شرقی 

ده سادات
سایر250250رضا پاکی نوجه ده ساداتبانک کشاورزی

سایر500500رضا حسن زادهبانک کشاورزیروستای مرازاد- جلفا1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1238

2ورزقانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1239
روستای - شهرستان ورزقان - آذربایجانشرقی 

قره بالغ
سایر300300رضا دهقانبانک کشاورزی

سایر300300رضا رحمیان پوربانک کشاورزیروستای لروم-هوراند -اهر -آذر بایجان شرقی1اهرآذربایجان شرقیدامداری1240

سایر250250رضا رضویبانک کشاورزیالمشان-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1241

سایر500500رضا سلیمیبانک کشاورزیروستای هرسبان- هوراند-اهر -آذر بایجان شرقی 1اهرآذربایجان شرقیدامداری1242

1243
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای قره قانلو
سایر400400رضا شعبانی قره قانلوبانک کشاورزی

1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1244
روستای تپه - ملکان - آذربایجان شرقی 

اسماعیل آباد
سایر240240رضا علی پورده وه چیبانک کشاورزی

3میانهآذربایجان شرقی راسی5پرورش گاو شیری 1245
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

مرکزی روستای گلبوس
سایر400400رضا غفاریبانک کشاورزی

سایر250250رضا فرضیبانک کشاورزیساری قیه-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1246

سایر250250رضا فالح نژادبانک کشاورزیهریس تاج خاتون1هریسآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1247

سایر500500رضا قربانیبانک کشاورزیمرند روستای قراجه فیض اله5مرندآذربایجان شرقیگاوداری1248
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سایر500500رضا قربانیبانک کشاورزیروستای افشار- هادیشهر- جلفا-آذربایجان شرقی1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1249

1میانهآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1250
روستای بیات - ترکمانچای - آذربایجانشرقی 

سفلی
سایر300300رضا قره داغیبانک کشاورزی

سایر300300رضا محمدیبانک کشاورزیبیگ کندی رود-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1251

سایر300300رضا محمدی کردکندیبانک کشاورزیاذربایجان شرقی بستان اباد روستای کردکندی1بستان آبادآذربایجان شرقیتولیدشیر دام پروری1252

سایر250250رضا منصوریبانک کشاورزیبناب روستای دوش2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفندداشتی1253

سایر250250رضا میرزازادهبانک کشاورزیروستای لیالب-خاروانا1ورزقانآذربایجان شرقیگاوداری1254

1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1255
روستای - ترکمانچای - آذربایجانشرقی 

غریبدوست
سایر300300رضا وکیلی غریبدوستیبانک کشاورزی

سایر500500رضا یار محمدیبانک کشاورزیملکان روستای اروق1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1256

1257
توسعه واحد پرورش گوساله 

و گاو شیری و اصالح نژاد دام
سایر500500رضاقلی سالم زین الحاجلوبانک کشاورزیایلخچی روستای زین الحاجلو2اسکوآذربایجان شرقی

1258
پرورش گوسفند داشتی 

خانم رضوان حسین زاده
سایر300300رضوان حسین زادهبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای زنجیربالغ2اهرآذربایجان شرقی

سایر250250رضیه حضرتیبانک کشاورزیبناب روستای تازه کند زوارق2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گاو شیری1259

سایر400400رعنا فرمانبردار بهرامبانک کشاورزیمرند روستای بهرام1مرندآذربایجان شرقی راس5گاوداری شیری 1260

سایر500500رقیه اصغری ورگهانبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای ورگهان1اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1261

سایر300300رقیه امیرپوربانک کشاورزیمبارک شهر- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1262

2ورزقانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1263
روستای - شهرستان ورزقان - آذربایجانشرقی 

خویین دیزج
سایر250250رقیه رضائیبانک کشاورزی

سایر250250رقیه سبحانیبانک توسعه تعاونبناب روستای ینگی کند خانه برق2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفندداشتی1264

2شبسترآذربایجان شرقیخدمات پرورش گوسفند1265
- تسوج - شبستر - استان آذربایجان شرقی 

خ امام خمینی- امستجان 
سایر300300رقیه ستاری غیوریبانک کشاورزی

سایر250250رقیه کلی کالنپابانک کشاورزیهریس روستای بیلوردی1هریسآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1266

3میانهآذربایجان شرقی راسی5پرورش گاو شیری 1267
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

مرکزی روستای سبز
سایر400400رمضان حنیفه ایبانک کشاورزی

سایر250250رمضان نوری نچقبانک کشاورزیروستای نچق-خاروانا2ورزقانآذربایجان شرقیگوسفندداری1268

1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1269
روستای قره - لیالن - ملکان - آذربایجان شرقی 

گل
سایر200200روح اله ابراهیم زادهبانک کشاورزی

سایر300300رومینا نظریبانک کشاورزیروستای ینگجه2سرابآذربایجان شرقیدامپروری1270

سایر500500زرافشان خطاییبانک کشاورزیایلخچی خ شهید مدنی1اسکوآذربایجان شرقیتولیدی پوشاک1271

سایر300300زلفقار عابدی ورنکشیبانک کشاورزیروستای ورنکش- ترکمانچای - آذربایجانشرقی 1میانهآذربایجان شرقیزنبور داری1272

سایر500500زلیخا علی پوربانک کشاورزیملکان روستای شیخ االسالم1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1273
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1اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1274
- شهرستان اهر - استان آذربایجان شرقی 

روستای دوشتور
سایر500500زهرا اسکندریان دوشتوربانک کشاورزی

سایر250250زهرا امانیبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای پیره یوسفیان1اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری زهرا امانی1275

سایر300300زهرا باقریبانک کشاورزیروستای کرج آباد2مراغهآذربایجان شرقیگاو شیری1276

سایر250250زهرا رحیمیبانک کشاورزیقره سقال-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1277

سایر500500زهرا رستمیبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای چاپان1اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1278

سایر500500زهرا رضاییبانک کشاورزیروستای ایری سفلی- جلفا1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1279

سایر250250زهرا سلیمانیپست بانکعلی آباد علیا-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1280

سایر400400زهرا شاهسواری اصلبانک کشاورزیهریس روستای شاهسوار1هریسآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1281

سایر200200زهرا شهری هرویبانک کشاورزیروستای حاج عبدال1تبریزآذربایجان شرقیدامداری1282

سایر300300زهرا عیدیبانک کشاورزیروستای سنوکش- مراغه2مراغهآذربایجان شرقیگاوداری1283

1284
تولید و بسته بندی 

ترشیجات
سایر200200زهرا کریمی بایقوتبانک کشاورزیروستای بایقوت- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقی

سایر300300زهرا محمودی بایقوتبانک کشاورزیروستای بایقوت- ملکان - آذرباجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو1285

2عجب شیرآذربایجان شرقیکارگاه منبت چوب1286

باالتر از مسجد - روستای خضرلو - عجب شیر 

منزل شخصی فرضعلی یزدان - حضرت ابوالفضل 

دوست

سایر300300زهره غنی دل دانالوصندوق کارآفرینی امید

سایر300300زیاد فالحبانک کشاورزیروستای ابراهیم بگلو1خداآفرینآذربایجان شرقیدامداری1287

2بنابآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1288
- خ وصال- روستای قشالق خانه برق- بناب 

جنب وصال جنب خانه بهداشت
سایر300300زیبا رنجبریبانک کشاورزی

سایر240240زینب جعفرزادهبانک کشاورزیروستای آغجه دیزج- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1289

سایر300300زینب زاده حسنیبانک کشاورزیروستای قوش قیه سی2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1290

سایر300300زینب سلیمان پوربانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای زنجیر بالغ1اهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1291

1سرابآذربایجان شرقیصنایع دستی1292

آذربایجان شرقی سراب مهربان خیابان امام 

خیابان شهید حبیب پور کوی شهید آل مهدی 

77پالک 

سایر200200زینب وفادارپست بانک

1293
پرورش گاو شیری زینت 

عبدی دوشتور
سایر250250زینت عبدی دوشتوربانک کشاورزیشهرستان اهر روستای دوشتور1اهرآذربایجان شرقی

سایر300300ساسان مرادیبانک کشاورزیروستای دمیر چی- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گوسفند1294

سایر500500ساالر عاشقیبانک کشاورزیروستای ساروجه2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1295

سایر250250ستار فارقیبانک توسعه تعاوندهالن-هشترود -آذربایجان شرقی 1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1296

2شبسترآذربایجان شرقیخدمات پرورش گوسفند1297
روستای قره - شبستر - استان آذربایجان شرقی 

خ ولی عصر جنوبی- تپه 
سایر300300سجاد بهرامی کنگرلوییبانک توسعه تعاون

سایر500500سجاد تقی زادهبانک کشاورزیروستای الوان- جلفا- آذربایجان شرقی1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1298

1میانهآذربایجان شرقیپرورش زنبور عسل1299
جنب مرغدارای - ترکمانچای - آذربایجانشرقی 

سلیمی
سایر300300سجاد سلیمیبانک کشاورزی

1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1300
روستای قره - هادیشهر- جلفا- آذربایجان شرقی

بالغ
سایر500500سجاد عبدالهیبانک کشاورزی
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سایر250250سجاد کاظم زاده قره چبقبانک کشاورزیبناب روتای قره چبق جنب مسجد جامع2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گاو شیری1301

1اهرآذربایجان شرقیدامداری1302
خیابان شهید - هوراند-اهر -آذر بایجان شرقی 

گوزلی
سایر300300سجاد کریم پوربانک کشاورزی

سایر500500سجاد کریم پوربانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای پسته بیگ1اهرآذربایجان شرقیگوسفندداری1303

سایر200200سجاد محسنیبانک کشاورزیروستای لکلر- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیلبنیاتی1304

سایر250250سرخوش حسینی چوبقلوپست بانکبناب روستای چبقلو2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گاو شیری1305

1306
پرورش گوسفند داشتی 

آقای سردار داداشی
سایر300300سردار داداشیبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای انباق جواد2اهرآذربایجان شرقی

سایر250250سریه حمیدیهبانک کشاورزیروستای چبقلو2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گاو شیری1307

سایر250250سعید اکبریبانک کشاورزیمرند روستای اوستاقی3مرندآذربایجان شرقیگاوداری1308

1309
واحد پرورش گوسفند و بره 

نژاد افشاری
سایر250250سعید باباییانبانک کشاورزیبناب روستای آخوندقشالق2بنابآذربایجان شرقی

1عجب شیرآذربایجان شرقیراسی5پرورش گاو شیری1310
روستای -شهرستان عجبشیر-آذربایجان شرقی

باراز
سایر250250سعید بارانی بارازیبانک کشاورزی

1اهرآذربایجان شرقیدامداری1311
روستای تازه -هوراند -اهر -آذر بایجان شرقی 

کند نیق
سایر500500سعید تاروردیانبانک کشاورزی

سایر300300سعید سیفی اوخچیبانک کشاورزیروستای زی االباد1مراغهآذربایجان شرقیدامداری1312

1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گاوداشتی1313
کوچه -خیابان امام -شیرامین -دهستان -آذرشهر

170پ -گلستان 
سایر250250سعید عباسعلی نژادبانک کشاورزی

سایر250250سعید عزتیبانک کشاورزیملکان روستای مجید اباد1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1314

سایر400400سعید محب دینبانک کشاورزیهریس روستای برازین1هریسآذربایجان شرقیپرورش گاو1315

سایر250250سعید مرادی اقدمپست بانکروستای طوق –بخش مرکزی - میانه- شرقی. آ1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1316

سایر200200سعید ناصحبانک توسعه تعاونبناب روستای کوته مهر2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفند داشتی1317

1318
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای خلف
سایر400400سعید نجفیبانک کشاورزی

سایر250250سعید وظیفه خواه خانه برقبانک کشاورزیبناب روستای خانه برق قدیم2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گاو شیری1319

2کلیبرآذربایجان شرقیپرورش گاو داشتی1320
شهرستان کلیبر بخش آبش احمد روستای قلعه 

کندی
سایر250250سعیده آهنیبانک کشاورزی

سایر500500سکینه احمدیبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای دوشتور1اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1321

سایر250250سکینه فتحیبانک کشاورزیعلی اباد- هشترود1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1322

سایر300300سکینه مدبربانک کشاورزیروستای نرج آباد1مراغهآذربایجان شرقیگل محمدی1323

سایر300300سلطان پور قهرمانیبانک کشاورزیخواجه لر علیا-چاراویماق -آذربایجان شرقی 2چاراویماقآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1324

سایر400400سلطانعلی امامی اولبانک کشاورزیمرند روستای تازه کند اخوند1مرندآذربایجان شرقی راس10گاوداری شیری 1325

سایر300300سلطانعلی فارسیبانک کشاورزیرو ستای چوان سفلی2مراغهآذربایجان شرقیگاو شیری1326

2بستان آبادآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1327
روستای ینگجه - بستان آباد - آذربایجان شرقی 

اوجان
سایر250250سلطنت وحدانی ینک جهبانک کشاورزی

سایر300300سلمان چوپان بلوک آبادبانک کشاورزیروستای بلوک آباد2مراغهآذربایجان شرقیگوسفند شیری1328
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2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1329
روستای علی آباد -هشترود -آذربایجان شرقی 

علیا
سایر300300سلمان حسین پور آذربانک کشاورزی

1330
واحد پرورش گوسفند و بره 

نژاد افشاری
سایر300300سلیم حمدیبانک کشاورزیبناب روستای قشالق خانه برق2بنابآذربایجان شرقی

سایر250250سلیمان اسماعیل زادهبانک توسعه تعاونبناب روستای آخوند قشالق2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفند افشار1331

سایر500500سلیمان رزقیبانک کشاورزیملکان روستای یولقونلوی جدید1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1332

سایر200200سلیمان محمدی قشالقبانک توسعه تعاونبناب روستای قشالق خانه برق2بنابآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1333

سایر250250سمایه عباسیبانک کشاورزیورزقان روستای بهربیگ5ورزقانآذربایجان شرقیکشت زعفران1334

1335
عروسک سازی )خدمات

(نمدی
سایر250250سمیرا منافیانبانک کشاورزیهشترود خیابان واحدی شمالی3هشترودآذربایجان شرقی

1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1336
روستای تپه - ملکان - آذربایجان شرقی 

اسماعیل آباد
سایر200200سمیه خیرخواهبانک کشاورزی

سایر300300سمیه فرجیبانک کشاورزیروستای یولقونلوی جدید- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1337

1338
پروش دهنده گوسفند 

 راسی20داشتی 
1عجب شیرآذربایجان شرقی

روستای -شهرستان عجب شیر-آذربایجان شرقی

پسیان
سایر500500سهراب رجبی اقباشبانک کشاورزی

سایر500500سهراب عباس پوربانک کشاورزیروستای مولو2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1339

سایر500500سهیال قربانیبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای خونیق1اهرآذربایجان شرقیپرورش ماهی1340

سایر300300سولماز فریوربانک کشاورزیملکان روستای لکلر1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو1341

سایر300300سید علیرضا سیدی الواربانک کشاورزیاذربایجان شرقی بستان اباد روستای الوار1بستان آبادآذربایجان شرقیگاوداری-تولید شیر گاه 1342

سایر250250سیاره علی اکبری طالب خانبانک کشاورزیروستای طالبخان1مراغهآذربایجان شرقیپرورش بلدرچین1343

سایر500500سیامک سیف زادهبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای کقالق1اهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1344

2ورزقانآذربایجان شرقیگوسفند داشتی1345
روستای - شهرستان ورزقان - آذربایجانشرقی 

نصیرآباد آغدرق
سایر250250سیامک محمدی آقدرقبانک کشاورزی

سایر500500سید اصغر علی عربی کوه کمربانک کشاورزیسیه رود- جلفا- آذربایجان شرقی1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1346

2عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1347
- شهرستان عجب شیر - اذربایجان شرقی

روستای شیراز
سایر400400سید باقر نباتی شیرازبانک کشاورزی

1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1348
روستای ایری - سیه رود-جلفا- آذربایجان شرقی

سفلی
سایر500500سید جبراییل طباطباییبانک کشاورزی

سایر500500سید حجت خلقیبانک توسعه تعاونمرند روستای کراب3مرندآذربایجان شرقیگوسفنداری1349

سایر300300سید حسین محمودی سنوکشبانک کشاورزیروستای سنوکش2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1350

سایر400400سید کاظم موسویبانک کشاورزیذوالبین-هشترود -آذربایجان شرقی 1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1351

سایر250250سید محمد علوی هریسبانک کشاورزیروستی برازین1هریسآذربایجان شرقیپرورش دام1352

سایر500500سید محمد مرتضاییبانک کشاورزیسیه رود- جلفا- آذربایجان شرقی1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1353

1354
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای رشیدآباد
سایر400400سیدعباس نورهاشمی رشیدآبادبانک توسعه تعاون

سایر500500سیدعلی حسینیبانک کشاورزیروستای نچق-خاروانا1ورزقانآذربایجان شرقیگاوداری1355

سایر250250سیروس صابری مجید ابادبانک کشاورزیملکان روستای مجید اباد1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دادم سبک1356
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1357

مستقل سازی و تجهیز دفتر 

ICT روستای دستجرد ( 

-ICTطرح  – (پست بانک 

SOS ( خدمت رسانی فوری

IT و ICT)

1آذرشهرآذربایجان شرقی
روستای - شهرستان آذرشهر - آذربایجان شرقی 

پست بانک روستای دستجرد- دستجرد 
سایر560560سیروس صمدیان دستجردیپست بانک

سایر300300سیفعلی اسمعیلی ورنکشیبانک کشاورزیروستای ورنکش- ترکمانچای - آذربایجانشرقی 1میانهآذربایجان شرقیگاوداری شیری1358

سایر250250سیفعلی آشتاببانک توسعه تعاونبناب روستای آخوند قشالق2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفندداشتی1359

سایر250250سیفعلی پروال باتمانقیلجبانک کشاورزیهشترود روستای قره دیو1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1360

بانک کشاورزیروستای قره ناز سفلی2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1361
سیفعلی عبدالعلی پور قشالق 

امیر
سایر500500

1362

پرورش گاوشیری تولید و 

عرصه انواع فرآورده های 

لبنی و گوشت

سایر300300سیوب زینی اسبقرانیبانک کشاورزیروستای اسبقران2سرابآذربایجان شرقی

سایر300300شاهرخ رحیمی آالجوجهبانک کشاورزیشهرستان خداآفرین روستای جانانلو1خداآفرینآذربایجان شرقیدامداری1363

سایر250250شاهین احمدی کامل آبادبانک کشاورزیروستای کامل آباد1مراغهآذربایجان شرقیدامداری1364

2بنابآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1365
روستای خوشه مهر جنب مسجد محمد - بناب

رسول اهلل
سایر500500شاهین پور علیبانک کشاورزی

سایر300300شبنم ولیزاده قزلجهبانک کشاورزیروستایداش اتان2مراغهآذربایجان شرقیگاو شیری1366

سایر300300شکراله عزیز ایرانبانک کشاورزیروستای قلی بگلو کدخدالو1خداآفرینآذربایجان شرقیکشاورزی1367

سایر500500شمس اله احمدیبانک کشاورزیروستای سیلگرد- جلفا1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1368

1کلیبرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1369
شهرستان کلیبر بخش مرکزی دهستان موالن 

روستای اولی قشالق
سایر400400شهاب امانیبانک کشاورزی

سایر500500شهرام ساعی ساالر ابادبانک کشاورزیملکان روستای ساالر اباد1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1370

1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1371
میدان امام حسین خ شهید - تیمورلو -آذرشهر 

رجبی
سایر250250شهرام محمدی تیمورلوییبانک کشاورزی

1میانهآذربایجان شرقیگوسفنداری1372
روستای قشالق - ترکمانچای - آذربایجانشرقی 

بزرلیق
سایر300300شهرام محمودیبانک کشاورزی

سایر250250شهربانو ملکیبانک کشاورزیروستای قشالق1جلفاآذربایجان شرقیدامداری1373

سایر500500شهروز داداشیبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای ورگهان1اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1374

سایر250250شهریار رزمی شاهویردیبانک کشاورزیروستای شاهویردی کندی2مراغهآذربایجان شرقیگوسفند شیری1375

سایر200200شهریار سلیمانیبانک کشاورزیروستای قوریجان- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1376

سایر300300شهریار نظریبانک کشاورزیروستای قارلوجه1خداآفرینآذربایجان شرقیدامداری1377

1378
فرآوری گیاهان دارویی وگل 

محمدی
سایر400400شهریار نظری هریسپست بانکهریس بلوار شهدا مزرعه گل محمدی نظری1هریسآذربایجان شرقی

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1379
روستای -شهرستان عجب شیر-آذبایجان شرقی

رازیان
سایر313313شهال قلی پور چنارپست بانک

سایر500500شهناز کباری کورعباسلوبانک کشاورزیهریس روستای نوجه ده1هریسآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1380
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سایر250250شهین محمدی اصلبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای ناظم آباد1اهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1381

سایر250250شیخعلی شکری گنبریبانک کشاورزیروستای گنبرف- اسکو1اسکوآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1382

سایر500500شیرین خانم حسین پوربانک کشاورزیروستای لقالن- هوراند -اهر -آذر بایجان شرقی 1اهرآذربایجان شرقیدامداری1383

1384
پرورش گوسفند داشتی 

اقای صابر اصالنی
سایر400400صابر اصالنیبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای کوساالر1اهرآذربایجان شرقی

سایر500500صابر بیگیبانک کشاورزیروستای آقبراز-هوراند -اهر -آذربایجان شرقی 1اهرآذربایجان شرقیدامداری1385

سایر500500صابر سلیم پوربانک کشاورزیروستای سقای-خاروانا1ورزقانآذربایجان شرقیگاوداری1386

1387

پرورش گاوشیری تولید و 

عرصه انواع فرآورده های 

لبنی و گوشت

سایر300300صابر مهریبانک کشاورزیشهرستان سراب روستای آغمیون1سرابآذربایجان شرقی

سایر500500صاحبعلی رشیدی مجید ابادبانک توسعه تعاونملکان روستای مجید اباد1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1388

2ورزقانآذربایجان شرقیپرواربندی گوسفند1389
روستای - شهرستان ورزقان - آذربایجانشرقی 

جاجان
سایر250250صاحبعلی سیابیپست بانک

سایر500500صاحبعلی قهرمان نژاد آغجهبانک کشاورزیملکان روستای شرازول2ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1390

1391
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای آقکند
سایر200200صادق مهدویبانک کشاورزی

سایر300300صبرعلی امیری بچه ابادبانک کشاورزیاذربایجان شرقی بستان اباد روستای بچه اباد1بستان آبادآذربایجان شرقیدامپروری1392

سایر300300صحبتعلی جعفرزادهبانک کشاورزیچاراویماق بخش مرکزی روستای حسینی1چاراویماقآذربایجان شرقیگوسفنداری1393

سایر300300صحرا باقرپوربانک کشاورزیعزیز کندی-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1394

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1395
روستای -شهرستان عجب شیر-آذبایجان شرقی

خضرلو
سایر300300صدیقه باباییبانک کشاورزی

1396
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کندوان روستای خانقاه
سایر400400صراف شرینیبانک کشاورزی

سایر300300صغری باجیدهبانک کشاورزیروستای علی اباد قشالق- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1397

سایر500500صفدر جدالیبانک کشاورزیروستای داران- هادیشهر- جلفا- آذربایجان شرقی1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1398

سایر500500صفر دهقانی نگارستانبانک کشاورزیروستای نگارستان-خاروانا1ورزقانآذربایجان شرقیگاوداری1399

سایر200200صفر ماکویی اسکندربانک کشاورزیروستای اسکندر1تبریزآذربایجان شرقیدامداری1400

سایر300300صفرعلی جوانمردی اشناریبانک کشاورزیروستای اشنار- ترکمانچای - آذربایجانشرقی 1میانهآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1401

سایر300300صفیه افسری ایلخچیپست بانکایلخچی خ هالل احمر1اسکوآذربایجان شرقیتولید پوشاک1402

سایر250250صفیه شهبازیانبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای سرقین1اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1403

سایر500500صمد پهلوان مهدینلوبانک کشاورزیایلخچی روستای مهدینلو1اسکوآذربایجان شرقیکشاورزی1404

1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1405
روستای دین آباد پشت بهداشت پالک -آذرشهر 

53
سایر250250صمد حسین پوربانک کشاورزی

1406
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای قره آقاجلو
سایر400400صمد شمسی قره آقاجلوبانک کشاورزی

سایر300300صمصام اصغریبانک کشاورزیهشترود روستای عمران کندی1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1407

سایر240240صمصام رشیدی لکیبانک کشاورزیروستای لکلر- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1408



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر250250صونا فتحی شیخالنبانک کشاورزیکلیبربخش آبش احمد روستای شیخالن سفلی1کلیبرآذربایجان شرقیپرورش گاو داشتی1409

سایر400400صونا قربان زادهصندوق کارآفرینی امیدمرند روستای قراجه محمد3مرندآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1410

سایر250250صیاد خلیلیبانک کشاورزیروستای کرده ده2مراغهآذربایجان شرقیگاو شیری1411

1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1412
روستای یولقونلوی - ملکان - آذربایجان شرقی 

جدید
سایر200200صیاد کریمبانک کشاورزی

1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1413
کوچه غریب -روستای قراغیل -گوگان -آذرشهر 

333پالک 
سایر250250صیاد محمد علیزاده قراغلیبانک کشاورزی

سایر500500صیاد محمدی قره قوزلوبانک کشاورزیملکان روستای مجید اباد1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1414

سایر300300صیام بشیریبانک کشاورزیروستای دریلو1خداآفرینآذربایجان شرقیدامداری1415

سایر400400ضرغام احمدیبانک کشاورزیروستای قاپلوق- مرند 1مرندآذربایجان شرقیگوسفند داشتی1416

3میانهآذربایجان شرقی راسی5پرورش گاو شیری 1417
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کندوان روستای زرنکش
سایر400400طارق شیخی زرنکشیبانک کشاورزی

سایر400400طالب امیر پور مبارک ابادبانک کشاورزیملکان مبارک شهر1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1418

سایر250250طالب پوزن علی آبادبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای ریحال1اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1419

سایر300300طاهر حسن زاده بارازیبانک کشاورزیروستای باراز- شهرستان عجبشیر- ش.آ1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1420

سایر500500طایفه ناز پورزینالبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای وجنی1اهرآذربایجان شرقیگوسفندداری1421

سایر250250طیب حاجی نژادبانک کشاورزیملکان روستای شیرینکند1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1422

سایر300300ظهراب بدلیبانک کشاورزیروستای علی اباد قشالق- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گوسفند1423

1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1424
روستای - لیالن - ملکان - آذربایجان شرقی 

حوریلر
سایر240240ظهراب وقربانک کشاورزی

سایر300300عادل آسیابیبانک کشاورزیروستای حسرتان1خداآفرینآذربایجان شرقیدامداری1425

2کلیبرآذربایجان شرقیپروانه فعالیت گاو داشتی1426
شهرستان کلیبر بخش آبش احمد روستای نجف 

تراکمه
سایر350350عادل شیخ زادهبانک کشاورزی

سایر500500عادل طهماسبیبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای کقالق1اهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1427

1428
ایجاد دامداری گوسفند 

همراه با اصالح نژادی
سایر300300عادل نوروزی اصل علی آبادبانک کشاورزیآذربایجان شرقی هشترود روستای علی آباد سفلی2هشترودآذربایجان شرقی

سایر300300عاطف رحیمی قباقتپهبانک کشاورزیروستای قباق تپه- ترکمانچای - آذربایجانشرقی 1میانهآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1429

1430
پرورش گوسفند داشتی 

خانم عاطفه عیوضیان
سایر300300عاطفه عیوضیانبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای حاج عابدین2اهرآذربایجان شرقی

سایر500500عباس سجودیبانک کشاورزیروستای کبودگنبد-خاروانا2ورزقانآذربایجان شرقیگوسفندداری1431

1432
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کندوان روستای تجرق
سایر400400عباس عظیمیبانک کشاورزی

سایر500500عباس قاسم زاد میرانبانک کشاورزیایلخچی روستای خورخور1اسکوآذربایجان شرقیپرورش شتر1433

سایر500500عباس یعقوبیبانک کشاورزیروستای زاویه- جلفا1جلفاآذربایجان شرقیپرورش شتر مرع1434

سایر300300عباسقلی خرمیبانک کشاورزیروستای خرمازرد1مراغهآذربایجان شرقیدامداری1435

سایر300300عباسقلی مردی شیرین کندیبانک کشاورزیروستای یاغی بالغ-چاراویماق 1چاراویماقآذربایجان شرقیگوسفنداری1436

سایر250250عبدالعلی زمانیبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای یاورکندی1اهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1437



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر300300عبدالعلی علیزاده بابشهریصندوق کارآفرینی امیدروستای یای شهری1مراغهآذربایجان شرقیزنبورداری1438

سایر200200عبداله اکبریبانک کشاورزیروستای آقمنار- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1439

سایر250250عبداله عبدالحسین زادهپست بانکبناب روستای روشت بزرگ2بنابآذربایجان شرقیکشت زعفران1440

1441
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای چوالقلو
سایر400400عربعلی عبدالهیبانک کشاورزی

سایر400400عزت اله سلمان زادهبانک کشاورزیروستای محبوب آباد- مرند 1مرندآذربایجان شرقی راس4گاوداری شیری 1442

سایر250250عزیز خدادادیبانک کشاورزیشهرستان خداآفرین روستای جانانلو1خداآفرینآذربایجان شرقیدامپروری1443

سایر400400عزیزه پورانبانک کشاورزیهریس روستای تازه کند نهند2هریسآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1444

1میانهآذربایجان شرقیپرورش زنبور عسل1445
روستای صومعه - ترکمانچای - آذربایجانشرقی 

علیا
سایر300300عسگر آذرشبانک کشاورزی

1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1446
روستای بداق - بخش مرکزی- میانه - شرقی. آ

بیگ
سایر250250عسگر عبادی دریندرقیپست بانک

سایر300300عظیم علی نژادبانک کشاورزیروستای گلستان سفلی1مراغهآذربایجان شرقیدامداری1447

سایر300300عفت میرزا دوستبانک کشاورزیروستای قلعه خالصه1مراغهآذربایجان شرقیدامداری1448

سایر250250عقیل جعفریبانک کشاورزیاکیز گنبدی-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1449

سایر500500علی ارسالیبانک کشاورزیهشترود روستای آغبالق مهمان5هشترودآذربایجان شرقیکشت زعفران1450

بانک کشاورزیملکان روستای شیرینکند1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1451
علی اصغر اسماعیل پور 

شیرینکند
سایر250250

سایر500500علی اصغر قربانی ساروقیهبانک کشاورزیملکان روستای ساروقیه1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1452

سایر500500علی اصغر گیاهیبانک کشاورزیروستای قشالق- جلفا1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1453

1454
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کندوان روستای کزرج
سایر400400علی اصغر میرعلی اصغریبانک کشاورزی

سایر300300علی اصغریبانک کشاورزیهشترود روستای عمرانکندی1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1455

سایر500500علی افشونبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای الپاوت1اهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1456

سایر500500علی اکبر حسینعلی زادهبانک کشاورزیروستای قره بالغ- جلفا- آذربایجان شرقی1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1457

سایر250250علی اکبر قدسی مردقبانک کشاورزیروستای مردق2مراغهآذربایجان شرقیگاو شیری1458

1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1459
روستای - هادیشهر- جلفا- آذربایجان شرقی

قشالق
سایر500500علی اکبر یوسفیبانک کشاورزی

سایر500500علی انواریبانک کشاورزیملکان روستای شریفلو1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1460

2ورزقانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1461
روستای - شهرستان ورزقان -آذربایجانشرقی 

روادانق
سایر250250علی ایمانی روادانقبانک کشاورزی

سایر300300علی بایرامیبانک کشاورزیمغامیر-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1462

سایر400400علی بشیری وظیفه خوارانیبانک کشاورزیروستای دامناب-هشترود -آذربایجان شرقی 1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1463

1اهرآذربایجان شرقیدامداری1464
آذربایجان شرقی شهرستان هوراند روستای ازناب 

علیا
سایر400400علی بیرامیبانک کشاورزی

سایر300300علی تاری احمد ابادبانک کشاورزیروستای احمد اباد2اسکوآذربایجان شرقیزنبورداری1465

1میانهآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1466
روستای - ترکمانچای - آذربایجانشرقی 

غریبدوست
سایر300300علی تقی زادهبانک کشاورزی

سایر400400علی چراغکبانک کشاورزیمرند روستای سرخه1مرندآذربایجان شرقی راس30گوسفند داشتی 1467

سایر200200علی حسین جودیبانک کشاورزیروستای آروق- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1468
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

بانک کشاورزی155آذرشهر روستای ینگجه دربند بنفشه پالک 1آذرشهرآذربایجان شرقیصنایع دستی1469
علی حسین وطن خواهان 

قرمزگلی
سایر200200

سایر500500علی حیدریبانک کشاورزیصومعه سفلی- مراغه3مراغهآذربایجان شرقیگاوداری1470

سایر500500علی خاکپور آغجه مشهدبانک کشاورزیملکان روستای قره چناق1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1471

سایر300300علی خدا کرمیبانک کشاورزییانبالغی علیا-هشترود -آذربایجان شرقی 1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1472

1473
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کندوان روستای ترک
سایر400400علی خدائیبانک کشاورزی

1474
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای باغجغاز علیا
سایر400400علی خسروی قوشه بالغبانک کشاورزی

سایر300300علی خلیلیبانک کشاورزیروستای نودلق- ترکمانچای - آذربایجانشرقی 1میانهآذربایجان شرقیگاوداری1475

1اهرآذربایجان شرقیلبنیات1476
خیابان - هوراند -اهر - آذربایجان شرقی 

کمربندی
سایر500500علی دهریبانک کشاورزی

2شبسترآذربایجان شرقیخدمات پرورش دام1477
- تسوج - شبستر - استان آذربایجان شرقی 

روستای قلعه مراغوش
سایر300300علی دهکدهبانک کشاورزی

1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1478
دهستان - بخش کندوان - شرقی میانه. آ

روستای ماهی آباد- تیرچای
سایر300300علی رحمانیپست بانک

سایر300300علی رحمانیبانک کشاورزیروستای ارنان-هوراند -آهر -آذر بایجان شرقی 1اهرآذربایجان شرقیدامداری1479

سایر500500علی رزم خواهبانک کشاورزیروستای نگارستان-خاروانا1ورزقانآذربایجان شرقیگوسفندداری1480

سایر300300علی رسولیبانک کشاورزیپیر قلی-چاراویماق -آذربایجان شرقی 2چاراویماقآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1481

سایر300300علی رضاییبانک کشاورزیروستای برزلیق- ترکمانچای - آذربایجانشرقی 1میانهآذربایجان شرقیگاو شیری1482

1483
پرورش گل وگیاهان دارویی 

و گلخانه ای
1آذرشهرآذربایجان شرقی

به طرف -کوچه امیر - گوگان خ امام - آذرشهر

29پ -روستای دستجرد 
سایر250250علی رمضانی گاوگانیبانک کشاورزی

سایر300300علی سعیدی زگلوجهبانک کشاورزیروستای زگلوجه2بستان آبادآذربایجان شرقیپرورش قارچ1484

سایر500500علی سلطانیبانک کشاورزیروستای سیلگرد- جلفا1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1485

سایر300300علی سلمانیبانک کشاورزیروستای پشتاب-هوراند -اهر -آذر بایجان شرقی 1اهرآذربایجان شرقیدامداری1486

3میانهآذربایجان شرقی راسی5پرورش گاو شیری 1487
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کندوان روستای آوین
سایر400400علی سیفی نژاد آوینیبانک کشاورزی

1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1488
روستای - لیالن - ملکان - آذربایجان شرقی 

قوزلو
سایر240240علی شکاریبانک کشاورزی

سایر400400علی شیرازیبانک کشاورزیروستای قشالق خانه برق-بناب3بنابآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1489

سایر150150علی صمدپوراقدسپست بانککوچه شهید افرنجه-روستای پیرچوپان -آذرشهر1آذرشهرآذربایجان شرقیصنایع دستی1490

سایر350350علی طالبیبانک کشاورزیخواجه غور-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1491

1492
زراعت (زارعت)کشاورزی 

سیب زمینی
سایر200200علی عباس پوربانک کشاورزیآذرشهر روستای ینگجه2آذرشهرآذربایجان شرقی

سایر300300علی عبداله پور شرفهبانک کشاورزیروستای قارلوچه1خداآفرینآذربایجان شرقیدامداری1493

1494
پرورش گاو شیری اقای علی 

عبدی
سایر300300علی عبدیبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای رشت ابادقدیم2اهرآذربایجان شرقی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر300300علی علیزادهبانک کشاورزیبناب روستای خلیلوند2بنابآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1495

سایر300300علی فرزانه ابریبانک کشاورزیسراب روستای ابرغان1سرابآذربایجان شرقیدامداری1496

3میانهآذربایجان شرقی راسی5پرورش گاو شیری 1497
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

مرکزی روستای گلنگدر
سایر400400علی قره بخشیبانک کشاورزی

سایر250250علی قسمی قشالقبانک کشاورزیروستای قشالق1مراغهآذربایجان شرقیدامداری1498

سایر500500علی قلی ناصر خور خوربانک کشاورزیروستای خورخور4اسکوآذربایجان شرقیپرورش شتر1499

1500
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
سایر500500علی کرمی خاتون آبادیبانک کشاورزیمیانه بخش مرکزی روستای شمسی کندی3میانهآذربایجان شرقی

سایر300300علی کریم پوربانک توسعه تعاونصید بیگ-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1501

1اهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1502
شهرستان اهر بخش مرکزی روستای بیدلو ناظم 

آباد
سایر500500علی گل محمدیبانک کشاورزی

سایر500500علی محمد سیگاردبانک کشاورزیروستای سیلگرد- جلفا1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1503

سایر200200علی محمدیبانک کشاورزیروستای زمان آباد- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1504

سایر300300علی محمدی قره قوزلوبانک کشاورزیملکان روستای مجید اباد1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1505

سایر250250علی مشیری افخمبانک کشاورزیبناب روستای زواررق2بنابآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1506

سایر300300علی مهریبانک کشاورزیروستای حاجی باقر کندی1مراغهآذربایجان شرقیدامداری1507

سایر250250علی ناظم آبادیبانک کشاورزیاهر بخش مرکزی روستای ناظم آباد2اهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1508

1509
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای گل تپه حسن آباد
سایر400400علی نجفی کل تپهبانک کشاورزی

سایر300300علی نجفی مبارک آبادبانک کشاورزیمبارک آباد- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1510

سایر500500علی نوروزیبانک کشاورزیروستای اینجار-هوراند -اهر-آذربایجان شرقی 1اهرآذربایجان شرقیدامداری1511

سایر300300علی نوریبانک کشاورزیدربند-هشترود -آذربایجانشرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1512

سایر250250علی هرمانیبانک کشاورزی55میدان بهداشت پ-روستای دین اباد -آذرشهر 1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1513

سایر500500علی وثوقیان مغانجقبانک کشاورزیروستای مغانجق2مراغهآذربایجان شرقیگاوداری1514

سایر300300علی ولیزادهبانک کشاورزیروستای حاج باقر کندی2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1515

1516
پرورش پرواربندی گوساله 

دورگ صنعتی
سایر35003500علی یحیی شیره جینیبانک کشاورزی جاده سراب تبریز روستای اوغان5سراب کیلومتر 5سرابآذربایجان شرقی

1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1517
آذربایجان شرقی هشترود بخش نظرکهریزی 

روستاس ساروقیه
سایر400400علیار بندیبانک کشاورزی

1518
پرورش گاو شیری علیرضا 

اصغری رواسجانی
سایر300300علیرضا اصغری رواسجانیبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای رواسجان2اهرآذربایجان شرقی

سایر400400علیرضا اکبریبانک کشاورزیهریس روستای باروق1هریسآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1519

سایر500500علیرضا بابایی مجید ابادبانک کشاورزیملکان روستای مجید اباد1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1520

سایر250250علیرضا عباسیبانک کشاورزیهریس روستای ترکایش1هریسآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1521

3مرندآذربایجان شرقیگوسفنداری1522
متر باالتر از 100 متری 55مرند خیابان 

دادگستری ساختمان رنجبر
سایر500500علیرضا فرج زاده انامقبانک توسعه تعاون

1523
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
سایر500500علیرضا قاسمیبانک کشاورزیمیانه بخش مرکزی روستای اچاچی3میانهآذربایجان شرقی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر300300علیرضا ولی زادهبانک کشاورزیوظیفه خوران-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1524

1525
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای قره قانلو
سایر400400عمران اللهیار قراقانلوبانک کشاورزی

2بنابآذربایجان شرقیپدورشس گوسفند داشتی1526
کوچه نظامی - روستای آخوند قشالق- بناب

گنجوی
سایر400400عمران آموسیبانک کشاورزی

1527
واحد پرورش گوسفند و بره 

نژاد افشاری
سایر250250عمران نیکنام قره قشالقبانک کشاورزیبناب روستای قره قشالق3بنابآذربایجان شرقی

سایر250250عمرانعلی رمضانی خسرقیپست بانکروستای کردآباد- اسکو 4اسکوآذربایجان شرقیشیرپزی1528

5شبسترآذربایجان شرقیخدمات باغبانی1529
- تسوج - شبستر - استان آذربایجان شرقی 

دیزج شیخمرجان
سایر200200عنایت اله قاسمیپست بانک

سایر250250عوض تاری تخمدلبانک کشاورزیورزقان روستای تخمدل2ورزقانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1530

سایر200200عوض حاجی پورسفیده خوانبانک کشاورزیروستای سفیده خوان1تبریزآذربایجان شرقیدامداری1531

1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1532
روستای صومعه - ترکمانچای - آذربایجانشرقی 

علیا
سایر300300عوض محمدیبانک کشاورزی

سایر250250عوض میدان رو گل تپهبانک کشاورزیروستای گل تپه2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1533

سایر500500عیسی پورصادقبانک کشاورزیروستای ایری سفلی- جلفا- آذربایجان شرقی1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1534

سایر500500عیسی رحیمیبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای باباجان1اهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1535

سایر300300عیسی عباس زادهبانک توسعه تعاونآالقیه-هشترود -آذربایجان شرقی 1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1536

2ورزقانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1537
روستای - شهرستان ورزقان -آذربایجانشرقی 

کیقال
سایر200200عیسی عباسی کقالبانک کشاورزی

سایر500500غضنفر عبداللهی نگارستانبانک کشاورزیروستای نگارستان-خاروانا1ورزقانآذربایجان شرقیگوسفندداری1538

سایر300300غفار دلقنابیبانک کشاورزیروستای دلقناب-هوراند -اهر -آذر بایجان شرقی1اهرآذربایجان شرقیدامداری1539

1میانهآذربایجان شرقیگاوداری1540
روستای صومعه - ترکمانچای - آذربایجانشرقی 

علیا
سایر300300غفار طلوعی صومعه ء علیاییبانک کشاورزی

سایر500500غفار محمدی کندهبانک کشاورزیروستای کنده-هوراند -اهر -آذر بایجان شرقی 1اهرآذربایجان شرقیدامداری1541

سایر250250غفار یزدان دوستبانک کشاورزیروستای خضرلو- شهرستان عجبشیر- ش.آ1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1542

سایر250250غالمحسین مختارزادهبانک کشاورزیبناب روستای قره چبق2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفندداشتی1543

سایر300300غالمرضا اکبریبانک کشاورزیعلی آباد علیا-هشترود -آذربایجان شرقی 1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1544

1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1545
روستای یوزباش - ملکان - آذربایجان شرقی 

کندی
سایر200200غالمرضا الستی یوزباش کندیبانک کشاورزی

سایر300300غالمرضا رضوانبانک کشاورزیملکان روستای حسین آباد1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو1546

سایر500500غالمرضا رضویبانک کشاورزیملکان روستای آغکند1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1547

سایر300300غالمرضا عزیز پورپست بانکبیات- هشترود1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1548

سایر500500غالمرضا نجفی جوشینبانک کشاورزیروستای جوشین-خاروانا2ورزقانآذربایجان شرقیگوسفندداری1549

سایر300300غالمعلی غالمی خرمازردپست بانکآذرشهر روستای نادیلو1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گل محمدی1550

سایر250250غیبعلی سلطانپور بادامیاربانک کشاورزی39کوچه مولوی پ-روستای بادامیار -آذرشهر 1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1551



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر500500فاضل دهقانیبانک کشاورزیروستای سیوان-خاروانا2ورزقانآذربایجان شرقیگوسفندداری1552

سایر300300فاطمه امینیبانک کشاورزیروستای حاجی کرد1مراغهآذربایجان شرقیدامداری1553

سایر250250فاطمه زمانی سبزیپست بانکروستای سبز- بخش مرکزی- میانه- شرقی .ا1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1554

1555

پرورش گاوشیری تولید و 

عرصه انواع فرآورده های 

لبنی و گوشت

سایر300300فاطمه ستارزاده هروانیبانک کشاورزیروستای هروان- شهرستان سراب 2سرابآذربایجان شرقی

سایر300300فاطمه صحت گشایشبانک کشاورزیروستای گشایش2مراغهآذربایجان شرقیگاو شیری1556

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1557
روستای -شهرستان عجبشیر-آذربایجان شرقی

خضرلو
سایر250250فاطمه قنبریبانک کشاورزی

سایر300300فاطمه مجیدیبانک کشاورزیالمشان-هشترود -آذربایجان شرقی 1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1558

سایر300300فتاح سلمان زادهبانک کشاورزیروستای میدانجوق- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1559

سایر300300فتاح محمدیبانک کشاورزیروستای نودلق- ترکمانچای - آذربایجانشرقی 1میانهآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1560

1561
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کندوان روستای ترک
سایر400400فتح اله پندهبانک کشاورزی

سایر300300فخر الدین صدقی سقین سرابانک کشاورزیاذربایجان شرقی بستان اباد روستای سقین سرا1بستان آبادآذربایجان شرقیتولیدشیر دام پروری1562

سایر300300فخرالدین ستاری کرج ابادبانک توسعه تعاونرو ستای میمونق2مراغهآذربایجان شرقیگاو شیری1563

سایر300300فرامرز پناهیبانک کشاورزیسراب روستای فرکوش1سرابآذربایجان شرقیدامداری1564

سایر500500فرج آموزگاربانک کشاورزیهریس شهربخشایش کوچه سیدلر1هریسآذربایجان شرقیپرورش قارچ1565

سایر250250فرج فرجی تارقلیپست بانکتارقلی-هشترود -آذربایجان شرقی 1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1566

سایر300300فرح دلسوزبانک کشاورزیکوچه باغمیشه- روستای قشالق خانه برق-بناب2بنابآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1567

سایر500500فرخ رحیم زادهبانک کشاورزیایلخچی خ شهید1اسکوآذربایجان شرقیکشاورزی1568

سایر250250فرخنده بختیاری هرقبانک توسعه تعاونروستای تازه کند قاسم خان1مراغهآذربایجان شرقیگوسفند شیری1569

سایر200200فرخنده والییبانک کشاورزیروستای مهماندار- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1570

سایر250250فرزاد ستاری اشانبانک توسعه تعاونروستای آشان1مراغهآذربایجان شرقیگاو شیری1571

1572
پرورش گاو شیری فرشاد 

عزیزی
سایر300300فرشاد عزیزیبانک کشاورزیاهر بخش مرکزی روستای شله بران2اهرآذربایجان شرقی

2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1573
کوچه صاحب - روستای حاجی کرد - مراغه 

100الزمان پالک 
سایر250250فرشته مصیبی حاجی کردبانک کشاورزی

سایر300300فرهاد اسدی حیرانبانک کشاورزیکلیبر روستای حیران1کلیبرآذربایجان شرقیگاوداری1574

سایر300300فرهاد زمانی باویل علیابانک کشاورزیتبریز بخش خسرو شاه روستای تازه کند2تبریزآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1575

سایر500500فرهاد سالمبانک توسعه تعاونآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای کقالق1اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1576

سایر500500فرهاد نوروزی آوانبانک کشاورزیروستای آوان-خاروانا1ورزقانآذربایجان شرقیزنبورداری1577

سایر500500فرهت طوسیبانک کشاورزیهشترود روستای ینگی کند2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1578

سایر300300فریبا اسدی تازه کندبانک کشاورزیروستای خانکندی- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1579

سایر300300فرید اسیردارقرطاولبانک کشاورزیروستای قرطاول2مراغهآذربایجان شرقیگاو شیری1580

سایر300300فریده اسدزادهصندوق کارآفرینی امیدهشترود روستای علی آباده2هشترودآذربایجان شرقیبافندگی لباس1581

سایر200200فریده صفری آذربانک کشاورزی15ایلخچی کوی دانش پ 1اسکوآذربایجان شرقیتولیدی پوشاک1582

سایر250250فریدون تیمورلوییبانک کشاورزی1آذرشهر تیمورلو کوچه عرفان 2آذرشهرآذربایجان شرقیکاشت مزرعه سیر1583
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1584
پروروش دام سبک داشتی 

سمینتال
سایر300300فریدون حسن پوربانک کشاورزیخ شهرک صنعتی- روستای خوشه مهر- بناب2بنابآذربایجان شرقی

سایر300300فریدون معصومیبانک توسعه تعاونبناب روستای شورگل2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش زعفران1585

سایر500500فریدون نکوبانک کشاورزیملکان روستای یولقونلوی جدید1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1586

سایر500500فضه علرضاییبانک کشاورزیمرند روستای قراجه فیض اله3مرندآذربایجان شرقیدامداری1587

سایر500500فیروز ساعیبانک کشاورزیملکان روستای ساالر اباد1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1588

سایر500500فیض اله علی زادهبانک کشاورزیملکان روستای قره خضیر1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1589

سایر300300قابل نوروزی کون گورمزبانک کشاورزیروستای حسرتان1خداآفرینآذربایجان شرقیدامداری1590

سایر500500قادر ابراهیم پوربانک کشاورزیروستای مزرعه چل-خاروانا1ورزقانآذربایجان شرقیگوسفندداری1591

سایر500500قادر جاللتبانک کشاورزیملکان روستای قره خضیر1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1592

سایر250250قادر جوانشیرپست بانکبناب روستای خانه برق جدید2بنابآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1593

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1594
روستای -شهرستان عجب شیر-آذبایجان شرقی

حوری
سایر300300قادر سیاهی حوریبانک کشاورزی

1595
پرورش گاو شیری آقای 

قادر عبدی
سایر500500قادر عبدیبانک کشاورزیشهرستان هوراند روستای مردی لو2هوراندآذربایجان شرقی

1اهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1596
- شهرستان اهر - استان آذربایجان شرقی 

روستای آذغان
سایر500500قادر علمیبانک کشاورزی

3میانهآذربایجان شرقی راسی5پرورش گاو شیری 1597
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کندوان روستای ماهی آباد
سایر400400قادر میرزاییبانک کشاورزی

1598
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کندوان روستای بالسین
سایر400400قاسم اصالنی بالسینیبانک کشاورزی

1599
خرید )مکانیزاسون کشاورزی

(تراکتور
سایر500500قاسم جعفرپور گلوجهبانک کشاورزیهشترود روستا گلوجه محمدخان1هشترودآذربایجان شرقی

سایر400400قبلعلی عزتیبانک کشاورزیهوراند روستای اینجار1اهرآذربایجان شرقیگاوداری1600

سایر300300قدیر سعدالهیبانک کشاورزیروستای ماللو- هوراند-اهر-آذربایجان شرقی 1اهرآذربایجان شرقیدامداری1601

سایر250250قربان بخشعلی تیمورلوییبانک کشاورزیخ شهید کاظم پور- تیمورلو -آذرشهر 1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1602

سایر500500قربان رحمانیبانک کشاورزیروستای لیوارجان- حلفا1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1603

1میانهآذربایجان شرقیگاو شیری1604
روستای بزرلیق - ترکمانچای - آذربایجانشرقی 

قشالق
سایر300300قربان رضایی قشالقیبانک کشاورزی

1اهرآذربایجان شرقیدامداری1605
آذربایجان شرقی شهرستان هوراند روستای ازناب 

علیا
سایر400400قربان مختاریانبانک کشاورزی

1606
پرورش گوسفند 

راسی50داشتی
سایر300300قربانعلی احمدیبانک کشاورزیاهر روستای بصیراباد1اهرآذربایجان شرقی

سایر250250قربانعلی حیدری خرمازردبانک کشاورزیروستای خرمازرد2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1607

1608
خدمات پرورش درختان 

میوه
2شبسترآذربایجان شرقی

روستای - شبستر - استان آذربایجان شرقی 

خ امام خمینی- زیناب 
سایر300300قربانعلی مهتابی زیناببانک کشاورزی

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گاو1609
اذربایجان شرقی شهرستان عجب شیر روستای 

هرگالن
سایر300300قسم شهبازی هرگالنبانک کشاورزی

سایر300300قلعلی دهقانیبانک کشاورزیاهر روستای قوورشاقلو1اهرآذربایجان شرقیدامداری قلعلی دهقانی1610

سایر250250قلی آشتاببانک کشاورزی29364325374بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفند و بره1611
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سایر250250قمر پورعباس قراخانلوبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای چولقشالق1اهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1612

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1613
روستای -شهرستان عجبشیر-آذربایجان شرقی

النجق
سایر250250قمر محمودی خانقاهبانک کشاورزی

1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1614
روستای - بخش کاغذکنان- میانه- شرقی. آ

شیرین بالغ
سایر350350قنبر بابایی شیرین بالغپست بانک

سایر300300قنبر مبارکیبانک کشاورزیروستای یولقونلوی جدید- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1615

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1616
روستای -شهرستان عجب شیر-آذبایجان شرقی

قبادلو
سایر500500قهرمان بردبار شیشوانبانک کشاورزی

سایر300300قهرمان زینی اسبقرانیبانک کشاورزیسراب روستای اسبقران2سرابآذربایجان شرقیدامداری1617

1618
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای سورق
سایر400400قیزقید شعبانی سورقبانک کشاورزی

سایر300300کریم علی زاده اتباتانبانک کشاورزیاذربایجان شرقی بستان اباد روستای اتباتان1بستان آبادآذربایجان شرقیتولیدشیر دام پروری1619

سایر400400کاظم تحفه ء نمروربانک کشاورزیهریس روستای نمرور1هریسآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1620

سایر500500کاظم جعفریبانک کشاورزی متری24ایلخچی خ 1اسکوآذربایجان شرقیمرغ فروشی1621

سایر300300کاظم صحرایی مبارکیبانک کشاورزیمبارک شهر- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1622

سایر300300کاظم لطفی علی ابادبانک کشاورزی(ایگدلوی کوچک  )ملکان روستای علی اباد 1ملکانآذربایجان شرقیدام پروری سبک1623

سایر500500کاظم نجیبیبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای افیل1اهرآذربایجان شرقیگوسفندداری1624

سایر500500کرم گل محمدیبانک کشاورزیروستای ارگون2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1625

1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو1626
روستای - لیالن - ملکان - آذربایجان شرقی 

قوشقیه
سایر300300کریم پاک جوبانک کشاورزی

2کلیبرآذربایجان شرقیپروانه فعالیت گاو داشتی1627
شهرستان کلیبر بخش آبش احمد روستای نجف 

تراکمه
سایر350350کریم خلفیبانک کشاورزی

1اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1628
- شهرستان اهر - استان آذربایجان شرقی 

روستای بهل
سایر500500کریم قلی پوربانک کشاورزی

سایر250250کریم قلی پوربانک توسعه تعاونبناب روستای کوته مهر2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفندداشتی1629

سایر500500کریم مداح ایلخچیبانک کشاورزیایلخچی روستای زین الجلو1اسکوآذربایجان شرقیکشاورزی1630

سایر200200کلثوم رنجبرزاده شیرین کندبانک کشاورزیروستای شیرین کند- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1631

سایر500500کمال ایمان زاده قاضی جهانیپست بانکقاضی جهان خیابان امام کوی دانش1آذرشهرآذربایجان شرقیحوله بافی1632

سایر250250کمال نقی نژادبانک توسعه تعاونملکان روستای آغجه دیزج1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1633

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1634
روستای -شهرستان عجبشیر-آذربایجان شرقی

ولنجق
سایر300300کیوان وهابی ولنجقبانک کشاورزی

سایر200200گل گز عدالت اقبالغبانک کشاورزیروستای آقمنار- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1635

1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1636
روستای - لیالن - ملکان - آذربایجان شرقی 

قوزلو
سایر200200گالب یحیی پور قوزلوبانک کشاورزی

سایر250250گالبتون مهدی زاده کبلوبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای ناظم آباد1اهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1637
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1کلیبرآذربایجان شرقیپرورش گاو داشتی1638
شهرستان کلیبر بخش مرکزی دهستان پیغام 

چایی روستای کاللق
سایر250250گلستان زارعیبانک کشاورزی

سایر500500گوهر تاج نجفیبانک کشاورزیروستای کرج آباد2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1639

سایر300300لطف اله تاریقلی زادهبانک کشاورزیروستای شبربنکند- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1640

1641
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

مرکزی روستای تلم کندی
سایر400400لطف اله عبادیبانک کشاورزی

سایر400400لطیفه پاکی بارانلوبانک کشاورزیتبریز بخش خسرو شاه روستایی بارانلو2تبریزآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1642

سایر350350لیال پیریبانک کشاورزیروستای انامق- مرند 1مرندآذربایجان شرقی راس30گوسفند داشتی 1643

سایر500500مالک اژدر علیزادهبانک کشاورزیمرند روستای یکان سعدی3مرندآذربایجان شرقیدامداری1644

سایر400400مالک رحیمیبانک کشاورزیهشترود قره سقال1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1645

سایر300300ماه زر دارابیبانک کشاورزیروستای قوریجان- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1646

سایر300300ماهروز ابراهیمی قره قشالقبانک توسعه تعاونبناب روستای قره قشالق2بنابآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1647

سایر400400ماهی احمدزادهبانک کشاورزیروستای چوپقلو- بناب2بنابآذربایجان شرقیپرورش دام سبک سمینتال1648

1649
واحد پرورش گوسفند و بره 

نژاد افشاری
سایر250250مجتبی آرینبانک توسعه تعاونبناب روستای آخوندقشالق2بنابآذربایجان شرقی

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1650
روستای -شهرستان عجب شیر-آذبایجان شرقی

شیراز
سایر250250مجتبی صمصامی شیرازبانک کشاورزی

1651
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کندوان روستای چرور
سایر400400مجتبی ضاربیبانک کشاورزی

سایر500500مجتبی قاسمیانصندوق کارآفرینی امیدآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای آذغان1اهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1652

1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1653
روستای شیخدر -بخش مرکزی - میانه- شرقی. آ

آباد
سایر350350مجتبی کاظمیپست بانک

1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1654
-کوچه فردوسی -روستای خراجو -آذرشهر 

19پالک 
سایر250250مجید باقری خراجوییبانک کشاورزی

سایر300300مجید سلمانپوربانک توسعه تعاونآغچه رود-هشترود -آذربایجان شرقی 1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1655

1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1656
روستای - بخش ترکمانچای- میانه- شرقی. آ

قشالق برزلیق
سایر350350مجید فرهادیپست بانک

سایر300300مجید ملکی امیر آبادیپست بانکروستای طوق-بخش مرکزی - میانه - شرقی.آ1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1657

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1658
روستای -شهرستان عجبشیر-آذربایجان شرقی

خضرلو
سایر500500مجید نویدیبانک کشاورزی

سایر300300محبوب فیضی چنزقبانک کشاورزیسراب روستای اسفستان1سرابآذربایجان شرقیدامداری1659

سایر500500محرم ابدالیبانک کشاورزیروستای گلفرج- جلفا1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1660

سایر350350محرم اصغریبانک کشاورزیاذربایجان شرقی هشترود روستای یانیق2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1661

1اهرآذربایجان شرقیدامداری1662
آذربایجان شرقی شهرستان هوراند روستای ازناب 

سفلی
سایر400400محرم بخشی زاده ازنوبانک کشاورزی

سایر250250محرم پاک پوربانک توسعه تعاونروستای آغجه کهل1مراغهآذربایجان شرقیگاو شیری1663

1664
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

مرکزی روستای کوهستانق
سایر400400محرم حسنی حسنکلوبانک کشاورزی
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1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1665
روستای -شهرستان عجب شیر-آذبایجان شرقی

ورینجق
سایر400400محرم دلیری گل تپهبانک کشاورزی

1میانهآذربایجان شرقیگاو شیری1666
روستای - ترکمانچای - آذربایجانشرقی 

غریبدوست
سایر300300محرم رمضانیبانک کشاورزی

سایر250250محرم عبدلیبانک توسعه تعاونگشایش-هشترود -آذر بایجان شرقی 1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1667

سایر300300محرم قره داغیبانک کشاورزیروستای کلهر- ترکمانچای - آذربایجانشرقی 1میانهآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1668

1هریسآذربایجان شرقیپرورش زنبور عسل1669
شهرستان هریس دهستان خانمرود روستای 

نوجه ده
سایر250250محرم کباری کورعباسلوبانک کشاورزی

2بستان آبادآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1670
روستای - بستان آباد - آذربایجان شرقی 

تنورآغاج
سایر300300محرم کالهی تنورآغاجبانک کشاورزی

1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1671
روستای صومعه - ترکمانچای - آذربایجانشرقی 

سفلی
سایر300300محرمعلی عربگریبانک کشاورزی

سایر200200محسن امانیبانک کشاورزیروستای قربانکندی- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1672

سایر500500محسن بدخشانبانک کشاورزیملکان روستای شرانلو1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1673

1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1674
روستای سرخه - بخش کندوان - میانه- شرقی.آ

حصار
سایر250250محسن خداییپست بانک

سایر300300محسن رنجبربانک کشاورزیمبارک شهر- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1675

سایر500500محسن میرزاخانیبانک کشاورزیروستای اندریان-خاروانا1ورزقانآذربایجان شرقیگاوداری1676

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1677
روستای -شهرستان عجب شیر-آذبایجان شرقی

حوری
سایر250250محمد اسدی حوریبانک کشاورزی

1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1678
روستای قره - هادیشهر- جلفا- آذربایجان شرقی

بالغ
سایر500500محمد اسماعیلیبانک کشاورزی

سایر300300محمد اقدسی زگلوجهبانک کشاورزیروستای زگلوجه- بستان آباد - آذربایجان شرقی 2بستان آبادآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1679

سایر300300محمد آقاییبانک کشاورزیروستای گوگدرق- ترکمانچای - آذربایجانشرقی 1میانهآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1680

1681
قلم زنی بر روی فلز و تولید 

انواع سماور و ظروف
2شبسترآذربایجان شرقی

خیابان امام خمینی - چله خانه علیا - صوفیان 

جنب مسجد جامع شهید رنجبر - (ره)
سایر500500محمد باقر خواجه زاده بی شکپست بانک

سایر300300محمد پوراحمدکهقبانک کشاورزیروستای طالبخان2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1682

سایر250250محمد پیر صنعانبانک کشاورزیچاراویماق بخش شادیان روستای قره گنبدعلیا1چاراویماقآذربایجان شرقیگوسفنداری1683

سایر500500محمد تقی زاده استرقانبانک کشاورزیروستای استرقان-خاروانا1ورزقانآذربایجان شرقیگوسفندداری1684

سایر500500محمد تقی فرخیبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای زندآباد1اهرآذربایجان شرقیگوسفندداری1685

1686
پرورش گاو شیری محمد 

جوانی
سایر300300محمد جوانیبانک کشاورزیاهر روستای پسته بیگ1اهرآذربایجان شرقی

1687
واحد پرورش گاو شیری 

اصیل
2بنابآذربایجان شرقی

-خیابان آذربایجان- روستای آخوند قشالق- بناب

منزل محمد حاجی زاده- 3 کوی موالنا
سایر300300محمد حاجی زادهبانک کشاورزی

سایر250250محمد حبیب پور بادمیاربانک کشاورزیآذرشهر روستای بادمیار1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گل محمدی1688
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سایر250250محمد حسن اسکندری وفاییبانک کشاورزیبناب روستای آخوند قشالق1بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفندداشتی1689

سایر450450محمد حسن زادهبانک کشاورزیمرند روستای قراجه فیض اله1مرندآذربایجان شرقی راس10گاوداری شیری 1690

سایر250250محمد حسنوی شلیلوندبانک کشاورزیروستای شلیلوند2مراغهآذربایجان شرقیگاو شیری1691

1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1692
کوی آسیاب پالک -روستای دین آباد -آذرشهر 

57
بانک کشاورزی

محمد حسین حسین پور دین 

آباد
سایر200200

سایر300300محمد دوستیبانک کشاورزیروستای قوریجان- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو1693

سایر400400محمد رحمانیبانک کشاورزیهریس روستای مرکید1هریسآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1694

سایر250250محمد رحیمیبانک کشاورزیخیابان هشته سر-هوراند -اهر -آذربایجان شرقی 1اهرآذربایجان شرقیکاشت گل محمدی وسماق1695

سایر500500محمد رشدی الوارعلیابانک کشاورزیروستای الوار علیا- تبریز- اذربایجان شرقی2تبریزآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1696

سایر500500محمد رضا میرزاییبانک کشاورزیملکان روستای تازه قلعه1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1697

سایر300300محمد سرباز وطن مازگربانک کشاورزیروستای تاتار سفلی1خداآفرینآذربایجان شرقیدامداری1698

سایر300300محمد سلمانی زادهبانک کشاورزیسراب روستای اسبفروشان2سرابآذربایجان شرقیدامداری1699

سایر250250محمد شاکریبانک کشاورزیبناب روستای توتاخانه2بنابآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1700

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش دام1701
اذربایجان شرقی شهرستان عجبشیر روستای 

تجرق
سایر300300محمد شجاعی وندبانک کشاورزی

1میانهآذربایجان شرقیپرور گاو شیری1702
روستای - بخش ترکمانچای- میانه- شرقی. ا

صومعه علیا
سایر300300محمد صادقیپست بانک

سایر500500محمد صدسالهبانک کشاورزیروستای دیده بان- مرند 1مرندآذربایجان شرقی راس7گاوداری شیری 1703

سایر500500محمد طالبیبانک کشاورزیروستای سقای-خاروانا2ورزقانآذربایجان شرقیگاوداری1704

سایر250250محمد عبداللهیبانک کشاورزیشهرستان خداآفرین روستای بسطاملو1خداآفرینآذربایجان شرقیدامپروری1705

1آذرشهرآذربایجان شرقیباغداری1706
جنب مسجد حضرت -روستای الوانق -آذرشهر 

ابوالفضل
سایر300300محمد علی اسماعیلی الوانقصندوق کارآفرینی امید

1707
پرورش گاو شیری آقای 

محمدعلی لطفی
سایر300300محمد علی لطفیبانک کشاورزیروستای آقاکندی- اهر1اهرآذربایجان شرقی

2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1708
استان اذربایجان شرقی شهرستان هشترود 

روستای ایاز
سایر200200محمد فتاحیبانک کشاورزی

سایر500500محمد قاسم زاده میرانبانک کشاورزیایلخچی روستای خورخور1اسکوآذربایجان شرقیپرورش شتر1709

1710
زراعت (زارعت)کشاورزی 

جو-گندم
سایر250250محمد قلی پوربانک کشاورزیآذرشهر روستای آلمالوداش اراضی ارکون1آذرشهرآذربایجان شرقی

سایر400400محمد کوهیبانک کشاورزیمرند روستای زمهریر1مرندآذربایجان شرقی راس50گوسفند داشتی 1711

سایر500500محمد گالبیبانک کشاورزیملکان روستای یولقونلوی جدید1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1712

سایر250250محمد مغانیپست بانکروستای خطب- میانه- شرقی. ا1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1713

2ورزقانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1714
روستای - شهرستان ورزقان - آذربایجانشرقی 

آقبالغ سفلی
سایر250250محمد ملک زادهپست بانک

سایر300300محمد مهدوی چناربانک کشاورزیعجبشیر روستای چنار1عجب شیرآذربایجان شرقیطرح پروش گاو1715

سایر500500محمد نجف زادهبانک کشاورزیروستای شیویار-چاراویماق 1چاراویماقآذربایجان شرقیگوسفنداری1716

سایر300300محمد نظریبانک کشاورزیروستای اقبراز-هوراند -اهر -آذر بایجان شرقی1اهرآذربایجان شرقیدامداری1717
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1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1718
مناطق - شهرستان جلفا- آذربایجان شرقی

روستای قره بالغ
سایر500500محمد یاسنیبانک کشاورزی

2ورزقانآذربایجان شرقیگوسفند داشتی1719
روستای - شهرستان ورزقان -آذربایجانشرقی 

صیفار
سایر250250محمدباقر جوادزادهبانک کشاورزی

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1720
روستای -شهرستان عجب شیر-آذبایجان شرقی

رازیان
سایر625625محمدتقی سهرابی رازیانپست بانک

1سرابآذربایجان شرقیپرورش گوسفند شیری1721
بخش - شهرستان سراب- آذربایجانشرقی 

روستای دهدوالن- مهربان
سایر500500محمدحسین پروانه ایوقپست بانک

بانک کشاورزیروستای اخی جهان-آذرشهر 1آذرشهرآذربایجان شرقیخشکبار1722
محمدحسین حیدری 

اخیجهانی
سایر250250

سایر400400محمدرضا واحدیبانک کشاورزیهریس روستای اربطان1هریسآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1723

سایر250250محمود باقرپورینگجهبانک کشاورزیروستای ینگجه-خاروانا2ورزقانآذربایجان شرقیگوسفندداری1724

سایر250250محمود حبیب پوربانک کشاورزیبناب روستای آخوند قشالق2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفندداشتی1725

سایر350350محمود شهرزاد رحمانلوبانک کشاورزیروستای رحمانلو- شهرستان عجبشیر-ش.آ1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1726

سایر350350محمود محمدی خورجستانبانک کشاورزیخورجستان-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1727

سایر250250مختار کریم زاده مجید ابادبانک کشاورزیملکان روستای مجید اباد1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1728

سایر250250مدد مرادیبانک کشاورزیروستای نصیرآبادجدید- شهرستان ورزقان 2ورزقانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1729

1730
واحد پرورش گوسفند و بره 

نژاد افشاری
سایر250250مراد زکیبانک کشاورزیبناب روستای آخوند قشالق2بنابآذربایجان شرقی

سایر500500مرتضی ابراهیم زادهبانک کشاورزیاصالن درق-هوراند -اهر -آذربایجان شرقی 1اهرآذربایجان شرقیدامداری1731

سایر500500مرتضی اسدیانبانک کشاورزیاهر روستای چولقشالقی1اهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1732

سایر400400مرتضی اصغری میدانیبانک کشاورزیروستای میدانجوق- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1733

1734
پرورش گاو شیری مرتضی 

اکبرپور
سایر250250مرتضی اکبرپوربانک کشاورزیشهرستان اهر روستای زندآباد2اهرآذربایجان شرقی

2بنابآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1735
روبروی شهرک - روستای خوشه مهر- بناب

صنعتی
سایر400400مرتضی حسن پوربانک کشاورزی

سایر300300مرتضی سلمانی مبارک آبادبانک کشاورزیمبارک آباد- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1736

3ورزقانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1737
اذربایجان شرقی شهرستان ورزقان روستای 

کاسین
سایر500500مرتضی سیف زادهبانک کشاورزی

سایر300300مرتضی شکوری قیه بالغیبانک کشاورزیروستای قیه بالغ1مراغهآذربایجان شرقیپرورش بوقلمون1738

سایر500500مرتضی فالحیبانک کشاورزیروستای میوه رود-خاروانا1ورزقانآذربایجان شرقیگوسفندداری1739

1740
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

مرکزی روستای برنلیق مددخان
سایر400400مرتضی قلی زادهبانک کشاورزی

1741
طرح آسیاب و بازیافت 

پالستیکی
سایر400400مرتضی محمد زادهبانک کشاورزیجنب کارخانه عباس نژاد- خیابان امام - هوراند 1اهرآذربایجان شرقی

1742
پرورش گاو شیری مرتضی 

محمدی
سایر250250مرتضی محمدیبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای چاپان1اهرآذربایجان شرقی

سایر240240مرتضی نکوبانک کشاورزیروستای ساروقیه- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1743

1اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو1744
آذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای ساری 

سولی
سایر500500مرسل ثناجوبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر250250مرسل قهرمانیبانک کشاورزیبناب روستای آخوند قشالق2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفندداشتی1745

1746
پرورش گوسفند داشتی با 

 راس در سال30ظرفیت 
سایر500500مریم آقامعلیزاده سیه رودبانک کشاورزیسیه رود- جلفا- آذربایجان شرقی1جلفاآذربایجان شرقی

سایر500500مریم حسنویبانک کشاورزیروستای شلیل وند2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1747

1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1748
روستای یولقونلوی - ملکان - آذربایجان شرقی 

جدید
سایر200200مریم سلطانیبانک کشاورزی

سایر250250مریم عبدی زاده لکیبانک توسعه تعاونملکان روستای لکلر1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1749

سایر400400مریم علی نژاد منجاببانک کشاورزیآذربایجان شرقی شهرستان هوراند روستای هوای1اهرآذربایجان شرقیدامداری1750

سایر250250مستجب عبادیبانک کشاورزینصیر آباد سفلی-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1751

2شبسترآذربایجان شرقیدامپروری1752
روستای - شبستر - استان آذربایجان شرقی 

روبروی مدرسه دخترانه- چهرگان 
سایر300300مسلم امیرمحمدیبانک توسعه تعاون

سایر300300مسلم قره داغی بقر آبادیبانک کشاورزیروستای بقر آباد- ترکمانچای - آذربایجانشرقی 1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1753

1اهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1754
- شهرستان اهر - استان آذربایجان شرقی 

روستای یایجلو
سایر500500مشکناز مرادیبانک کشاورزی

سایر300300مصطفی اسدپوربانک کشاورزیروستای قره چال- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1755

1عجب شیرآذربایجان شرقیباغبانی1756
روستای -شهرستان عجب شیر-آذبایجان شرقی

مهماندار
سایر250250مصطفی رنجی چناربانک کشاورزی

سایر200200مصطفی شاهسونبانک کشاورزیروستای دمیرچی- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1757

سایر300300مصطفی شفیعیبانک توسعه تعاونوظیفه خوران-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1758

سایر400400مصطفی عبدالعلی پور انامقبانک کشاورزیمرند روستای انامق1مرندآذربایجان شرقی راس30گوسفند داشتی 1759

سایر300300مصطفی مفرح اسبقرانبانک کشاورزیشهرستان سراب روستای اسبقران1سرابآذربایجان شرقیدامداری1760

سایر500500معصومه آقانژادبانک کشاورزیگل تپه- مراغه3مراغهآذربایجان شرقیگاوداری1761

1762
پرورش کاکتوس و گل های 

آپارتمانی
سایر500500معصومه جمالیصندوق کارآفرینی امیدملکان روستای اغجه دیزج1ملکانآذربایجان شرقی

سایر300300معصومه راموزبانک کشاورزیروستای میدانجوق- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گوسفند1763

سایر300300معصومه شاداببانک کشاورزیوستای خوشه مهر- بناب2بنابآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1764

1765

مستقل سازی وتجهیز 

دفاترآی سی تی، روستایی 

 خدمات ICTSOSطرح

( ICT , IT )رسانی فوری 

1شبسترآذربایجان شرقی
کچه  (ع)روستای چهرگان میدان امام حسین 

شهید حاج یعقوبی
سایر510510معصومه عباسیپست بانک

سایر400400معصومه قاسمی اصلبانک کشاورزیملکان روستای اروق1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1766

سایر300300معصومه قدسی مردقبانک کشاورزیروستای مردق2مراغهآذربایجان شرقیگاو شیری1767

1اهرآذربایجان شرقیدامداری1768
روستای -هوراند -اهر -اذر بایجان شرقی 

حوریدرق
سایر300300معصومه کاظمی حوری درقبانک کشاورزی

1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1769
روستای - هادیشهر- جلفا- آذربایجان شرقی

مرازاد
سایر500500معصومه مالییبانک کشاورزی
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2کلیبرآذربایجان شرقیپرورش گاو داشتی1770
شهرستان کلیبر بخش آبش احمد روستای کاغلو 

کوزلو
سایر250250معظم عادل میرزانلوبانک کشاورزی

سایر400400مقصود قربانی رحمانلوبانک کشاورزیروستای قبادلو- شهرستان عجبشیر-ش.آ1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1771

1اهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1772
آذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای چشمه 

وزان
سایر300300مقصود مسیب زادهبانک کشاورزی

سایر300300ملیحه ابراهیمیبانک کشاورزیروستای شیخ بابا- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1773

سایر300300مناف قلی زادهبانک کشاورزیروستای گلی کندی2مراغهآذربایجان شرقیگاو شیری1774

سایر500500منصور ابراهیمیبانک کشاورزیروستای قره بالغ- جلفا- آذربایجان شرقی1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1775

1776
 راس و 40گوسفند شیری 

 نفر1اشتغال 
سایر300300منصور اوالداختیارقلعه جوقیبانک کشاورزیروستای انگیز1سرابآذربایجان شرقی

سایر250250منصور حمیدیبانک توسعه تعاونروستای کهجوق2مراغهآذربایجان شرقیگوسفند شیری1777

سایر300300منصور عزتی زنقبانک توسعه تعاونروستای امیر2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1778

سایر200200منصور مولوی قندهاربانک کشاورزیروستای دمیرچی- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1779

سایر250250منوچهر قهرمان پور آلقوبانک کشاورزیبناب روستای آلقو2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گاو شیری1780

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1781
روستای -شهرستان عجب شیر-آذبایجان شرقی

نانساء
سایر250250مهدی اقدسی نانساءبانک کشاورزی

سایر300300مهدی آقاویردی زادهبانک کشاورزیروستای سرملو- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1782

1783
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای قاضی لو
سایر400400مهدی آقائی قاضلوبانک توسعه تعاون

سایر400400مهدی باقریبانک کشاورزیهشترود باباکندیرود1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1784

سایر250250مهدی حامدیپست بانکبناب روستای تازکند زوارق2بنابآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1785

سایر300300مهدی حسین زادهبانک کشاورزیروستای ساروجه2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1786

2ورزقانآذربایجان شرقیپرورش زنبور عسل1787
روستای - شهرستان ورزقان -آذربایجانشرقی 

صومعه دل
سایر250250مهدی دلکشابانک توسعه تعاون

سایر400400مهدی شکورزاده گل تپهبانک کشاورزیروستای گل تپه- شهرستان عجبشیر- ش.آ1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گاو1788

سایر500500مهدی علیزادهبانک کشاورزیروستای مرازاد- جلفا- آذربایحان شرقی1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گاومیش1789

سایر300300مهدی فرضی بالغیبانک کشاورزیروستای کوره بالغ- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1790

سایر240240مهدی قاسمیبانک کشاورزیروستای حسین آباد- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1791

1792
پرورش گوسفند داشتی 

اقای مهدی قنبری
سایر250250مهدی قنبریبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای خونیق1اهرآذربایجان شرقی

سایر300300مهدی قوی نژادبانک کشاورزیشهر خمارلو1خداآفرینآذربایجان شرقیکشاورزی1793

سایر250250مهدی کاظم نیابانک کشاورزیدیزج علیقلی بیگ-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1794

سایر300300مهدی کاظمیبانک کشاورزیبناب روستای ینگی کند خانه برق2بنابآذربایجان شرقیپرورش گاوشیری1795

سایر500500مهدی کمالیبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای پسته بیگلو1اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1796

سایر250250مهدی محمدیبانک کشاورزیشهرستان خداآفرین روستای زنبالن1خداآفرینآذربایجان شرقیدامپروری1797

سایر300300مهدی محمدی اشناریبانک کشاورزیروستای اشنار- ترکمانچای - آذربایجانشرقی 1میانهآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1798

سایر350350مهدی وفاداریانبانک کشاورزیکلیبربخش آبش احمد روستای اتی کندی1کلیبرآذربایجان شرقیپرورش گاو داشتی1799
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1800
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
سایر520520مهدی ولیون معروفیپست بانکتبریز روستای باغ معروف1تبریزآذربایجان شرقی

سایر250250مهدیه پوربیرامی چالنبانک کشاورزیروستای تازه کند چالن1مراغهآذربایجان شرقیگاو شیری1801

سایر300300مهدیه صفدرمبارکیبانک کشاورزیمبارک آباد- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1802

1803

پرورش گاوشیری تولید و 

عرصه انواع فرآورده های 

لبنی و گوشت

سایر300300مهرداد احمدی منقوطایبانک کشاورزیروستای هروان- شهرستان سراب 2سرابآذربایجان شرقی

سایر300300مهناز علیزاده حاجی کردبانک کشاورزیروستای حاجی کرد2مراغهآذربایجان شرقیگاو شیری1804

1805
پرورش گاو وگوساله 

راس10شیری
سایر300300مهناز عماریبانک توسعه تعاونروستای سرج2مراغهآذربایجان شرقی

سایر300300موسی زلفی تابستانقبانک کشاورزیروستای تابستانق-هوراند-اهر -آذر بایجان شرقی1اهرآذربایجان شرقیدامداری1806

1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1807
روستای - سیه رود- جلفا- آذربایجان شرقی

ایری سفلی
سایر500500میثم صادقیانبانک کشاورزی

1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1808
هشترود بخش نظر کهریزی روستای یلی درق 

علیا
سایر350350میثم قلی زادهبانک کشاورزی

سایر200200میر بیوک قدسی آقجهبانک کشاورزیملکان روستای اغجه دیزج1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دام سبک1809

سایر500500میر سعید موسویپست بانکروستای خرمدرق-بخش مرکزی -چارویماق 1چاراویماقآذربایجان شرقیگوسفنداری1810

سایر250250میر صادق علوی هریسبانک کشاورزیروستای برازین- هریس1هریسآذربایجان شرقیزنبورداری1811

سایر500500میر صادق علی عربیبانک کشاورزیسیه رود- جلفا1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1812

سایر300300میر عزیز احمدیبانک کشاورزیروستای ابراهیم بگلو1خداآفرینآذربایجان شرقیدامداری1813

1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1814
روستای - سیه رود- جلفا- آذربایجان شرقی

ایری سفلی
سایر500500میر کاظم طباطبایی هریسبانک کشاورزی

سایر500500میر مقصود علی عربیبانک کشاورزیسیه رود- جلفا- آذربایجان شرقی1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1815

سایر500500میر یوسف بنی هاشم گرنگاهبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای گرنگاه1اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو1816

سایر400400میراژدر حسینیبانک کشاورزیمیانه بخش مرکزی روستای طوق3میانهآذربایجان شرقی راسی5پرورش گاو شیری 1817

سایر250250میرباقر خالقی انباردانبانک کشاورزیروستای انباردان- بستان آباد - آذربایجان شرقی 2بستان آبادآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1818

سایر300300میرحبیب سیدی الواربانک کشاورزیاهر روستای آللو1اهرآذربایجان شرقی راس10پرورش گاو شیری 1819

سایر500500میررحمان موسویبانک کشاورزیراه جواش روستای اوردکلو- مرند3مرندآذربایجان شرقیدامداری1820

3میانهآذربایجان شرقی راسی5پرورش گاو شیری 1821
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کندوان روستای کزرج
سایر400400میرعلی حسینیبانک کشاورزی

سایر500500میرکریم پورحسینیبانک کشاورزیروستای سرکش-خاروانا1ورزقانآذربایجان شرقیگوسفندداری1822

سایر240240میرمحمد حسینی آقجهبانک کشاورزیروستای آغجه دیزج- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1823

سایر300300میکاییل نوبهاربانک کشاورزیروستای دمیر چی- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گوسفند1824

سایر240240میکاییل وحدت لیالنبانک کشاورزیلیالن- ملکان - آذربایجان شرقی 1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1825

2بستان آبادآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1826
روستای عین - بستان آباد - آذربایجان شرقی 

الدین
سایر300300میکائیل وحدت عین الدینبانک کشاورزی
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1827
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای سردرق
سایر200200میالد بیرامیبانک کشاورزی

سایر300300مینو اگاه پوربانک کشاورزیروستای خانقاه2مراغهآذربایجان شرقیگاو شیری1828

3میانهآذربایجان شرقی راسی5پرورش گاو شیری 1829
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

مرکزی روستای شیخدر آباد
سایر400400نادر اسالمیبانک کشاورزی

سایر500500نادر آشنایی ایلخچیبانک کشاورزیایلخچی خ امام1اسکوآذربایجان شرقیعرضه و فروش لبنیات1830

سایر250250نادر حاتمی صومعهبانک کشاورزیگلشن زهرا2مراغهآذربایجان شرقیزنبورداری1831

1832
پرورش گوسفند داشتی 

آقای نادر حسین زاده
سایر300300نادر حسین زادهبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای نقاره کوب جدید2اهرآذربایجان شرقی

1833
 12پرورش گوسفند شیری 

راس
سایر250250نادر سلیمی حاجی کردبانک کشاورزیروستای حاجی کرد1مراغهآذربایجان شرقی

1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1834
روستای قاسم - بخش مرکزی- میانه- شرقی. آ

درق
سایر250250نادر شقاقیپست بانک

سایر500500نادر هاشم زاده اقدمپست بانکآذرشهر روستای خانقاه2آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش درختان میوه1835

1836
پرورش گاو شیری نازخانم 

نگاری
سایر250250نازخانم نکاریبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای بهل1اهرآذربایجان شرقی

1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1837
روستای -شهرستان عجب شیر-آذبایجان شرقی

نانساء
سایر300300نازیال بابایی نانساءبانک کشاورزی

1838
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای برانقار
سایر400400ناصر اسالمی برانقاربانک کشاورزی

1839

پرورش گاوشیری تولید و 

عرصه انواع فرآورده های 

لبنی و گوشت

سایر300300ناصر باقریان آزاداسبفروشانیبانک کشاورزیشهرستان سراب روستای اسبفروشان1سرابآذربایجان شرقی

سایر250250ناصر جعفریپست بانکروستای خطب- بخش مرکزی - میانه- شرقی. آ1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1840

1841
پرورش گاو شیری به تعداد 

 راس5
سایر300300ناصر داداشیبانک کشاورزیهشترود روستای ساروقیه2هشترودآذربایجان شرقی

سایر300300ناصر رحیم نژادبانک کشاورزیدیزج علیلقی بیگ-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1842

1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1843
-میدان امام حسین -روستای نادیلو -آذرشهر 

کوچه حافظ
سایر250250ناصر شریفی مقدمبانک کشاورزی

1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1844
روستای ایگدلوی - ملکان - آذربایجان شرقی 

بزرگ
سایر200200ناصر نیکبانک کشاورزی

سایر300300ناطق نقدیبانک کشاورزیروستای حسرتان1خداآفرینآذربایجان شرقیدامداری1845

سایر100100ناهید عراقیپست بانکروستای زرنق-بخش مرکزی - میانه- شرقی. آ1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1846

سایر300300ناهیده رنجبربانک کشاورزیروستای روشت کوچک- بناب2بنابآذربایجان شرقیپرورش دام سبک سمینتال1847

سایر500500نبات آقایی گچکلوبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای چولقشالق1اهرآذربایجان شرقیگوسفندداری1848

سایر500500نبی اله زمینی میرانبانک کشاورزیایلخچی روستای خورخور کوچه ازاده2اسکوآذربایجان شرقیپرورش شتر1849



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر500500نرمین جعغری ایلخچیپست بانکایلخچی روستای خاصلر1اسکوآذربایجان شرقیتولید کفش1850

سایر400400نساء خیری حاجی مسیببانک کشاورزیروستای خلیل وند- بناب2بنابآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1851

1عجب شیرآذربایجان شرقی راسی5پرورش گاوشیری 1852
روستای -شهرستان عجبشیر-آذربایجان شرقی

ورینجق
سایر250250نصرت اله آسمانیبانک کشاورزی

سایر300300نصرت پیربانک کشاورزیروستای موسی درق2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1853

سایر300300نصیب بشیریبانک کشاورزیروستای دریلو1خداآفرینآذربایجان شرقیکشاورزی1854

1855
پروانه فعالیت پرورش 

گوسفند داشتی
2کلیبرآذربایجان شرقی

شهرستان کلیبر بخش آبش احمد روستای اتی 

کندی
سایر350350نظر علی حقداربانک کشاورزی

1ملکانآذربایجان شرقیباغداری1856
جاده قدیمی - لیالن - ملکان - آذربایجان شرقی 

مراغه
سایر200200نعمت روحی لیالنبانک کشاورزی

1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1857
روستای - سیه رود- جلفا- آذربایجان شرقثی

ایری سفلی
سایر500500نعمت علیزادهبانک کشاورزی

2ورزقانآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1858
روستای - شهرستان ورزقان -آذربایجانشرقی 

الهرد
سایر250250نقدعلی فرامرزنیابانک کشاورزی

سایر250250نقی پرستبانک کشاورزیچاراویماق بخش مرکزی روستای اوچدرق1چاراویماقآذربایجان شرقیگوسفنداری1859

سایر300300نقی تقویبانک کشاورزیروستای زاویه- جلفا1جلفاآذربایجان شرقیپرورش شترمرغ1860

سایر500500نقی ناصربانک کشاورزیایلخچی روستای خور خور4اسکوآذربایجان شرقیپرورش شتر1861

سایر400400نوحعلی خلیل نژندبانک کشاورزیروستای شورگل- بناب2بنابآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1862

1ملکانآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1863
روستای - لیالن - ملکان - آذربایجان شرقی 

تورچی
سایر200200نوذر سلیمانی تورچیبانک کشاورزی

سایر500500نور علی جنگی لیالنبانک کشاورزیملکان لیالن1ملکانآذربایجان شرقیکشاورزی1864

2شبسترآذربایجان شرقیخدمات کشاورزی1865
- تسوج - شبستر - استان آذربیجان شرقی 

روستای قلعه مراغوش
سایر500500نورالدین بهاریپست بانک

سایر300300نورالدین حسن زاده پسیانبانک کشاورزیروستای پسیان1خداآفرینآذربایجان شرقیدامداری1866

سایر300300نوروز علی نامور توتاخانهبانک کشاورزیبناب روستای توتاخانه2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گاو شیری1867

سایر250250نوروز قاسمیبانک کشاورزیروستای نوجه ه1هریسآذربایجان شرقیپرورش دام1868

سایر300300نوید صابربانک کشاورزیروستای گل تپه2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1869

سایر500500نیاز نجف پوربانک کشاورزیروستای ینگجه-خاروانا1ورزقانآذربایجان شرقیگوسفندداری1870

سایر250250نیر رحیم پوربانک کشاورزیروستای نرج آباد2مراغهآذربایجان شرقیگوسفند داشتی1871

سایر200200نیلوفر جباری ایلخچیپست بانکایلخچی روستای قپچاق1اسکوآذربایجان شرقیتولید پوشاک1872

سایر300300هاتف سیف الهیبانک توسعه تعاوندامناب-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1873

1874
مستقل سازی دفاتر ای سی 

تی روستایی
سایر590590هاجر تیموریپست بانکروستای خانمیر1آذرشهرآذربایجان شرقی

سایر300300هاجر حسن زادهبانک کشاورزیروستای باقوت- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1875

سایر300300هاجر حسینیبانک کشاورزیروستای سرگیزه2مراغهآذربایجان شرقیگاو شیری1876

سایر250250هاجر صالحی کرمجوانبانک کشاورزیروستای کرمجوان2مراغهآذربایجان شرقیگاو شیری1877

سایر300300هادی اشرفیبانک کشاورزیسراب روستای خاتون آباد1سرابآذربایجان شرقیدامداری1878

سایر500500هادی امامی پوربانک کشاورزیهشترود روستای دامناب1هشترودآذربایجان شرقیزراعت گندم1879

سایر250250هادی بارانی آقاجریبانک کشاورزیروستای آقاجری- شهرستان عجبشیر-ش.آ1عجب شیرآذربایجان شرقیطرح پروش گوسفند1880

سایر300300هادی پاشانسلبانک کشاورزیروستای چایباغی- مراغه2مراغهآذربایجان شرقیگاوداری1881
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1عجب شیرآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1882
روستای -شهرستان عجب شیر-آذبایجان شرقی

گل تپه
سایر250250هادی پور قلیبانک کشاورزی

سایر500500هادی درگاهیبانک کشاورزیروستای زاویه- هادیشهر- جلفا- آذربایجان شرقی1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1883

سایر250250هادی صوفی دوشبانک کشاورزیبناب روستای دوش2بنابآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1884

سایر500500هادی عبدالهیبانک کشاورزیروستای قره بالغ- جلفا- آذربایجان شرقی1جلفاآذربایجان شرقیپرورش گوسفند داشتی1885

سایر300300هادی نعلیبانک کشاورزیروستای نرج آباد1مراغهآذربایجان شرقیدامداری1886

1میانهآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1887
روستای صومعه - ترکمانچای - آذربایجانشرقی 

علیا
سایر300300هاشم جعفری صومعه علیاییبانک کشاورزی

سایر500500هاشم رنجبر آغمیونیبانک کشاورزیسراب روستای آغمیون3سرابآذربایجان شرقی(بلدرچین)پرورش ماکیان 1888

1اهرآذربایجان شرقیدامداری1889
روستای قلعه -اهر هوراند -آذر بایجان شرقی 

کندی
سایر300300همت علی کرمیبانک کشاورزی

سایر500500وال اهلل مفتوحیبانک کشاورزیبناب چپقلو3بنابآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1890

سایر250250وجاهت غالمی کهجوقبانک کشاورزیروستای کهجوق1مراغهآذربایجان شرقیگوسفند شیری1891

سایر300300وحید جهانگیریبانک کشاورزیروستای اصفهانجق2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1892

سایر300300وحید دوست خواهبانک کشاورزیروستای کلی کند1مراغهآذربایجان شرقیدامداری1893

1894
راسی با 50پرورش گوسفند 

تولید شیر و بره
3میانهآذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه بخش 

کاغذکنان روستای چوالقلو
سایر400400وحید شریفیبانک کشاورزی

سایر400400وحید طباطبایی آغجهبانک کشاورزیملکان روستای اغجه دیزج1ملکانآذربایجان شرقیپرورش دامداری سبک1895

سایر250250وحید محمد نژادبانک کشاورزیچاراویماق بخش مرکزی روستای یالی قورت1چاراویماقآذربایجان شرقیگوسفنداری1896

1897

توسعه واحد پرورش 

گوسفند داشتی و اصالح 

نژاد دام

سایر400400وحید نصیری خاصه لربانک کشاورزیایلخچی روستای خاصه لر1اسکوآذربایجان شرقی

سایر300300وحید نوازی شیرازبانک کشاورزیروستای شیراز- شهرستان عجبشیر- ش.آ1عجب شیرآذربایجان شرقیطرح پرورش گوسفند1898

سایر250250وحید ولی زادهبانک کشاورزیهریس روستای موسالو1هریسآذربایجان شرقیدامپروری1899

سایر400400وحید یوسف قالیچهبانک کشاورزیجاده سنتو روبروی آذرگاز جنب پمپ گاز1تبریزآذربایجان شرقی(صیفی کاری )کشاورزی1900

سایر500500ولی آتش زایبانک کشاورزیروستای اینجار-هوراند -اهر-آذربایجان شرقی 1اهرآذربایجان شرقیدامداری1901

سایر450450ولی آقازادهبانک کشاورزیروستای افشار- هادیشهر- جلفا- آذربایجان شرقی1جلفاآذربایجان شرقیکشت زعفران1902

1903
واحد پرورش گوسفند و بره 

افشار
سایر300300ولی خیرالهیبانک کشاورزیبنابروستای تازکندزوارق2بنابآذربایجان شرقی

2ورزقانآذربایجان شرقیپرورش گاوشیری1904
اذربایجان شرقی شهرستان ورزقان روستای 

کاسین
سایر250250ولی ستاریپست بانک

سایر250250ولی گروس طایفه بسطامبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای پیجیک1اهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1905

سایر350350یاسر عبدی آزادپست بانکخیابان معلم- هوراند -اهر -آذر بایجان شرقی 1اهرآذربایجان شرقیپرورش بوقلمون1906

سایر300300یاسین زراعتیبانک کشاورزیدیزج علیقلی بیگ- هشترود1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1907

سایر300300یاور علی ابراهیمیبانک کشاورزیگلوجه محمد خان-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1908
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سایر250250یحیی اصالنیبانک کشاورزیبناب روستای تاز کند زوارق2بنابآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1909

2ورزقانآذربایجان شرقیگوسفند داشتی1910
روستای - شهرستان ورزقان -آذربایجانشرقی 

آقاباباسنگ
سایر250250یحیی بخشیبانک کشاورزی

سایر400400یداله فالح مرکیدبانک کشاورزیهریس روستای مرکید1هریسآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1911

سایر250250یعقوب آقازادهبانک توسعه تعاونبناب روستای چلغایی2بنابآذربایجان شرقیواحد پرورش گوسفندداشتی1912

سایر500500یعقوب جلیلی زین الحاجلوبانک کشاورزیایلخچی روستای زین الحاجلو1اسکوآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1913

سایر500500یعقوب صدیقیبانک کشاورزیعمران کندی-هشترود -آذربایجان شرقی 1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1914

1اهرآذربایجان شرقیدامداری1915
آ ذربایجان شرقی شهرستان هوراند روستای 

عزیزلو
سایر400400یعقوب فضل اللهیبانک کشاورزی

4میانهآذربایجان شرقیدانه بندی پرلیت1916
 روستای شیخ طبق معدن پرلیت شیخ 5کیلومتر 

طبق
سایر30003000یعقوب قاسمیبانک توسعه تعاون

سایر300300یعقوب نوروزیبانک کشاورزیروستای قباق تپه- ترکمانچای - آذربایجانشرقی 1میانهآذربایجان شرقیگاو شیری1917

سایر250250یوسف بیرامیپست بانکروستای اونلیق- بخش کندوان - میانه- شرقی. آ1میانهآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1918

سایر300300یوسف پیریبانک کشاورزیسراب روستای داراب1سرابآذربایجان شرقیدامداری سبک1919

1اهرآذربایجان شرقیساخت ادوات کشاورزی1920
پایین تر از خانه -هوراند -اهر -آذربایجان شرقی 

سازمانی
سایر500500یوسف جهانیبانک کشاورزی

سایر300300یوسف خلیلی ورنکشیبانک کشاورزیروستای ورنکش- ترکمانچای - آذربایجانشرقی 1میانهآذربایجان شرقیگاو شیری1921

سایر400400یوسف رضوی جدیدبانک کشاورزیمرند روستای هرزند جدید4مرندآذربایجان شرقی راس50گاوداری شیری 1922

سایر300300یوسف ساسانیبانک کشاورزیآذربایجانشرقی شهرستان اهر روستای ریحال1اهرآذربایجان شرقیپرورش گوسفندداشتی1923

سایر300300یوسف سید محمدیبانک کشاورزیروستای قوریجان- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1924

سایر300300یوسف صادقیانبانک کشاورزیروستای تپه اسماعیل اباد- ملکان 1ملکانآذربایجان شرقیدامداری پرورش گاو1925

سایر300300یوسف فیض اللهیبانک توسعه تعاونآغداغ کوه- هشترود1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1926

سایر500500یوسف مهری پالچقلوبانک کشاورزیروستای پالچقلو2مراغهآذربایجان شرقیدامداری1927

سایر300300یوسفعلی پورعلی سله میانلوبانک کشاورزیشهرستان اهر روستای خیارلو1اهرآذربایجان شرقیدامداری یوسفعلی پورعلی1928

2شبسترآذربایجان شرقیخدمات فنی باغبانی1929
- شنداباد - شبستر - استان آذربایجان شرقی 

محله دیزه لر
سایر300300یوسفعلی نظری شندیبانک کشاورزی

1اهرآذربایجان شرقیدامداری1930
آذربایجان شرقی شهرستان هوراندروستای ملک 

درق
سایر250250یونس اصغریبانک کشاورزی

سایر250250یونس جبارزاده آقجه کهلبانک کشاورزیروستای آقجه کهل- اسکو 2میانهآذربایجان شرقیدامداری1931

1آذرشهرآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1932
خ علمدار به طرف روستای -گوگان -آذرشهر 

قاضی جهان
سایر500500یونس جلیل پورهفت پشمهبانک کشاورزی

سایر250250یونس سلمانیبانک توسعه تعاونالمشان- هشترود1هشترودآذربایجان شرقیپرورش گاو شیری1933

سایر250250یونس صادقی دیزجبانک کشاورزیدیزج علیقلی بیگ-هشترود -آذربایجان شرقی 2هشترودآذربایجان شرقیپرورش گوسفند1934



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

1
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان بخش 

بوشکان روستای خون
بانک کشاورزی

ابراهیم احمدی 

دوقزلو
وزارت جهاد کشاورزی180180

20گناوهبوشهرسفره خانه2

بخش - شهرستان گناوه 

-روستای مال قاید- مرکزی 

 ابتدای جاده گناوه به دیلم

50005000ابراهیم پاسیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3
پروش بز 

دوقلوزا عدنی
بانک کشاورزیبوشهر جم روستای آهنجت1جمبوشهر

ابراهیم تراب 

خلقت
وزارت جهاد کشاورزی180180

4
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
وزارت جهاد کشاورزی200200ابراهیم رحیمیصندوق کارآفرینی امید

5
تولیدمصنوعات 

ام دی اف
6عسلویهبوشهر

عسلویه شهر چاه مبارک 

روستای سروع
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800ابراهیم رزم پوربانک توسعه تعاون

6
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

بخش ارم روستای رود 

فاریاب
وزارت جهاد کشاورزی180180ابراهیم صداقتصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهرگاو شیری7
استان بوشهر بخش 

شبانکاره روستای سراج آباد
وزارت جهاد کشاورزی700700ابراهیم صیادیبانک کشاورزی

1بوشهربوشهرگاو شیر ده8
لمدان روستای -دیر-بوشهر 

شیخی
وزارت جهاد کشاورزی720720ابراهیم غالمیبانک توسعه تعاون

9

مجتمع 

گردشگری 

روستای باز

40عسلویهبوشهر
- روستای بزباز - عسلویه 

کمپ محورسازان
بانک توسعه تعاون

ابراهیم کامران 

زاده
5830058300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

10

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی350350ابراهیم مصدقپست بانکتنگ ارم- دشتستان 8دشتستانبوشهر

1دشتستانبوشهردام سبک11

استان بوشهرشهرستان 

دشتستان بخش بوشکان 

روستای خون

بانک کشاورزی
ابوالحسن 

دسترس
وزارت جهاد کشاورزی180180

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی200200ابوالحسن رضاییصندوق کارآفرینی امیدبوشکان3دشتستانبوشهرپرورش زنبور12

13
زنبور داری و 

تولید عسل
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای بهارستان
صندوق کارآفرینی امید

ابوالحسن یزدان 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی200200

14
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای تنگ فاریاب
وزارت جهاد کشاورزی180180ابوالفتح موسویپست بانک

15
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500ابوالفضل قریشیصندوق کارآفرینی امیدبوشهر تل اشکی2بوشهربوشهر

صندوق کارآفرینی امیدبوشکان3دشتستانبوشهرزنبورداری16
ابوذر تهمتن 

دوقزلو
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدبوشکان1دشتستانبوشهرپرورش زنبور17
ابوذر کاظمی 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی200200

18
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
وزارت جهاد کشاورزی200200ابوذر گودرزیصندوق کارآفرینی امید

1دشتیبوشهرزنبورداری19

شهرستان - استان بوشهر

- بخش مرکزی-دشتی

روستای الور شرقی

وزارت جهاد کشاورزی150150ابوذر ملک پورپست بانک

20
ابوعمار حاجی 

زاده
2تنگستانبوشهر

شهرستان تنگستان بخش 

ساحلی روستای بوالخیر 

جنب پارک ساحلی

بانک توسعه تعاون
ابوعمار حاجی 

زاده
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

21
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

دشتستان تنگ ارم روستای 

پرجونک
وزارت جهاد کشاورزی180180احد قبادیبانک کشاورزی

22

فرآوری و بسته 

بندی خرما و 

سردخانه

5دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش سعداباد 

روستای سرقنات جتوط

وزارت جهاد کشاورزی36603660احسان رستمیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

23

گوسفند داشتی 

 راسیاصالح 30

نژادی

1دشتیبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

-بخش مرکزی- دشتی 

مرتع اسمانک مورتلخی

وزارت جهاد کشاورزی180180احمد اشنودصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی180180احمد آبشیرینیپست بانکبرازجان روستای زیارت1دشتستانبوشهرخرید دام سبک24

25
پرورش بز 

داشتی
1تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان اهرم 

چاهپیر
وزارت جهاد کشاورزی180180احمد باستینصندوق کارآفرینی امید

26

اقامتگاه بوم 

گردی روستای 

باشی

3تنگستانبوشهر

-شهرستان تنگستان-بوشهر

روستای -بخش ساحلی دلوار

باشی

700700احمد حاجی زادهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

27

گلخانه تولید 

محصوالت 

سبزی و صیفی

8دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای بابمنیر

وزارت جهاد کشاورزی1598015980احمد حمیدزادهبانک کشاورزی

28
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180احمد خادمیپست بانکروستای مکابری-دشتستان 1دشتستانبوشهر

29
زنبور داری و 

تولید عسل
وزارت جهاد کشاورزی350350احمد خطیبصندوق کارآفرینی امیدروستای مهرآباد- جم1جمبوشهر

30

سردخانه ، 

بسته بندی و 

تولید فراورده 

های خرما

17دشتستانبوشهر

 –شهرستان دشتستان 

روستای  –بخش بوشکان

فاریاب

وزارت جهاد کشاورزی83008300احمد خواجهصندوق کارآفرینی امید

31
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180احمد رزمیپست بانکبرازجان روستای ارغون1دشتستانبوشهر

32
پرورش بز 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان خاییز1تنگستانبوشهر

احمد رستمی 

مفرد
وزارت جهاد کشاورزی180180



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

33
پرورش 

گاوشیری
2گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

پوزگاه

وزارت جهاد کشاورزی800800احمد رضاییصندوق کارآفرینی امید

34

ساخت جایگاه 

و خریدگاه گاو 

 راس6شیری 

1تنگستانبوشهر
بوشهر تنگستان روستای 

احمدآباد جنب بهداشت
وزارت جهاد کشاورزی900900احمد عارف نژادصندوق کارآفرینی امید

35
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای رودشور
وزارت جهاد کشاورزی180180احمد عباسیصندوق کارآفرینی امید

36
پرورش شتر 

داشتی
1دیربوشهر

روستای -دیر -بوشهر

جمرک حسن اباد
وزارت جهاد کشاورزی490490احمد عمرانیبانک کشاورزی

37
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

بوشهر شهرستان دشتستان 

بخش بوشکان شهر بوشکان
وزارت جهاد کشاورزی180180احمد غریبیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی430430احمد غالمیصندوق کارآفرینی امیدروستای جمرک-دیر-بوشهر1دیربوشهرپرورش بز عدنی38

وزارت جهاد کشاورزی180180احمد فرامرزیصندوق کارآفرینی امیددالکی1دشتستانبوشهرخرید دام سبک39

40

توسعه اقامتگاه 

بومگردی فقیه 

حسنان

2دشتیبوشهر
شهرستان دشتی روستای 

فقیه حسنان
20002000احمد کهن سالصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدبوشکان1دشتستانبوشهرپرورش زنبور41
احمد کاظمی 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی200200

1دشتستانبوشهرگاو شیری42
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای جتوط
وزارت جهاد کشاورزی180180احمد گشتاسبیپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

43
پرورش بز 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی180180احمد ماندگارصندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان اهرم خاییز1تنگستانبوشهر

44
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180احمد مصلحیبانک کشاورزیبرازجان روستای ابوالفیروز1دشتستانبوشهر

45

طرح توجیهی 

هکتاری 20

پرورش میگو 

سایت شیف

7بوشهربوشهر

استان بوشهر شهرستان 

بوشهر بخش مرکزی 

دهستان حومه روستا جزیره 

شیف سایت میگو

وزارت جهاد کشاورزی1000010000اردشیر کره بندیبانک کشاورزی

46
اقامتگاه 

بومگردی
2تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان بوالخیر 

کنار گمرک قدیم
43704370اردالن زنگوییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

47
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180ارسالن صفرپورپست بانکبوشکان1دشتستانبوشهر

48
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی630630اسداله اسمعیلیصندوق کارآفرینی امید

49

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

بانک کشاورزیروستای بنداروز- برازجان 4دشتستانبوشهر
اسفندیار برزگر 

توانا
وزارت جهاد کشاورزی60006000

پست بانکبرازجان روستای زیارت1دشتستانبوشهرخرید دام سبک50
اسفندیار عباس 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی180180

51

پرورش گاو 

شیری به روش 

سنتی

1تنگستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی -تنگستان

روستای عالی حسینی

وزارت جهاد کشاورزی600600اسکندر حیدریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200اسکندر قاسمیپست بانکروستای عیسوند1دشتستانبوشهرخرید گاو شیری52

53
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای رودفاریاب
وزارت جهاد کشاورزی180180اسماء جوکارصندوق کارآفرینی امید

54
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180اسماعیل تاجبانک کشاورزیبرازجان روستای بنداروز1دشتستانبوشهر
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55
پرورش گاو 

شیری
3گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش مرکزی 

دهستان حیاتداوود روستای 

عباسی

وزارت جهاد کشاورزی10001000اسماعیل عباسیصندوق کارآفرینی امید

56
اقامتگاه بوم 

گردی آبطویل
5بوشهربوشهر

-روستای آبطویل-بوشهر

جنب پارک جنگلی
صندوق کارآفرینی امید

اسمعیل شاه 

پیری
35003500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

57
پرورش زنبور 

داری
وزارت جهاد کشاورزی350350اسمعیل صداقتپست بانکروستای جمغاری-دشتستان 1دشتستانبوشهر

58
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
صندوق کارآفرینی امید

اسمعیل قشالقی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

59
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
صندوق کارآفرینی امید

اسمعیل کره 

بندی
وزارت جهاد کشاورزی380380

60
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180اسمعیل متقی فرپست بانکبرازجان روستای نی نیزک1دشتستانبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی500500اصغر حیدریبانک کشاورزیبرازجان روستای سرکره1دشتستانبوشهرخرید گاو شیری61

1دیربوشهرشتر داشتی62
- دیر بردستان -بوشهر 

حسن آباد
وزارت جهاد کشاورزی850850اصغر عمرانیبانک توسعه تعاون

63
مشبک کاری 

چوب
2کنگانبوشهر

برکه - بندر کنگان- بوشهر 

چوپان
500500اطهر ایزد پناهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی16001600اعظم استواربانک توسعه تعاونشبانکاره-دشتستان 3دشتستانبوشهرآلویه ورا64

65
راه اندازی 

کارگاه خیاطی
2دشتیبوشهر

شهرستان دشتی روستای 

بحیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600اعظم علینژادبانک توسعه تعاون

66
پرورش بز 

داشتی
1تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان بخش 

مرکزی روستای عمار
وزارت جهاد کشاورزی180180اعظم وفامنشصندوق کارآفرینی امید

67

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی دشت پلنگ
صندوق کارآفرینی امید

افراسیاب 

شمشیری 

شورباخلو

سازمان امور عشایر ایران180180
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68

اقامتگاه 

گردشگری 

سنتی روستای 

بربو

5تنگستانبوشهر

-شهرستان تنگستان-بوشهر

روستای -بخش مرکزی دلوار

بربو

24002400افشین بهادریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

69

گوسفند داشتی 

اصالح 

 راسی30نژادی

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش شنبه و طسوج 

روستای دشت پلنگ

سازمان امور عشایر ایران180180اکبر بهرام بدصندوق کارآفرینی امید

70
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500اکبر جامیانصندوق کارآفرینی امیددالکی، روستای راهدار1دشتستانبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی10101010اکبر عمرانیبانک کشاورزیبی بی خاتون-دیر -بوشهر1دیربوشهرپرورش شتر71

72
پرورش زنبور 

داری
وزارت جهاد کشاورزی200200اکبر مرادی مطلقپست بانکدشتستان1دشتستانبوشهر

1دشتستانبوشهرپرورش گوسفند73

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان شهر شبانکاره 

روستای ذکریایی

وزارت جهاد کشاورزی180180اله کرم بارگاهیپست بانک

74

پرواربندی 

گوساله به 

سبک صنعتی

4گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش ریگ روستای 

پوزگاه

وزارت جهاد کشاورزی74007400اله کرم خاوریبانک کشاورزی

75
تولید کفش 

ماشینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت18801880الهام شاهینیبانک توسعه تعاونگناوه روستای مال قاید5گناوهبوشهر

76
کارگاه 

حصیربافی
100100الهام نعیمی فردصندوق کارآفرینی امیدروستای بحیری- دشتی1دشتیبوشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

77
اقامتگاه بوم 

گردی راهدار
3دشتستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

شهر برازجان -دشتستان

روستای راهدار خیابان 

اصلی دو درب بعد از مسجد 

چسبیده به مغازه اقای نامجو

صندوق کارآفرینی امید
الهه جعفری 

مجرد
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

78

پرورش گاو 

شیری اصالح 

 راس19نژاد

وزارت جهاد کشاورزی600600الیاس رجب پورصندوق کارآفرینی امیددیلم روستای عامری3دیلمبوشهر

79

اقامتگاه بوم 

گردی روستای 

کردالن

4دشتیبوشهر

-شهرستان دشتی-بوشهر

-بخش شنبه و طسوج

روستای کردالن

صندوق کارآفرینی امید
ام البنین رضایی 

اندیشمند
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

80
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

دشتی اسماعیل - آبپخش

خانی
وزارت جهاد کشاورزی180180امان اهلل مشتاقیصندوق کارآفرینی امید

2دشتستانبوشهردامداری81
برازجان شهر تنگ ارم 

روستای سنا و بن سنا
وزارت جهاد کشاورزی180180امان اله ترزقانپست بانک

82
پرورش بز 

داشتی
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای چهاربرج
وزارت جهاد کشاورزی180180امان اله حجیصندوق کارآفرینی امید

83
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای برمک
وزارت جهاد کشاورزی400400امراله برامکیبانک کشاورزی

84
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای شول
وزارت جهاد کشاورزی180180امراله حیدریصندوق کارآفرینی امید

85
پرورش گاو 

شیری
3بوشهربوشهر

بوشهر روستای احمدی 

جنب بهداشت
وزارت جهاد کشاورزی700700امراله خشنودصندوق کارآفرینی امید

86
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای نوکارگزی
وزارت جهاد کشاورزی630630امراله داوودی فرصندوق کارآفرینی امید

87
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

- بخش ارم - دشتستان

روستای پشت پر
صندوق کارآفرینی امید

امراله رحیمی 

قره میر شاملو
وزارت جهاد کشاورزی180180

وزارت جهاد کشاورزی180180امراله شیخیپست بانکبرازجان روستای بنداروز1دشتستانبوشهرخرید دام سبک88

وزارت جهاد کشاورزی180180امید اردانهصندوق کارآفرینی امیداهرم روستای اشکالی1تنگستانبوشهرخرید بز داشتی89
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90
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی720720امید راسخ پورصندوق کارآفرینی امید

91
پرورش زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

-دشتستان بخش ارم

روستای رودفاریاب
وزارت جهاد کشاورزی200200امید رییسیپست بانک

92

اقامتگاه 

گردشگری 

سنتی روستای 

بربو

5تنگستانبوشهر

-شهرستان تنگستان-بوشهر

روستای -بخش مرکزی دلوار

بربو

22502250امیر بهادریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200امیر تاجصندوق کارآفرینی امیدبخش ارم روستای باغ تاج1دشتستانبوشهرزنبور داری93

5تنگستانبوشهراحداث سردخانه94
- دلوار- تنگستان- بوشهر

روستای گورک
وزارت جهاد کشاورزی57005700امیر دهدشتیپست بانک

95
پرورش زنبور 

عسل
2دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان روستای تلخ آب
پست بانک

امین اهلل حسنی 

توابع
وزارت جهاد کشاورزی200200

96
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم تنگ ارم منزل شخصی
صندوق کارآفرینی امید

امین اله یونسی 

توابع
وزارت جهاد کشاورزی200200

97

گوسفند داشتی 

 30اصالح نژاد 

راسی

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش مرکزی مرتع 

آسمانک

سازمان امور عشایر ایران180180امین آفسانهصندوق کارآفرینی امید

98
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180ایاز امیریپست بانکروستای تنب گوزاب1دشتستانبوشهر

99

طرح پرورش 

گوسفندداشتی 

 راسی 30

اصالح نژادی

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی مرتع آسمانک
وزارت جهاد کشاورزی180180ایرج افرازصندوق کارآفرینی امید

100
پرورش گاو 

شیری
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش ریگ دهستان 

رود حله روستای گاوسفید

وزارت جهاد کشاورزی900900ایرج روستاییصندوق کارآفرینی امید
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101

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی دشت پلنگ
صندوق کارآفرینی امید

ایرج محمد پور 

شور باخورلو
سازمان امور عشایر ایران180180

102
بسته بندی 

خرما
وزارت جهاد کشاورزی50005000ایمان آصفصندوق کارآفرینی امیدروستای چهاربرج8دشتستانبوشهر

103
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

دشتستان روستای سنا بن 

سنا
وزارت جهاد کشاورزی200200ایمان ترزقانصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی1000010000ایمان سالمیبانک کشاورزیبوشهر11بوشهربوشهرپرورش میگو104

105

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای کردالن 

تنگ برده

صندوق کارآفرینی امید
ایمان علی 

بنیادی
سازمان امور عشایر ایران180180

106
گوسفند داشتی 

 راسی30
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی مرتع چاه چاهو
صندوق کارآفرینی امید

ایمان محمودی 

بهلولی
سازمان امور عشایر ایران180180

1دشتیبوشهرزنبورداری107
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای بادام زار
وزارت جهاد کشاورزی350350آرش رهنمودصندوق کارآفرینی امید

108

گوسفند داشتی 

اصالح 

 راسی30نژادی

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش شنبه و طسوج 

روستای دشت پلنگ

سازمان امور عشایر ایران180180آرمین بهرام بدصندوق کارآفرینی امید

109
اقامتگاه بوم 

گردی
6تنگستانبوشهر

روستای - تنگستان

پهلوانکشی
بانک توسعه تعاون

آریا دخت جهان 

بخشان
30003000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

110
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180آسیه عباس زادهپست بانکبرازجان روستای بنداروز1دشتستانبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی350350آفتاب جهانبازصندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان اهرم1تنگستانبوشهرزنبورداری111

1دیربوشهرپرورش بز عدنی112
ابدان روستای -دیر-بوشهر 

احمد اباد
وزارت جهاد کشاورزی430430آمنه اسدی نژادصندوق کارآفرینی امید
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113

بز داشتی 

اصالح ن   ژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای نودرار
وزارت جهاد کشاورزی180180آمنه عاشوریصندوق کارآفرینی امید

114
کارگاه 

حصیربافی
100100آمنه قایدیصندوق کارآفرینی امیدروستای بحیری- دشتی1دشتیبوشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6عسلویهبوشهرتولید قارچ115
عسلویه روستای مروع 

سواحل
وزارت جهاد کشاورزی17001700آمنه کنعانیبانک توسعه تعاون

116

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی870870آمنه موتوریپست بانکدیلم گزلوری1دیلمبوشهر

117
مکانیزاسیون 

پرورش میگو
3تنگستانبوشهر

شهر - تنگستان - بوشهر 

سایت پرورش میگو - دلوار 

مزرعه یک- دلوار یک 

وزارت جهاد کشاورزی24002400بابک قنادیانبانک کشاورزی

118
پرورش بز 

داشتی
1تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان اهرم 

روستای بازویی
وزارت جهاد کشاورزی180180بارانی جمالیصندوق کارآفرینی امید

119
پرورش زنبور 

داری
وزارت جهاد کشاورزی350350بارانی محمدازادصندوق کارآفرینی امیددشتستان روستای سنا1دشتستانبوشهر

120

پرورش بز 

 60دوقلو زا 

راس

وزارت جهاد کشاورزی300300باقر بازصندوق کارآفرینی امیدکنگان روستای هفت چاه1کنگانبوشهر

121
پرورش 

گوسفند و بز
وزارت جهاد کشاورزی180180باقر فوالدیبانک کشاورزیبوشکان- بخش بوشکان 3دشتستانبوشهر

122
طرح توجیهی 

تولید پوشاک
2بوشهربوشهر

استان بوشهر شهرستان 

بوشهر روستای چاهکوتاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200بتول آرامونپست بانک

123
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

- تنگ ارم- دشتستان

روستای سنا بن سنا
وزارت جهاد کشاورزی200200برات وزیری نژادصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

124
گوسفند داشتی 

 راسی30
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای ممریز
وزارت جهاد کشاورزی180180بلوط حاجی لوصندوق کارآفرینی امید

125

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی مرتع چاه چاهو
صندوق کارآفرینی امید

بلوط شریفی 

بهلولین
سازمان امور عشایر ایران180180

وزارت جهاد کشاورزی500500بنیامین ریاحیصندوق کارآفرینی امیدتنگستان اهرم خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری126

وزارت جهاد کشاورزی500500به پور گلچمنصندوق کارآفرینی امیداهرم خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری127

128
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان تنگ 

ارم روستای پشت پر
بانک کشاورزی

بهادر اعظمی قره 

میر شاملو
وزارت جهاد کشاورزی180180

129
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش بوشکان 

روستای ارغون
وزارت جهاد کشاورزی180180بهادر رزمیصندوق کارآفرینی امید

130
معرق و )کارگاه 

(مشبک چوب
10001000بهاره زیراییصندوق کارآفرینی امیدروستای احمدی- بوشهر7بوشهربوشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدبوشکان3دشتستانبوشهرپرورش زنبور131
بهبود غفاری 

خواه
وزارت جهاد کشاورزی200200

132

گوسفند داشتی 

 راسی 30

اصالح نژادی

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر 

-بخش کاکی-دشتی 

روستای بابمنیر

وزارت جهاد کشاورزی180180بهجت گرامیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی540540بهرام حسابی زادهصندوق کارآفرینی امیداهرم روستای سادنی1تنگستانبوشهرگاو شیری133

134
پرورش زنبور 

عسل
3دشتیبوشهر

روستای الور - خورموج 

شرقی
وزارت جهاد کشاورزی525525بهرام حیدریصندوق کارآفرینی امید

135
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای چهوک
وزارت جهاد کشاورزی180180بهروز چشمکبانک کشاورزی
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136
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای احمدحسین
وزارت جهاد کشاورزی180180بهروز دهقانصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهرخرید گوسفند137
شبانکاره روستای چهل 

زرعی عجم
وزارت جهاد کشاورزی180180بهنام باقریپست بانک

138

 تولیدات"

 دریایی

 مجسمه سازی)

"(با صدف

1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

روستای -بندر ریگ-گناوه

جزیره شمالی

300300بهنام یوسفیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

139

سردخانه و 

بسته بندی 

خرما

15دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

سعداباد روستای سیاه 

منصور

بانک کشاورزی
بی نظیر خلیفه 

ای
وزارت جهاد کشاورزی68006800

140
پروزش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

ساختمان . خ بسیج.برازجتان

بسیج
وزارت جهاد کشاورزی350350پرهام اژدریصندوق کارآفرینی امید

3دشتستانبوشهردامداری141

شهرستان دشتستان بخش 

بوشکان شمال شهر کلمه 

تلمبه و باغ پرویز حسینی

وزارت جهاد کشاورزی180180پرویز حسینیصندوق کارآفرینی امید

142
پرورش شتر 

داشتی
2گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش مرکزی 

دهستان حیاتداوود روستای 

حاجی آباد

وزارت جهاد کشاورزی10001000پرویز عبدالهیبانک کشاورزی

1بوشهربوشهرگلیم بافی143

بوشهر بخش مرکزی 

دهستان انگالی روستای کره 

بند منزل شخصی اسماعیل 

غالمی پور

پست بانک
پری زاد غالمی 

پور
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

144
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
صندوق کارآفرینی امید

پریزاد کره بندی 

عسکری
وزارت جهاد کشاورزی360360
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2بوشهربوشهرپرورش میگو145

بوشهر بخش مرکزی 

روستای حسن نظام سایت 

شیف

وزارت جهاد کشاورزی20002000توحید حیدریبانک توسعه تعاون

146
کارگاه تولید 

پوشاک
2گناوهبوشهر

بخش -شهرستان گناوه

روستای جزیره - ریگ

جنوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت740740توران طایبصندوق کارآفرینی امید

147
پرورش 

گوسفند عربی
وزارت جهاد کشاورزی350350ثانی پور دانشورپست بانکدشتستان روستای گزبلند1دشتستانبوشهر

148
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200ثریا زمانیصندوق کارآفرینی امیددشتستان روستای شکرک1دشتستانبوشهر

149
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم 

روستای تلخ آب
پست بانک

جاسب حسنی 

توابع
وزارت جهاد کشاورزی180180

150
پرورش 

گوسفند و بز
1دشتستانبوشهر

رو.آبپخش.دشتستان.بوشهر

ستایچم درواهی
وزارت جهاد کشاورزی180180جبار کاروانپست بانک

151
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی630630جعفر جوکارصندوق کارآفرینی امید

152

پرورش گاو 

شیری به روش 

سنتی

2گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای رودشور-حیاتداوود

وزارت جهاد کشاورزی500500جعفر رضاییصندوق کارآفرینی امید

7بوشهربوشهرپرورش میگو153

بوشهر برازجان خیابان 

فردوسی کوچه خالق پناه 

درب چهارم

وزارت جهاد کشاورزی1000010000جعفر قایدیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردام سبک154
دشتستان بخش ارم 

روستای تنگ ارم
وزارت جهاد کشاورزی180180جعفرقلی صداقتپست بانک

155
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان بخش 

بوشکان روستای ایلشهر
وزارت جهاد کشاورزی350350جالل محمدیصندوق کارآفرینی امید
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156
طرح احداث 

کارخانه
45گناوهبوشهر

- شهرستان گناوه- بوشهر 

روستای کوهک- بخش ریگ
وزارت جهاد کشاورزی6000060000جالل همتی نژادبانک توسعه تعاون

157
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی مرتع آسمانک
وزارت جهاد کشاورزی180180جلیل آفرازصندوق کارآفرینی امید

158
پرورش گاو 

شیری
2گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای چهاربرج
صندوق کارآفرینی امید

جمال الدین 

جمالی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

صندوق کارآفرینی امیدتنگستان اهرم خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری159
جمال رضایی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی500500

160
گوسفند داشتی 

 راسی30
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی مرتع آسمانک
سازمان امور عشایر ایران180180جمشید آفسانهصندوق کارآفرینی امید

161

گوسفند داشتی 

 راسی 30

اصالح ن   ژادی

2دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

الور -بخش مرکزی- دشتی

شرقی

وزارت جهاد کشاورزی180180جمعه افراشهصندوق کارآفرینی امید

162
پرورش دام 

سبک
3دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم 

روستای تنگ سوک
پست بانک

جهان بخش 

امینی
وزارت جهاد کشاورزی180180

163

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دشتی بخش مرکزی مرتع 

بیدستان

صندوق کارآفرینی امید
جهان شش 

بلوکی
سازمان امور عشایر ایران180180

164
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم 

روستای تنگ ارم
وزارت جهاد کشاورزی180180جهانقلی صداقتبانک کشاورزی

165

گوسفند داشتی 

 30اصالح نژاد 

راسی

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش مرکزی مرتع 

آسمانک

صندوق کارآفرینی امید
جهانگیر شریفی 

بهلولی
سازمان امور عشایر ایران180180
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166
پرورش بز 

دوقلو زا
وزارت جهاد کشاورزی180180جواد رضاییصندوق کارآفرینی امیدبوشهر جم روستای نیالب1جمبوشهر

2دشتستانبوشهرتوسعه دامداری167
بوشهر شهرستان دشتستان 

بخش بوشکان شهر بوشکان
وزارت جهاد کشاورزی180180چنگیز نوروزیبانک کشاورزی

168
خدمات 

سردخانه ای
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500حامد ابراهیمیبانک توسعه تعاونروستای بهر باغ- جم5جمبوشهر

صندوق کارآفرینی امیداهرم تنگ باهوش1تنگستانبوشهرزنبوداری169
حامد رضایی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی500500

170

گلخانه 

هیدروپونیک 

تولید گوجه 

فرنگی

10دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

روستای -شهرکاکی-دشتی

تلخو

وزارت جهاد کشاورزی2500025000حامد قاسمیپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدبوشکان2دشتستانبوشهرزنبورداری171
حبیب اله چشمه 

سیماب
وزارت جهاد کشاورزی350350

172
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم رود 

فاریاب
وزارت جهاد کشاورزی180180حبیب اله صادقیپست بانک

173
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180حبیب اله صداقتبانک کشاورزیبرازجانروستای برده1دشتستانبوشهر

174
 15گاوشیری 

راس
صندوق کارآفرینی امیددیلم روستای عامری3دیلمبوشهر

حبیب اله محمد 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

175
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

اسالم آباد

وزارت جهاد کشاورزی180180حبیب حبیبیصندوق کارآفرینی امید

176
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای پشت پر
پست بانک

حبیب رحیمی 

طلب
وزارت جهاد کشاورزی350350
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وزارت جهاد کشاورزی300300حبیب میرزاییصندوق کارآفرینی امیدباغ عالی-دیر-بوشهر1دیربوشهرپرورش بز عدنی177

178
پرورش 

زنبورعسل
صندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان اهرم خاییز1تنگستانبوشهر

حجت اهلل 

رضایی رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

179
پرورش دام 

سبک
صندوق کارآفرینی امیدتنگ فاریاب- دشتستان 1دشتستانبوشهر

حرمت خانم 

مصدق
وزارت جهاد کشاورزی180180

180
تولید گوجه 

فرنگی داربستی
وزارت جهاد کشاورزی52005200حسن ابراهیمیبانک توسعه تعاونلمبدان- دیر - بوشهر 5دیربوشهر

181
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180حسن احمدیصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای جمغاری1دشتستانبوشهر

182

پرورش 

گوسفند وبز 

اصالح نژادشده

1دیلمبوشهر
دیلم روستای سیاهمکان 

بزرگ
وزارت جهاد کشاورزی230230حسن اکبریپست بانک

183
کشت گیاهان 

دارویی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای چهاربرج-حیاتداوود

وزارت جهاد کشاورزی400400حسن امیریصندوق کارآفرینی امید

184
پرورش دام 

سبک
4دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش بوشکان 

روستانی ارغون برواز

بانک کشاورزی
حسن انصاری 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی180180

185
پرورش شتر 

مولد
وزارت جهاد کشاورزی200200حسن بنده خداصندوق کارآفرینی امیدچاه خانی- دشتستان 1دشتستانبوشهر

186

پودرسنگ 

وسنگ های 

دانه بندی شده

11گناوهبوشهر
بندرریگ روستای گمارون 

گلخاری12کیلومتر 
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500حسن بهروزیبانک توسعه تعاون
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187
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

بهمنیاری شرقی

صندوق کارآفرینی امید
حسن بهمنیاری 

پور
وزارت جهاد کشاورزی180180

188
پرورش 

گوسفند و بز
1دشتستانبوشهر

روستای بنار .شهر آبپخش

سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی180180حسن پادستپست بانک

189
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی630630حسن تیربخشصندوق کارآفرینی امید

190
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

بخش مرکزی -گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

احمدحسین

وزارت جهاد کشاورزی180180حسن حیاتیصندوق کارآفرینی امید

191

تولید رب 

کنسرو و اب 

گوجه فرنگی

وزارت جهاد کشاورزی5600056000حسن خیاطیبانک کشاورزیروستای شهنیا-دیر-بوشهر2دیربوشهر

192
پرورش گاو 

شیری
2گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش ریگ روستای 

رودشور

وزارت جهاد کشاورزی400400حسن رضاییصندوق کارآفرینی امید

193
مجتمع بوم 

گردی
3000030000حسن زارعیپست بانککنگان روستای نخل غانم18کنگانبوشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200حسن صالحی پورصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای بنداروز1دشتستانبوشهرزنبور عسل194

195
پرورش دام 

سبک
صندوق کارآفرینی امیدبخش ارم روستای بزپر1دشتستانبوشهر

حسن صیادفرد 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی180180

196
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

شول

وزارت جهاد کشاورزی500500حسن طاهریصندوق کارآفرینی امید
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197
پرورش زنبور 

عسل
2دیربوشهر

- دراهک - دیر - بوشهر 

سر کوه
وزارت جهاد کشاورزی508508حسن عمرانیبانک توسعه تعاون

198

زنبور داری به 

 120ظرفیت 

کندو

وزارت جهاد کشاورزی350350حسن غالمیصندوق کارآفرینی امیدچاهکوتاه- استان بوشهر 1بوشهربوشهر

199
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی630630حسن کره بندیصندوق کارآفرینی امید

200
گیاه دارویی 

الویه ورا
2دیربوشهر

روستایی -دیر-بوشهر 

لمبدان
وزارت جهاد کشاورزی700700حسن گنخکیبانک توسعه تعاون

201
پرورش گاو 

شیری
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

شول

وزارت جهاد کشاورزی500500حسن نیرمصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی180180حسنعلی نیکنامصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای تنب گوراب1دشتستانبوشهرخرید دام سبک202

203
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180حسین احمدیصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای جمغاری1دشتستانبوشهر

204

گوسفند داشتی 

 راسی 30

اصالح ن   ژادی

1دشتیبوشهر
شهرستان -استان بوشهر

مرتع آسمانک-دشتی
وزارت جهاد کشاورزی180180حسین اشنودصندوق کارآفرینی امید

205
پرورش 

گاوشیری
2گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای عباسی-حیاتداوود

وزارت جهاد کشاورزی740740حسین بارانیصندوق کارآفرینی امید

206

اقامتگاه بوم 

گردی روستای 

قلعه حیدر

5گناوهبوشهر

-شهرستان گناوه-بوشهر

کوچه -روستای قلعه حیدر

انتهای کوچه -کنار باغ سیوا

کنار ساحل

84008400حسین بنکیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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207
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی350350حسین تاجبانک کشاورزیبرازجان روستای چهار برج1دشتستانبوشهر

صندوق کارآفرینی امیدتنگستان اهرم خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری208
حسین ثاقبی 

منفرد
وزارت جهاد کشاورزی350350

209
پرورش گاو 

شیری
1تنگستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

بخش مرکزی -تنگستان

روستای حسین سادنی

وزارت جهاد کشاورزی600600حسین جمالیصندوق کارآفرینی امید

210

ساخت ماشین 

آالت و ادوات و 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

1تنگستانبوشهر
بوشهر اهرم دهستان باغک 

روستای کاکلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000حسین چمرانصندوق کارآفرینی امید

211
پرورش 

گوسفند و بز
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان شهر 

بوشکان روستای ایلشهر
وزارت جهاد کشاورزی180180حسین دوقزلوبانک کشاورزی

212
پرورش زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

دشتستان روستای حسن 

آباد
پست بانک

حسین رجبی 

بنداروز
وزارت جهاد کشاورزی350350

وزارت جهاد کشاورزی200200حسین رستگارصندوق کارآفرینی امیدبوشکان3دشتستانبوشهرزنبور داری213

214
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای کناربندک
صندوق کارآفرینی امید

حسین رضایی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی180180

215
زنبور داری و 

تولید عسل
وزارت جهاد کشاورزی350350حسین روستاصندوق کارآفرینی امیدروستای بهارستان- جم1جمبوشهر

216
پروار بندی 

گوساله
2دیربوشهر

بردخون -دیر -بوشهر

روستای شهنیا
وزارت جهاد کشاورزی67606760حسین ریشهریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی180180حسین رئیسیصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای لرده1دشتستانبوشهرخرید دام سبک217

وزارت جهاد کشاورزی300300حسین سهولیصندوق کارآفرینی امیددیر محله باغ10دیربوشهردامپروری218

219
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی700700حسین شبانکارهصندوق کارآفرینی امیدروستای تلسبز.آبپخش1دشتستانبوشهر
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220

کارگاه تولید 

انواع مصنوعات 

چوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500حسین شهابیصندوق کارآفرینی امیدروستای بحیری- دشتی 3دشتیبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین شیخیصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای نینیزک2دشتستانبوشهرزنبورداری221

222
پرواربندی 

گوساله
3دشتستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش بوشکان-دشتستان

روستای شاهیجان

بانک کشاورزی
حسین عمرانی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی63006300

223

تعمیر و تجهزیر 

واحد پرورش 

گاو شیری

صندوق کارآفرینی امیددشتستان روستای ابوالفیروز1دشتستانبوشهر
حسین 

غالمشاهی
وزارت جهاد کشاورزی600600

وزارت جهاد کشاورزی350350حسین فوالدیصندوق کارآفرینی امیدبوشکان1دشتستانبوشهرزنبورداری224

225
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

احمد حسین

صندوق کارآفرینی امید
حسین قلی 

امیریان
وزارت جهاد کشاورزی180180

226
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی630630حسین کره بندیصندوق کارآفرینی امید

227
پرورش بز 

وگوسفند
3دشتستانبوشهر

سعداباد روستای تل سرکوه 

منزل شخصی
وزارت جهاد کشاورزی180180حسین محمدیپست بانک

228
پرورش دام 

سبک و سنگین
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر بخش 

شبانکاره روستای خلیفه ای
وزارت جهاد کشاورزی180180حسین محمدیپست بانک

229

پرورش بز 

 90دوقلو زا 

راس

وزارت جهاد کشاورزی300300حسین مردایصندوق کارآفرینی امیدکنگان روستای جدید تمبک1کنگانبوشهر
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230

گلخانه کشت 

سبزی و صیفی 

جات

3جمبوشهر
شهرستان - استان بوشهر 

روستای بیدخوار- جم 
وزارت جهاد کشاورزی25002500حسین مهرابیبانک کشاورزی

231
پرورش شتر 

داشتی
1دیربوشهر

روستای تل -دیر-بوشهر 

سنگ
وزارت جهاد کشاورزی10101010حسین ناطقی رادبانک کشاورزی

232
گلخانه سبزی و 

صیفی و نشا
وزارت جهاد کشاورزی52005200حسین ویسوییبانک کشاورزیروستای نینیزک- دشتستان 4دشتستانبوشهر

233
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

بخش سعدآباد - دشتستان 

روستای شول- 
بانک کشاورزی

حسین یزدان 

پرست
وزارت جهاد کشاورزی180180

234

پرورش گاو 

شیری به روش 

سنتی

2گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

شول

صندوق کارآفرینی امید
حسینعلی 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی500500

235
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم 

روستای شکرک
صندوق کارآفرینی امید

حسینعلی قره 

بیگی توابع
وزارت جهاد کشاورزی200200

236
پرورش دام 

سبک
2دشتستانبوشهر

-بخش مرکزی  –دشتستان 

 روستای امیر آباد
پست بانک

حسینقلی عرب 

زاده دشتی
وزارت جهاد کشاورزی180180

237
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای احمدحسین
صندوق کارآفرینی امید

حکیمه آقایی 

امیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی180180

238
پرورش بز 

دوقلوزا
وزارت جهاد کشاورزی300300حلیمه اجراییصندوق کارآفرینی امیدبرکه چوپان کنار مسجد1کنگانبوشهر

239

پرورش زنبور 

ظرفیت )عسل 

( کندو70

وزارت جهاد کشاورزی508508حلیمه کمالیانبانک کشاورزیکنگان روستای چاه مجنون1کنگانبوشهر
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240
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

اسالم آباد

صندوق کارآفرینی امید
حمداله ابراهیم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی180180

وزارت جهاد کشاورزی180180حمزه بنده خداصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای چاه خانی1دشتستانبوشهرخرید شتر241

242
پرورش زنبور 

عسل
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

شنبه- دشتی 
وزارت جهاد کشاورزی225225حمزه کرمی زادهصندوق کارآفرینی امید

9تنگستانبوشهرپرورش میگو243

سه را ه - - تنگستان 

روستای علی آباد - جایینک 

سایت پرورش میگوی - 

12 قطعه 2دلوار 

وزارت جهاد کشاورزی20002000حمید پارسیانبانک توسعه تعاون

244
پرورش گاو 

شیری سمینتال
1دیربوشهر

شهرستان -استان بوشهر

روستای -بخش مرکزی-دیّر

لمبدان حاجی آباد

صندوق کارآفرینی امید
حمید حشمتی 

راد
وزارت جهاد کشاورزی400400

245

پرورش گاو 

شیری اصالح 

 راس10نژاد 

وزارت جهاد کشاورزی900900حمید خلیفهپست بانکدیلم روستای شیخ زنگی3دیلمبوشهر

246
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

دشتستان روستای تنگ 

درکش
وزارت جهاد کشاورزی180180حمید صداقتصندوق کارآفرینی امید

247

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

هشیرو- شنبه -دشتی 
وزارت جهاد کشاورزی180180حمید فرج زادهصندوق کارآفرینی امید

248
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای نوکارگزی
وزارت جهاد کشاورزی630630حمید کامرانصندوق کارآفرینی امید
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

249

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

پرزیه-دشتی مرتع آب نار
صندوق کارآفرینی امید

حمیدرضا 

محمودی
سازمان امور عشایر ایران180180

250

زنبور داری به 

 85ظرفیت 

کندو

1دشتستانبوشهر
شهرستان بوشهر روستای 

ننیزک
وزارت جهاد کشاورزی350350حمیده آب آذرپست بانک

251
کشت گیاهان 

دارویی
بانک توسعه تعاونبرازجان روستای بنداروز2دشتستانبوشهر

حمیده خنفری 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی600600

252

سردخانه و 

بسته بندی 

خرما انواع 

سبزیجات قارچ 

و صیفی جات

وزارت جهاد کشاورزی3000030000حمیده سهرابیبانک کشاورزیدشتستان روستای بنداروز25دشتستانبوشهر

253

مزرعه پرورش 

میگو سایت 

شیف

وزارت جهاد کشاورزی96009600حمیرا کیهانبانک کشاورزیروستای حسن نظام- شیف 7بوشهربوشهر

254
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی225225حیدر قائدصندوق کارآفرینی امیدروستای حسین زایری1دشتیبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی200200حیدر بنده خداصندوق کارآفرینی امیدچاه خانی- دشتستان 1دشتستانبوشهرپرورش شتر255

256
زنبورداری و 

تولید عسل
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای قایدی
وزارت جهاد کشاورزی350350حیدر بهمنیصندوق کارآفرینی امید

257
پرورش گاو 

 راس19شیری 
وزارت جهاد کشاورزی500500حیدر خدریصندوق کارآفرینی امیددیلم روستای شهرویران3دیلمبوشهر

258
زنبور داری و 

تولید عسل
وزارت جهاد کشاورزی350350حیدر رحمانی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای پلنگی- جم1جمبوشهر
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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259
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

- بخش بوشکان - برازجان 

روستای برواز ارغون
وزارت جهاد کشاورزی180180حیدر زنگنهپست بانک

260

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی 30

اصالح نژادی

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای الور شرقی
صندوق کارآفرینی امید

حیدر شش 

بلوکی
وزارت جهاد کشاورزی180180

261
پرورش شتر 

داشتی
2دیربوشهر

روستای باغ -دیر - بوشهر 

پسته
وزارت جهاد کشاورزی10101010حیدر عمرانیبانک کشاورزی

262

طرح توجیه 

اقتصادی راه 

اندازی کارگاه 

تولید مصنوعات 

چوبی

2دشتیبوشهر
شهرستان دشتی روستای 

کلل دشتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت12501250حیدر غریبیصندوق کارآفرینی امید

263

پرورش بز 

 60دوقلو زا 

راس

وزارت جهاد کشاورزی300300حیدر کریصندوق کارآفرینی امیدکنگان روستای هفت چاه2کنگانبوشهر

264
پرورش بز 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی180180حیدر مرادیصندوق کارآفرینی امیدتنگستان باغچه شمالی1تنگستانبوشهر

265
کنده کاری 

روی چوب
200200حیدر نثاریصندوق کارآفرینی امیدروستای بندرگاه-بوشهر1بوشهربوشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

266
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180حیدر نیکنامبانک کشاورزیروستای جمغاری-دشتستان 1دشتستانبوشهر

267
پروار بندی 

گوساله
بانک کشاورزیبرازجان روستای بنداروز26دشتستانبوشهر

خدا مراد 

گرمسیری
وزارت جهاد کشاورزی4000040000



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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268
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

کمالی

وزارت جهاد کشاورزی180180خداداد کمالیصندوق کارآفرینی امید

3دشتستانبوشهراحداث گلخانه269

- شهرستان دشتستان 

روستای -بخش مرکزی 

ننیزک

وزارت جهاد کشاورزی60006000خدارحم عزیزیبانک کشاورزی

270
پرورش زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم 

روستای تنگ سوک
وزارت جهاد کشاورزی350350امینی. خداکرمپست بانک

271
کارگاه 

حصیربافی
100100خدیجه افراشتهصندوق کارآفرینی امیدروستای بحیری- دشتی1دشتیبوشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

272
پرورش بز 

دوقلوزا
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای چم چشمه
وزارت جهاد کشاورزی180180خدیجه بسیمبانک کشاورزی

5دشتیبوشهرتولیدی پوشاک273

شهرستان دشتی شهر 

خورموج روستای محمدآباد 

خیابان شهید محمد عابدی 

روبروی آژانس تلفنی 

محمدی کنار دهیاری ملک 

منصور زارعی

بانک توسعه تعاون
خدیجه علی باز 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

وزارت جهاد کشاورزی300300خزعل حسن پورصندوق کارآفرینی امیدجنب مسجد-برکه چوپان 1کنگانبوشهرپرورش بز دوقلوا274

275
 19گاوشیری 

راس
وزارت جهاد کشاورزی600600خسرو رجب پورصندوق کارآفرینی امیددیلم روستای بیدو3دیلمبوشهر

276
طرح پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای بحیری
صندوق کارآفرینی امید

خلیل صیادی 

شتاب
وزارت جهاد کشاورزی180180



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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277
پرورش گاو 

شیری
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

احمدحسین

وزارت جهاد کشاورزی10001000خلیفه حیاتیصندوق کارآفرینی امید

278
زنبور داری و 

تولید عسل
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای جنوب جم
وزارت جهاد کشاورزی350350خلیل ساربانصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای لمبدان-دیر-بوشهر1دیربوشهرپرورش شتر279
خورشید ناطقی 

زاد
وزارت جهاد کشاورزی10101010

280
پرورش زنبور 

عسل
1دشتیبوشهر

روستای الور - خورموج 

شرقی
صندوق کارآفرینی امید

خیراله رضایی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی300300

281

صندوق خرد 

محلی روستایی 

خلیفه ای

47دشتستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

- آبپخش- دشتستان

روستای خلیفه ای

صندوق کارآفرینی امید200200خیری آقاصندوق کارآفرینی امید

1دیربوشهرپرورش بز عدنی282
دیر لمبدان رو ب -بوشهر

روی پارک
وزارت جهاد کشاورزی430430خیری زبیریصندوق کارآفرینی امید

283
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

چشمه

وزارت جهاد کشاورزی180180داراب قنبریصندوق کارآفرینی امید

1تنگستانبوشهرخرید بز داشتی284
بوشهر تنگستان بخش 

مرکزی روستای خاییز
صندوق کارآفرینی امید

داریوش رستمی 

مفرد
وزارت جهاد کشاورزی180180

4دشتستانبوشهردامداری285
برازجان بعد از فلکه گنجی 

روستای تنب گوراب
وزارت جهاد کشاورزی180180داریوش صداقتصندوق کارآفرینی امید

286
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی88008800داریوش ممنونبانک کشاورزیبرازجان روستا زیارت5دشتستانبوشهر



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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287

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیددیلم روستای کنارکوه3دیلمبوشهر
داود دشمن 

زیاری
وزارت جهاد کشاورزی500500

288
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
صندوق کارآفرینی امید

درنا قشالق 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1دشتستانبوشهرزنبورداری289
دشتستان بوشکان روستای 

خوش ایل
صندوق کارآفرینی امید

درنا کاظمی 

درست
وزارت جهاد کشاورزی200200

290

پرورش گاو 

شیری اصالح 

 راس18نژاد 

وزارت جهاد کشاورزی500500دولتی کاوی نژادصندوق کارآفرینی امیددیلم روستای بنه اسماعیل3دیلمبوشهر

291
زنبور داری و 

تولید عسل
صندوق کارآفرینی امیدروستای علی آباد- جم1جمبوشهر

رامین باهوش 

اشکنانی
وزارت جهاد کشاورزی350350

292
پروزش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش تنگ ارم 

روستای رونی
وزارت جهاد کشاورزی200200رامین صیادقایدیصندوق کارآفرینی امید

293
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

سعد آباد روستا سیاه منصور 

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی180180راه خدا خواجهصندوق کارآفرینی امید

294

صندوق خرد 

امام رضا 

روستای مال 

قاید

30گناوهبوشهر
روستای مال خلیفه - گناوه

ای
صندوق کارآفرینی امید400400رباب بویراتیصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهرزنبورداری295
دشتستان تنگ ارم روستای 

رونی
صندوق کارآفرینی امید

رحمان صیاد 

قایدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

296

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی مرتع چاه چاهو
صندوق کارآفرینی امید

رحمان نظامی 

منفرد
سازمان امور عشایر ایران180180



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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297

پرورش بز 

پرورش )داشتی 

و اصالح نژاد بز 

(گوشتی 

4تنگستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش دلوار-تنگستان

روستای دهنو

وزارت جهاد کشاورزی39503950رسول جمالیبانک کشاورزی

298
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا اعضم پورصندوق کارآفرینی امیددشتستان بخش ارم1دشتستانبوشهر

299
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی180180رضا انگالیپست بانکروستای مشفق آباد.آبپخش1دشتستانبوشهر

300

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای کردالن 

مرتع تنگ برده

سازمان امور عشایر ایران180180رضا بنیادیصندوق کارآفرینی امید

1دشتیبوشهرزنبورداری301
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای الور شرقی
وزارت جهاد کشاورزی500500رضا تقواییصندوق کارآفرینی امید

302
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای کمالی
وزارت جهاد کشاورزی180180رضا رستمیصندوق کارآفرینی امید

303

کارگاه طراحی 

تولید و عرضه 

انواع مبلمان 

چوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000رضا رمضانیصندوق کارآفرینی امیداهرم5تنگستانبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی700700رضا سلطانیپست بانکآبپخش روستای چم تنگ1دشتستانبوشهرگاو شیری304

305
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی520520رضا سیمرغصندوق کارآفرینی امیدتنگستان ساحلی بوالخیر1تنگستانبوشهر

306
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای بادام زار
وزارت جهاد کشاورزی180180رضا کدخداییصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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7بوشهربوشهرپرورش میگو307

بوشهر بخش مرکزی 

روستای حسن نظام سایت 

 1پرورش میگو شیف کانال 

90قطعه 

وزارت جهاد کشاورزی50005000رضا میرشکاریبانک کشاورزی

308
پرورش 

گوسفند و بز
1دشتستانبوشهر

روستای .شهر آبپخش

میاندشت
وزارت جهاد کشاورزی180180رضا نوشادپست بانک

309
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180رضاقلی روان بدصندوق کارآفرینی امیددشتستان تنب گوراب1دشتستانبوشهر

150150رضوان سپهیپست بانکدیلم روستای کنارکوه1دیلمبوشهرحصیربافی310
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

311

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای سرمک
وزارت جهاد کشاورزی180180رضوان سعیدیصندوق کارآفرینی امید

312
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم 

روستای تنگ فاریاب
صندوق کارآفرینی امید

رضوان صالحی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی200200

1دشتیبوشهرنخ ریسی سنتی313

شهرستان -استان بوشهر

روستای -خورموج-دشتی

کردوان سفلی کد پستی 

7554174983

300300رقیه زارعیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

314
کارگاه تولیدی 

پوشاک
5دیلمبوشهر

دیلم روستای سیامکان 

بزرگ
صندوق کارآفرینی امید

رقیه محمدی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

315
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

استان بوشهرشهرستان 

دشتستان بخش بوشکان 

روستای فاریاب

وزارت جهاد کشاورزی300300رمضان آرامونپست بانک
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1گناوهبوشهرپرورش بز بومی316

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای کوهک-حیاتداوود

وزارت جهاد کشاورزی180180رمضان پاک نیتصندوق کارآفرینی امید

317
خرید گوسفند 

بومی سنتی
بانک کشاورزیتل سیاه- شهرستان بوشهر 1بوشهربوشهر

رمضان عظیم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی180180

318
پرورش زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

دشتستان روستای تنگ 

فاریاب
وزارت جهاد کشاورزی200200رمضان مصدقپست بانک

1تنگستانبوشهرخرید بز داشتی319
بوشهر تنگستان اهرم 

روستای بازویی
وزارت جهاد کشاورزی180180روح اهلل جمالیصندوق کارآفرینی امید

320
پرورش گاو 

شیری
2تنگستانبوشهر

-شهرستان تنگستان

-روستای محموداحمدی

کنار بابایی

وزارت جهاد کشاورزی950950روح اهلل دل شبصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدبوشکان- بخش بوشکان 2دشتستانبوشهرزنبور داری321
روح اهلل وزیری 

پور
وزارت جهاد کشاورزی200200

322

توسعه طرح 

زنبورداری و 

افزایش تولید 

عسل

2دشتستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش ارم-دشتستان

روستای سنا بن سنا

وزارت جهاد کشاورزی200200روح اله پالدیصندوق کارآفرینی امید

323

طرح تولیدی 

محصوالت 

گلخانه ای

10دشتیبوشهر
شهرستان -استان بوشهر

روستای الورشرقی-دشتی
وزارت جهاد کشاورزی1670016700روح اله خواجهپست بانک

324
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

شول

وزارت جهاد کشاورزی180180روح اله طاهریصندوق کارآفرینی امید

325
پرورش بز 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی180180روح اله عالی پورصندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان اهرم بنه گز1تنگستانبوشهر
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326
پرورش 

زنبورداری
وزارت جهاد کشاورزی200200روح انگیز همتیصندوق کارآفرینی امیدبخش ارم روستای پرگانک2دشتستانبوشهر

327

صندوق 

خردحضرت 

رقیه روستای 

گوابین

صندوق کارآفرینی امید400400روشن عبدالهیصندوق کارآفرینی امیدگناوه روستای گوابین30گناوهبوشهر

1دیلمبوشهرحصیربافی328
شهرستان -استان بوشهر

روستای حصار-دیلم
150150رویا دشمن زیاریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

329

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی مرتع آسمانک
سازمان امور عشایر ایران180180زری جعفریصندوق کارآفرینی امید

100100زکیه افراشتهصندوق کارآفرینی امیدروستای بحیری- دشتی 1دشتیبوشهرکارگاه عبا بافی330
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

331
کارگاه 

حصیربافی
100100زلیخا افراشتهصندوق کارآفرینی امیدروستای بحیری- دشتی1دشتیبوشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

332
کشت گیاهان 

دارویی
3دشتستانبوشهر

بخش -شهرستان دشتستان

روستای میلک- شبانکاره
وزارت جهاد کشاورزی16001600زلیخا مشفق نژادبانک توسعه تعاون

333
پرورش 

بزدوقلوزا
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای تنگمان
وزارت جهاد کشاورزی180180زهرا ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای بحیری- دشتی1دشتیبوشهرکارگاه عبا بافی334
زهرا احمدیان 

زاده
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

335
پرورش 

گوسفند و بز
وزارت جهاد کشاورزی180180زهرا اله یاریبانک کشاورزیروستای بنارآزادگان.آبپخش1دشتستانبوشهر

336
پرورش 

گوسفند و بز
1دشتستانبوشهر

شهرستان .استان بوشهر

شهر آبپخش .دشتستان 

روستای بنار سلیمانی

وزارت جهاد کشاورزی180180زهرا جهانبازیانپست بانک
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100100زهرا رضاییصندوق کارآفرینی امیدروستای بحیری-دشتی2دشتیبوشهرکارگاه عبا بافی337
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

338
کارگاه گلیم 

بافی
پست بانکروستای بحیری- دشتی 1دشتیبوشهر

زهرا صیادی 

شتاب
145145

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

339

توسعه دفتر 

خدمات فناوری 

اطالعات 

روستایی سرمل

1بوشهربوشهر
بوسهر بخش مرکزی 

روستای سرمل
300300زهرا مبارکیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

340

تولیدی پوشاک 

- زنانه  )

- مجلسی 

بچه - محلی 

(مردانه - گانه 

3دشتستانبوشهر

شهرستان - بوشهر 

روستای - دشتستان 

- خیابان دانش - سرقنات 

جنب مدرسه دانش

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000زهرا محمدیصندوق کارآفرینی امید

341
صندوق خرد 

محلی کوثر
صندوق کارآفرینی امید400400زهراء عوضیصندوق کارآفرینی امیدگناوه روستای چهارمحال30گناوهبوشهر

342

بسته بندی 

خشکبار، 

حبوبات ،ادویه 

جات وقهوه

10تنگستانبوشهر

بوشهر، تنگستان، بخش 

ساحلی دلوار، روستای 

گورک محمدرحیمی

وزارت جهاد کشاورزی59105910زهره احمدیبانک توسعه تعاون

343
پرورش بز 

دوقلو زا
1جمبوشهر

شهرستان جم بخش ریز 

روستای دره بان
وزارت جهاد کشاورزی300300زهره حاتمیصندوق کارآفرینی امید

344
کارگاه خیاطی 

و تولیدی لباس
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000زهره صالحیصندوق کارآفرینی امیدروستای مال قاید- گناوه20گناوهبوشهر

345
دامداری بز 

دوقلو زا
صندوق کارآفرینی امیددیر روستای مال سالمی1دیربوشهر

زهیر درویشی 

صدق
وزارت جهاد کشاورزی430430
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346
پرورش گاو 

شیری
2گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای چهارروستایی
وزارت جهاد کشاورزی12501250زیبا ر ضاییصندوق کارآفرینی امید

347
پرورش بز 

داشتی
1تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان اهرم 

روستای شیرمردقایدی
وزارت جهاد کشاورزی180180زینب آذرپیراصندوق کارآفرینی امید

348

کارگاه تولید 

پوشاک مردانه 

و زنانه

4گناوهبوشهر

بخش - شهرستان گناوه 

روستای چاه - مرکزی 

- جاده بهمنیاری- بردی 

2پالک - کوچه خلیلی یکم 

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000زینب حسینیپست بانک

1دشتیبوشهرنخ ریسی سنتی349
- خورموج- شهرستان دشتی

روستای کردوان
200200زینب زارعیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

350

صندوق خرد 

فاطمیه 

روستای عباسی

صندوق کارآفرینی امید400400زینب شامرادیصندوق کارآفرینی امیدگناوه روستای عباسی30گناوهبوشهر

351
کارگاه 

حصیربافی
150150زینب غریبیپست بانکروستای بحیری- دشتی1دشتیبوشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

352
پرورش بز 

داشتی
1تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان بخش 

مرکزی روستای سمل 

شمالی

وزارت جهاد کشاورزی180180زینب غالمزادهصندوق کارآفرینی امید

353
گوجه فرنگی 

داربستی
وزارت جهاد کشاورزی45004500زینت باقریبانک توسعه تعاونآبدان- بندر دیر - بوشهر 5دیربوشهر

354
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

روستای دشت پلنگ-دشتی
صندوق کارآفرینی امید

ژیال 

محمدپورشورباخو

رلو

وزارت جهاد کشاورزی180180

200200ساره بناء زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای سرکره-برازجان1دشتستانبوشهرگلیم بافی355
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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356
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
صندوق کارآفرینی امید

ساالر قشالقی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

357
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش ریگ روستای 

جزیره جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی180180سالم راشدیصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهرزنبورداری358
دشتستان روستای سنا بن 

سنا
پست بانک

سبز علی قاید 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی250250

359
پرورش 

گوسفند و بز
بانک کشاورزیبوشکان3دشتستانبوشهر

سپهدار رحیمی 

داشه مرلو
وزارت جهاد کشاورزی180180

صندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری360
سپهدار رضایی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی350350

361

پرورش شتر 

مرغ پرواری 

تک سنی

4تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان حد فاصل 

روستای چاه پیر به سمت 

چاهکوتاه

وزارت جهاد کشاورزی46504650سجاد دهقانیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری362
سجاد رضایی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی500500

363

تولید مصنوعات 

چوبی مورد نیاز 

مبلمان شهری 

از قبیل نیمکت 

خیابانی و 

پارکیو المان در 

میدان ها و 

گلدان چوبی

4جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بهرباغ بعد از پل بهر ابتدای 

جاده ساحلی جنب مسجد 

نور خواه

صندوق کارآفرینی امید
سعید حاتمی 

نسب
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400

364
پرورش زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

- بخش ارم - دشتستان 

روستای تلخ آب
وزارت جهاد کشاورزی200200سعید مرادیصندوق کارآفرینی امید
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365
پرورش بز 

دوقلو زا
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای علی آباد
وزارت جهاد کشاورزی180180سکینه پرهیز کاربانک کشاورزی

366
کارگاه تولیدی 

پوشاک
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سکینه پیمانیصندوق کارآفرینی امیدروستای قایدی- جم2جمبوشهر

367

کارگاه 

دوزندگی 

روتختی و رو 

بلشتی

6گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای محمدصالحی 

روبه روی بسیج ولیعصر

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500سکینه جعفریصندوق کارآفرینی امید

368

ایجاد سردخانه 

و نگهداری 

محصوالت

وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400سکینه زایریصندوق کارآفرینی امیدروستای بهارستان-جم4جمبوشهر

بانک توسعه تعاوندیلم روستای کنارکوه32دیلمبوشهرحصیربافی369
سلطنت زرین 

چشمه مراد
24002400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

370

زنبور داری به 

 85ظرفیت 

کندو

1بوشهربوشهر
شهرستان بوشهر روستای 

دویره پشت ایستگاه پلیس
وزارت جهاد کشاورزی350350سمیه عابدیصندوق کارآفرینی امید

371

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش مرکزی 

روستای مقاتل

وزارت جهاد کشاورزی180180سمیه قاسمیصندوق کارآفرینی امید

372
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180سهراب دشتیبانک کشاورزیبوشکان1دشتستانبوشهر

373
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی جاده روستای الور 

شرقی

وزارت جهاد کشاورزی180180سهراب علیزادهصندوق کارآفرینی امید
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374
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای رودشور-حیاتداوود

وزارت جهاد کشاورزی180180سهراب کرکیصندوق کارآفرینی امید

375
اقامتگاه بوم 

گردی ننیزک
9دشتستانبوشهر

روستای -دشتستان-بوشهر

ننیزک
50005000سهیل مالکیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

52گناوهبوشهرکشتارگاه طیور376
گناوه، بخش ریگ، روستای 

پوزگاه
بانک توسعه تعاون

سید جبار 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی5900059000

377
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیدشتستان روستای موردخیر1دشتستانبوشهر

سیابخش 

خواجوی
وزارت جهاد کشاورزی13401340

صندوق کارآفرینی امیداهرم روستای باغک2تنگستانبوشهرگاوداری378
سید امین 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی900900

379

گلخانه تولید 

سبزی و صیفی 

و نشاء

15دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

روستای -کاکی -دشتی 

ریگدان شهرک آسایش

وزارت جهاد کشاورزی1700017000سید رضا حسینیپست بانک

380

تولید یخ قالبی 

و خدمات 

صیادی

8بوشهربوشهر

- جزیره شیف - بوشهر

اسکله صیادی ماهیگیری 

جزیره شیف

صندوق کارآفرینی امید
سید طالب 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

381
پرورش 

گاوشیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر

بخش بوشکان - - دشتستان

- دهستان پشتکوه –

روستای شاهیجان

صندوق کارآفرینی امید
سید محمد 

فاطمی زاد
وزارت جهاد کشاورزی900900

382
بسته بندی 

مواد غذایی
بانک توسعه تعاونروستای علی آباد- جم3جمبوشهر

سیدرسول 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت16701670

383
پرورش زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش مرکزی 

روستای دهقاید
بانک توسعه تعاون

سیدرضا 

امیرساالری
وزارت جهاد کشاورزی400400



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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384
پرورش گیاه 

دارویی آلویه ورا
بانک کشاورزیدیلم روستای گزلوری2دیلمبوشهر

سیدطالب 

میرجهانمردی
وزارت جهاد کشاورزی250250

صندوق کارآفرینی امیدچاهکوتاه1بوشهربوشهرزنبورداری385
سیدمحمدامین 

سیدمردانی
وزارت جهاد کشاورزی350350

صندوق کارآفرینی امیددشتستان رودفاریاب1دشتستانبوشهرزنبورداری386
سیدمسعود 

حسیینی
وزارت جهاد کشاورزی200200

387
پرورش 

زنبورعسل
بانک توسعه تعاونبرازجان دهقاید کوچه تربیت1دشتستانبوشهر

سیده انیس 

شجاع الدین
وزارت جهاد کشاورزی500500

صندوق کارآفرینی امیدروستای چهاربرج.آبپخش1دشتستانبوشهرپرورش گوسفند388
سیده خدیجه 

علوی جو
وزارت جهاد کشاورزی180180

389
تولید فرش 

دستبافت
2جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای بهر حاج نوشاد
بانک توسعه تعاون

سیده منیژه 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

390
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان شهر 

بوشکان روستای اشکفتو
صندوق کارآفرینی امید

سیروس رخش 

خورشید
وزارت جهاد کشاورزی200200

391

اقامتگاه 

بومگردی پشت 

پر

3دشتستانبوشهر
-بخش ارم-دشتستان-بوشهر

روستای پشت پر
صندوق کارآفرینی امید

سیروس 

صیادفردرحیمی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

392

 سراجی سنتی"

 مصنوعات)

"(چرمی

1تنگستانبوشهر
شهرستان -استان بوشهر

روستای عامری- تنگستان
300300سیما مرادپورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

393
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش بوشکان 

روستای ارغون

وزارت جهاد کشاورزی180180شکراله بهرام نژادپست بانک

394
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180شکراله متقی فربانک کشاورزیبرازجان روستای نی نیزک1دشتستانبوشهر



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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395

بسته بندی 

سبزیجات و 

سردخانه

8دشتستانبوشهر
برازجان روستای بنداروز 

جاده بی بی بانو
وزارت جهاد کشاورزی1200012000شگراله قایدیبانک کشاورزی

396

پرورش بز 

 60دوقلو زا 

راس

1عسلویهبوشهر
شهرستان عسلویه روستای 

اخند
وزارت جهاد کشاورزی300300شهاب کرمیصندوق کارآفرینی امید

397
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180شهباز سر افرازصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای راهدار1دشتستانبوشهر

398
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180شهباز صیادقایدیبانک کشاورزیبرازجان روستای پشت پر1دشتستانبوشهر

399
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

دشتستان روستای تنگ 

گورات
وزارت جهاد کشاورزی180180شهرام روان بدصندوق کارآفرینی امید

400
پروار بندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی1100011000شهرام شجاعیبانک کشاورزیروستای بنار آب شیرین6دشتستانبوشهر

1دیربوشهرپرورش گوسفند401
دوراهک -دیر -بوشهر

روستای شط رود
صندوق کارآفرینی امید

شهرام منصوری 

منش
وزارت جهاد کشاورزی430430

صندوق کارآفرینی امیددلوار گرگور2تنگستانبوشهردوخت پرده402
شهربانو 

خدادوست
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

403
پرورش بز 

دوقلو زا
3دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای سهول
وزارت جهاد کشاورزی430430شهربانو سهولیصندوق کارآفرینی امید

404
پرورش زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم 

روستای شکرک
پست بانک

شهریار قره بیگی 

توابع
وزارت جهاد کشاورزی200200

405
تولید انواع 

پوشاک
13بوشهربوشهر

ابتدای خیابان - آب طویل 

 - 86پالک - شهید جمیله 

طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت21802180شهناز ذوالقدربانک توسعه تعاون

406
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

(نورآباد)خون 
وزارت جهاد کشاورزی180180شیردست احمدیبانک کشاورزی
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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407
نوسازی و 

تجهیز نانوایی
2بوشهربوشهر

بخش -شهرستان بوشهر

روستای دویره-مرکزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000صادق بحرانبانک کشاورزی

408

پرورش 

گوسفند بومی 

داشتی

1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بندر ریگ روستای 

پوزگاه

وزارت جهاد کشاورزی180180صادق رضاییصندوق کارآفرینی امید

409
تولید خوراک 

دام وطیور
6دیلمبوشهر

 کیلومتر ی 5بندر دیلم 

ابتدای جاده دیلم گناوه
وزارت جهاد کشاورزی25002500صادق عسکریپست بانک

410
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

- تنگ ارم- دشتستان

روستای سنا بن سنا
وزارت جهاد کشاورزی200200صاری خان پالدیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی180180صدراله سرافرازبانک کشاورزیبرازجان روستای راهدار1دشتستانبوشهرخرید دام سبک411

412

تولید پرده 

عمودی پارچه 

با ظرفیت  )ای 

، شلوار ( تن1

کتان ، چادر و 

مقنعه تاری 

پودی دوخته 

به  )شده 

ظرفیت 

 دست13000

2جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای قایدی خیابان 

جمهوری کوچه دانشجو

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700صدیقه احمدزادهبانک توسعه تعاون

500500صدیقه افراشتهصندوق کارآفرینی امیدروستای بحیری-دشتی2دشتیبوشهرکارگاه عبا بافی413
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150صدیقه بهرامیصندوق کارآفرینی امیدروستای بحیری- دشتی1دشتیبوشهرکارگاه عبا بافی414
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2دشتیبوشهرکارگاه عبا بافی415
شهرستان دشتی روستای 

بحیری نودرار شرق جاده
صندوق کارآفرینی امید

صدیقه قاسمی 

گرگویی
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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416
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180صدیقه قائدیصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای ابوالفیروز1دشتستانبوشهر

417
کارگاه فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000صدیقه لیراویصندوق کارآفرینی امیدروستای شول10گناوهبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی800800صغرا قاسمیپست بانکدشتستان روستای عیسوند3دشتستانبوشهرخرید گاو شیری418

419
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

اسالم آباد

وزارت جهاد کشاورزی180180صغری حیاتیصندوق کارآفرینی امید

420
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی600600صغری سیمرغصندوق کارآفرینی امیدتنگستان ساحلی بوالخیر1تنگستانبوشهر

421
کارگاه موم آج 

کنی
وزارت جهاد کشاورزی12001200صفر رحمانی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدخوار- جم3جمبوشهر

4دشتستانبوشهردامداری422
دشتستان بخش بوشکان 

روستای اپای ارغون
وزارت جهاد کشاورزی180180صفر رضاییصندوق کارآفرینی امید

423
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای شکرک
بانک کشاورزی

صفر قره بیگی 

توابع
وزارت جهاد کشاورزی180180

3دیربوشهرگلخانه داربستی424
صحرای - دیر -بوشهر 

بردستان
وزارت جهاد کشاورزی60006000طالب جهاندیدهبانک توسعه تعاون

425
گوجه فرنگی 

داربستی
وزارت جهاد کشاورزی26002600طالب غالمپوربانک توسعه تعاونلمبدان-دیر - بوشهر 5دیربوشهر

426
پرورش گاو 

شیری
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

عباسی

وزارت جهاد کشاورزی500500طال عباسیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان دشتی1دشتیبوشهردامداری سبک427

طهمورث 

محمدپورشورباخ

لو

سازمان امور عشایر ایران180180
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428
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای پرجونک
وزارت جهاد کشاورزی180180طیبه صادقیبانک کشاورزی

429
تولید مصنوعات 

ام دی اف
وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400طیبه عباسیبانک توسعه تعاوناستان بوشهر شهرستان جم9جمبوشهر

430

ایجادکارگاه 

مصنوعات 

صنایع دستی

9بوشهربوشهر
شهرستان بوشهر بخش 

مرکزی روستای کره بند
30003000طیبه گزدرازیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

431

تولید مبلمان 

چوبی خانگی با 

 360ظرفیت 

دست در سال

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000عادل قاسمیبانک توسعه تعاونبوشهر روستای چاهکوتاه6بوشهربوشهر

432
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180عباس احمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای جمغار- دشتستان 1دشتستانبوشهر

433
گیاهان دارویی 

آلویه ورا
وزارت جهاد کشاورزی13601360عباس اهنگبانک توسعه تعاونبرازجان بخش شبانکاره3دشتستانبوشهر

434
پرورش بز 

داشتی
1تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان اهرم 

محمود احمدی کناری
وزارت جهاد کشاورزی180180عباس آرایشصندوق کارآفرینی امید

435
تعمیر و تجهیز 

واحد پرواربندی
1دشتستانبوشهر

حومه روستای - دشتستان

چاه عربی
وزارت جهاد کشاورزی75007500عباس تقی زادهپست بانک

436
پرورش زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم 

روستای شکرک
صندوق کارآفرینی امید

عباس جهاندیده 

توابع
وزارت جهاد کشاورزی200200
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437

کارگاه فرآوری 

محصوالت 

خرمایی

وزارت جهاد کشاورزی50005000عباس جوکارصندوق کارآفرینی امیدروستای بندرگاه- بوشهر12بوشهربوشهر

438

واحد پرورش 

گوسفند اصالح 

نژادی

سازمان امور عشایر ایران180180عباس حاجی لوصندوق کارآفرینی امیدروستای ممریز- دشتی1دشتیبوشهر

439

پرورش گاو 

شیری اصالح 

 راس15نژاد 

صندوق کارآفرینی امیددیلم روستای کنارکوه3دیلمبوشهر
عباس دشمن 

زیاری
وزارت جهاد کشاورزی500500

440
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
وزارت جهاد کشاورزی180180عباس عالی نژادپست بانک

441

کارگاه تولید 

انواع مصنوعات 

چوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800عباس فاریابیبانک توسعه تعاونروستای علی آباد- جم4جمبوشهر

442
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای هفت جوش
وزارت جهاد کشاورزی630630عباس قدرتیصندوق کارآفرینی امید

443

پرورش گاو 

شیری اصالح 

 راس 15نژاد

مولد

وزارت جهاد کشاورزی20002000عباس کاویهپست بانکدیلم روستای گزلوری3دیلمبوشهر

444
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی630630عباس مهیاریصندوق کارآفرینی امید

445
پرورش 

گاوشیری
2گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای رودشور-حیاتداوود

صندوق کارآفرینی امید
عباسقلی 

دشتستانی
وزارت جهاد کشاورزی800800



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1دشتستانبوشهردام سبک446
دشتستان بخش ارم 

روستای تنگ ارم
وزارت جهاد کشاورزی180180عباسقلی صداقتبانک کشاورزی

447
گوسفند داشتی 

 راسی30
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

مرتع -بخش مرکزی- دشتی

آسمانک

وزارت جهاد کشاورزی180180عبدالحسن افرازصندوق کارآفرینی امید

448
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش بوشکان 

روستای تنگ زرد
صندوق کارآفرینی امید

عبدالحسن 

فیروزی
وزارت جهاد کشاورزی200200

449
تولید انواع سبد 

پالستیکی
7دیربوشهر

خ شهید ---آبدان----دیر

پهلوازاده
صندوق کارآفرینی امید

عبدالحسین 

اسعدی مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

450
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

مرکزی روستای سرکره
وزارت جهاد کشاورزی300300عبدالحسین افرندپست بانک

451
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر بخش 

شبانکاره روستای بویری
پست بانک

عبدالحسین 

خواجه
وزارت جهاد کشاورزی180180

452
پرورش شتر 

داشتی
3گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

حاجی آباد

بانک کشاورزی
عبدالحسین 

رضایی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

453
پرورش گاو 

شیری
2گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای رودشور-حیاتداوود

صندوق کارآفرینی امید
عبدالحسین 

رضایی
وزارت جهاد کشاورزی800800

454
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای دهداری
صندوق کارآفرینی امید

عبدالحسین علی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی180180



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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455

اقامتگاه بوم 

گردی روستای 

بساتین

پست بانکروستای بساتین- عسلویه 15عسلویهبوشهر
عبدالحسین 

علیزاده
3000030000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

456
تولید شن و 

ماسه
5کنگانبوشهر

- بندر طاهری - کنگان 

 جاده عسلویه3کیلومتر 
بانک توسعه تعاون

عبدالحسین 

هدایتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

457

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی مرتع چاه باال
وزارت جهاد کشاورزی180180عبدالحمید آمارهصندوق کارآفرینی امید

458
پرورش 

گاوشیری
2گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای چهارروستایی
صندوق کارآفرینی امید

عبدالحمید 

حسنی
وزارت جهاد کشاورزی12501250

1دشتستانبوشهردام سبک459
بوشکان روستای علی آباد 

تنگ خون
بانک کشاورزی

عبدالرحمان 

دوستی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی180180

460
گلخانه سبزی 

صیفی
8دیربوشهر

- بندر دیر - بوشهر 

روستای بردخون - بردخون 

زمین کشاورزی - کهنه 

افشون

بانک توسعه تعاون
عبدالرحمن 

مومنی
وزارت جهاد کشاورزی1440014400

461
پرورش دام 

سنگین
2تنگستانبوشهر

-بخش مرکزی-تنگستان 

روستای آباد
بانک کشاورزی

عبدالرحیم 

جمالی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

462

پرورش گاو 

شیری اصالح 

 راس7نژاد 

پست بانکدیلم روستای شیخ زنگی3دیلمبوشهر
عبدالرحیم 

خلیفه ای
وزارت جهاد کشاورزی450450

463
پرورش دام 

سبک
پست بانکبرازجان روستای جمغاری1دشتستانبوشهر

عبدالرحیم 

صداقت
وزارت جهاد کشاورزی180180

464
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180عبدالرسول بلوکیپست بانکروستای دهقاید- دشتستان1دشتستانبوشهر



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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465
پرورش بز 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان شورکی1تنگستانبوشهر

عبدالرسول 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی180180

466
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
وزارت جهاد کشاورزی200200عبدالرشید محبیصندوق کارآفرینی امید

467
زنبور داری و 

تولید عسل
صندوق کارآفرینی امیدروستای دره چاه- جم1جمبوشهر

عبدالرضا 

پرهیزگار
وزارت جهاد کشاورزی350350

468
پرورش شتر 

 نفری70
وزارت جهاد کشاورزی10001000عبدالرضا ترزدهبانک کشاورزیروستای احمدی- بوشهر 3بوشهربوشهر

469

مرکز تکثیر 

الرو میگو دل 

آرام

وزارت جهاد کشاورزی72007200عبدالرضا شاعریبانک کشاورزیروستای دل آرام10تنگستانبوشهر

470
پرورش گاو 

شیری
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش مرکزی 

دهستان حیاتداوود روستای 

چهارروستایی

وزارت جهاد کشاورزی900900عبدالرضا نعمتیصندوق کارآفرینی امید

471

ساخت وساز 

واحد پرورش 

گاو شیری

1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش ریگ دهستان 

حیاتداوود روستای کوهک

وزارت جهاد کشاورزی500500عبدالستار آرامشصندوق کارآفرینی امید

472

طرح تولید 

درب و پنجره 

دو جداره

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700عبدالعزیز علیپورصندوق کارآفرینی امیدعسلویه روستای اخند5عسلویهبوشهر

صندوق کارآفرینی امیداهرم اشکالی1تنگستانبوشهرزنبورداری473
عبدالعظیم 

غضنفری
وزارت جهاد کشاورزی500500

474
پرورش زنبور 

عسل
2دیربوشهر

سرکوه -شهرستان دیر 

دوراهک
وزارت جهاد کشاورزی508508عبدالعلی عمرانیبانک توسعه تعاون

475
تولید دستکش 

چرمی ایمنی
7دشتیبوشهر

شهرستان دشتی دهستان 

کبگان روستای گلستان 

ساحلی

صندوق کارآفرینی امید
عبدالکریم 

ابراهیمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1دشتستانبوشهرپرورش بز476
روستای شاه - شبانکاره 

فیروز
صندوق کارآفرینی امید

عبدالکریم 

افراسیابی
وزارت جهاد کشاورزی180180

بانک کشاورزیبوشهر روستای حیدری3بوشهربوشهرپرورش گوساله477
عبدالکریم دیانت 

پور
وزارت جهاد کشاورزی89508950

478
پرورش گاو 

شیری
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش ریگ دهستان 

حیاتداوود روستای گاوسفید 

کوچک

صندوق کارآفرینی امید
عبدالکریم 

شهبازی
وزارت جهاد کشاورزی500500

479
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
صندوق کارآفرینی امید

عبدالکریم کره 

بندی
وزارت جهاد کشاورزی630630

480
پرورش 

گوسفند و بز
1دشتستانبوشهر

شهرستان .استان بوشهر

بخش آبپخش .دشتستان

روستای بند محمد عبداهلل.

وزارت جهاد کشاورزی180180عبداهلل صمصامیصندوق کارآفرینی امید

481
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی مرتع آسمانک
وزارت جهاد کشاورزی180180عبداهلل همایون فرصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهرخرید گاو شیری482
. بخش مرکزی.دشتستان

روستای دهنو
بانک کشاورزی

عبدالمجید اله 

یاری
وزارت جهاد کشاورزی40004000

483
پرورش دام 

سبک
صندوق کارآفرینی امیددشتستان روستای لرده1دشتستانبوشهر

عبدالمجید 

سرافراز
وزارت جهاد کشاورزی180180

484
پرورش بز 

داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

مال قاید

صندوق کارآفرینی امید
عبدالمجید 

عبدالهی
وزارت جهاد کشاورزی180180

1تنگستانبوشهرخرید بز داشتی485
بوشهر تنگستان اهرم 

روستای باغک
صندوق کارآفرینی امید

عبدالمحمد 

شمسی
وزارت جهاد کشاورزی180180

15دشتستانبوشهرگلخانه486
بوشهر وحدتیه جاده سیا 

منصور
وزارت جهاد کشاورزی55005500عبداله اسمعیلیبانک کشاورزی
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487
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای شیخیان 

ماری

صندوق کارآفرینی امید
عبداله حاجی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی180180

488

پرورش گاو 

شیری اصالح 

 راس19نژاد

وزارت جهاد کشاورزی10001000عبداله رجب پورپست بانکدیلم روستای بیدو1دیلمبوشهر

3دشتستانبوشهرپرورش دام489
روستای - بخش بوشکان 

تنگ خون
صندوق کارآفرینی امید

عبداله شفیعی 

دوقزلو
وزارت جهاد کشاورزی180180

2دشتستانبوشهرتوسعه دامداری490
بوشهر شهرستان دشتستان 

بخش بوشکان شهر بوشکان
صندوق کارآفرینی امید

عدالت طاهری 

دوقزلو
وزارت جهاد کشاورزی200200

491

راه اندازی 

کارگاه تولید 

سبد پالستیکی

7دشتیبوشهر
شهرستان دشتی روستای 

ناصری
وزارت صنعت، معدن و تجارت77507750عزت زارعیبانک توسعه تعاون

1بوشهربوشهرگلیم بافی492

بوشهر بخش مرکزی 

دهستان انگالی روستای کره 

بند منزل شخصی اسماعیل 

غالمی پور

200200عزت غالمی پورپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

493
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای -حیاتداوود

گاوسفید بزرگ

وزارت جهاد کشاورزی180180عزیز مختاریصندوق کارآفرینی امید

494

بز داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش کاکی روستای 

دهداری

وزارت جهاد کشاورزی180180عصمت غالمیصندوق کارآفرینی امید

495
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای جمیله
وزارت جهاد کشاورزی200200عظیم لهراسبیصندوق کارآفرینی امید
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وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500عفت حسنیپست بانکمال محمود- چهارروستایی 15گناوهبوشهرکارگاه فرش496

497
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200عقیل رستمیصندوق کارآفرینی امیددشتستان روستای آبگرم1دشتستانبوشهر

498
زنبور داری و 

تولید عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200علمدار فراقیصندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد1جمبوشهر

499

پرورش 

گوسفند 

 راسی25داشتی

1دشتیبوشهر
شهرستان -استان بوشهر

روستای الورشرقی-دشتی
صندوق کارآفرینی امید

علی شوشتریان 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی180180

500
پرورش زنبور 

داری
صندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای سنا بن سنا1دشتستانبوشهر

علی اصغر 

رضایی تبار
وزارت جهاد کشاورزی350350

1دشتستانبوشهرپرورش گوسفند501
روستای شاه - شبانکاره 

فیروز
وزارت جهاد کشاورزی180180علی افراسیابیصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهرخرید دام سبک502
برازجان بخش ارم روستای 

ابگرمو
بانک کشاورزی

علی اکبر انصاری 

نیا
وزارت جهاد کشاورزی180180

503

احداث کارگاه 

تولید نبات و 

شربت 

سکنجبین و به 

لیمو

3دشتیبوشهر

جاده دهوک به - دشتی 

کوچه حافظ - خورموج 

2پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500علی اکبریصندوق کارآفرینی امید

504
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

برازجان بعد از فلکه گنجی 

روستای تنب گوراب
وزارت جهاد کشاورزی180180علی امیریپست بانک

505
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای محمدی-حیاتداوود

وزارت جهاد کشاورزی180180علی انگالیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

506
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
وزارت جهاد کشاورزی200200علی آقا رحیمیصندوق کارآفرینی امید

2دشتیبوشهرپرورش شتر507
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای فقیه حسنان
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی آل بویهصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی180180علی بنده خدابانک کشاورزیبرازجان روستای چاه خانی1دشتستانبوشهردام داشتی508

وزارت جهاد کشاورزی180180علی بهادریبانک کشاورزیبرازجان روستای چاه خانی1دشتستانبوشهردام داشتی509

510
پرورش بز 

دوقلو زا
وزارت جهاد کشاورزی180180علی تواناصندوق کارآفرینی امیدبوشهر جم فرامرزی1جمبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی450450علی جابریصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه سفید1دشتستانبوشهرخرید گاو شیری511

512
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای مال محمود
وزارت جهاد کشاورزی180180علی حیدریصندوق کارآفرینی امید

513

گوسفند داشتی 

 30اصالح نژاد 

راسی

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش شنبه و طسوج 

روستای دشت پلنگ

صندوق کارآفرینی امید
علی داد کریمی 

جعفر بیگی
وزارت جهاد کشاورزی180180

وزارت جهاد کشاورزی430430علی دره شوریصندوق کارآفرینی امیدلمیدان-دیر -بوشهر1دیربوشهرپرورش بز عدنی514

515
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای جزیره -حیاتداوود

جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی180180علی ذعابصندوق کارآفرینی امید

516
زنبور داری و 

تولید عسل
وزارت جهاد کشاورزی350350علی رحمانی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدخوار- جم1جمبوشهر



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

517
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180علی رستم نژادبانک کشاورزیبوشکان2دشتستانبوشهر

11بوشهربوشهرتکثیر میگو518
بوشهر روستای بندرگاه قبل 

از اسکله صیادی
وزارت جهاد کشاورزی30003000علی رشیدیبانک کشاورزی

519

واحد پرورش 

گوسفند اصالح 

نژادی

1دشتیبوشهر
روستای کنار بندک - دشتی

منطقه دوالاسبی-
صندوق کارآفرینی امید

علی رضا حاجی 

لو
سازمان امور عشایر ایران180180

520
پرورش 

گوسفند عربی
1دشتستانبوشهر

دشتستان بوشکان روستای 

آبپای ارغون
وزارت جهاد کشاورزی180180علی رضاییپست بانک

521
تولید غذای 

الروی میگو
6تنگستانبوشهر

روستای - تنگستان - بوشهر

بنه گز
وزارت جهاد کشاورزی50005000علی زنده بودیصندوق کارآفرینی امید

522
گوسفند داشتی 

اصالح نژادی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای الور شرقی
وزارت جهاد کشاورزی180180علی زنوریان آزادپست بانک

523
دامداری بز 

دوقلو زا
وزارت جهاد کشاورزی430430علی سهولیصندوق کارآفرینی امیددیر روستای مال سالمی1دیربوشهر

524
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای سنا بن سنا 

منزل شخصی

صندوق کارآفرینی امید
علی سوسنی 

توابع
وزارت جهاد کشاورزی350350

525

کشت داربستی 

گوجه فرنگی 

داربستی

وزارت جهاد کشاورزی30003000علی شادمانبانک کشاورزیشبانکاه بویری1دشتستانبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی180180علی شاکرپست بانکبرازجان روستای تنب گوراب1دشتستانبوشهرخرید دام سبک526

527

گوسفند داشتی 

اصالح 

 راسی30نژادی

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی کوه سیاه مرتع آسک
صندوق کارآفرینی امید

علی شریفی 

بهلولی
سازمان امور عشایر ایران180180



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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528
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم رود 

فاریاب
وزارت جهاد کشاورزی180180علی صالحیصندوق کارآفرینی امید

529
پرورش بز دو 

(عدنی)قلوزا
وزارت جهاد کشاورزی300300علی صحافی نژادصندوق کارآفرینی امیدابدان-دیر-بوشهر 2دیربوشهر

530

پرورش و تکثیر 

بز عدنی اصالح 

نژاد یافته

وزارت جهاد کشاورزی430430علی علیزادهصندوق کارآفرینی امیدعسلویه روستای چاه مبارک3عسلویهبوشهر

531
بسته بندی 

خرما و سردخانه
15دشتستانبوشهر

دشتستان بوشکان روستای 

شاهیجان
وزارت جهاد کشاورزی1700017000علی عمرانی نسببانک کشاورزی

532
زنبور داری و 

تولید عسل
وزارت جهاد کشاورزی350350علی فتحیصندوق کارآفرینی امیدروستای قایدی- جم1جمبوشهر

533
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

برازجان روستای خوش 

مکان
وزارت جهاد کشاورزی300300علی فقیهپست بانک

534

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش کاکی روستای 

شیخیان

وزارت جهاد کشاورزی180180علی قاسمیصندوق کارآفرینی امید

535
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180علی قائدیصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای ابوالفیروز1دشتستانبوشهر

536
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای پرجونک
وزارت جهاد کشاورزی180180علی قبادیبانک کشاورزی

537
پرورش زنبور 

عسل
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستوای بیدخوار
وزارت جهاد کشاورزی350350علی کارگرصندوق کارآفرینی امید

538
توسعه زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

بوشهر شهرستان دشتستان 

بخش بوشکان شهر بوشکان
وزارت جهاد کشاورزی200200علی کاظمیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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539
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی400400علی کره بندیصندوق کارآفرینی امید

540
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

بخش ارم تنگ ارم روستای 

آب شیرین منزل شخصی
صندوق کارآفرینی امید

علی کریمی قره 

میر شاملو
وزارت جهاد کشاورزی180180

541
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیبرازجان حومه1دشتستانبوشهر

علی محمد 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی180180

542

مکانیزاسیون و 

هوشمندسازی 

مزرعه پرورش 

میگو

5گناوهبوشهر

بخش - گناوه - بوشهر 

روستای احشام - ریگ 

سایت پرورش میگو - احمد 

کانال سوم قطعه - رود حله 

46

وزارت جهاد کشاورزی20002000علی محمدشاهیبانک کشاورزی

543
کشت و پرورش 

گیاه آلویه ورا
2عسلویهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

منطقه نایبند-عسلویه
وزارت جهاد کشاورزی15001500علی مالییصندوق کارآفرینی امید

544

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
شهرستان -استان بوشهر

روستای گزدراز- دشتی
صندوق کارآفرینی امید

علی منصوری 

آزاد
وزارت جهاد کشاورزی180180

545
تولیدی نجاری 

و درودگری
4گناوهبوشهر

شهرستان گناوه روستای 

مال قاید
بانک توسعه تعاون

علی نقاشکار 

تنگستانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

546

اقامتگاه بوم 

گردی روستای 

باشی

7تنگستانبوشهر

-شهرستان تنگستان-بوشهر

روستای -بخش ساحلی دلوار

باشی

20002000علی نیکنامصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیبوشکان1دشتستانبوشهرپرورش گوسفند547
علی ویس 

افراسیابی دوقزلو
وزارت جهاد کشاورزی180180

وزارت جهاد کشاورزی480480علیجان قره قانیصندوق کارآفرینی امیدتنگستان اهرم خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری548



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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وزارت جهاد کشاورزی720720علیرضا بلوکیپست بانکدشتستان دهقاید1دشتستانبوشهرخرید گاوشیری549

550
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180علیرضا جرکبانک کشاورزیتنگ ارم روستای ابگرم11دشتستانبوشهر

9بوشهربوشهرپرورش میگو551
- سایت پرورش میگو شیف 

کانال
وزارت جهاد کشاورزی96009600علیرضا حیدریبانک توسعه تعاون

552

مکانیزاسیون و 

هوشمند سازی 

مزرعه پرورش 

میگو

7گناوهبوشهر
 22بندر ریگ شمال خ 

بهمن
وزارت جهاد کشاورزی20002000علیرضا زارعیبانک کشاورزی

553

پرواربندی 

گوساله گوشتی 

به روش صنعتی

3گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

عباسی

وزارت جهاد کشاورزی43004300علیرضا عباسیبانک کشاورزی

554
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای بابمنیر
وزارت جهاد کشاورزی180180علیرضا فوالدنیاصندوق کارآفرینی امید

555
پرورش 

کوسفند داشتی
4تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان اهرم بخش 

مرکزی روستای چاه پیر
بانک کشاورزی

علیرضا کبیری 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی60006000

556
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای پرجونک
وزارت جهاد کشاورزی180180عمار قبادیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری557
عوض رضایی 

مغانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

558
پرورش زنبور 

عسل کندو
وزارت جهاد کشاورزی225225عیسی ثاقبی جوصندوق کارآفرینی امیدخورموج روستای الور شرقی1دشتیبوشهر



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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559

ظروف یکبار 

مصرف ا 

لومینیومی

وزارت صنعت، معدن و تجارت96009600عیسی شمسائیپست بانکروستای دوکوهک12گناوهبوشهر

560

پرورش بز 

 60دوقلو زا 

راس

1کنگانبوشهر
- بندر کنگان - بوشهر 

هفت چاه- سیراف 
وزارت جهاد کشاورزی300300غالم ارتاپست بانک

561
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی540540غالم جوان بختپست بانک

562

پرورش زنبور 

ظرفیت )عسل 

( کندو70

بانک کشاورزیکنگان روستای چاه مجنون1کنگانبوشهر
غالمحسین بی 

درد
وزارت جهاد کشاورزی508508

563
گاو شیری 

داشتی
1دشتستانبوشهر

روستای بنار .بخش آبپخش

سلیمانی
پست بانک

غالمحسین 

تمیمی
وزارت جهاد کشاورزی700700

564
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیدشتستان روستای شول1دشتستانبوشهر

غالمحسین 

جوکار
وزارت جهاد کشاورزی180180

صندوق کارآفرینی امیددشتستان روستای باغ تاج1دشتستانبوشهرزنبور داری565
غالمحسین 

صالحی پور
وزارت جهاد کشاورزی200200

566

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد

پست بانکدیلم روستای عامری1دیلمبوشهر
غالمحسین 

عباسی
وزارت جهاد کشاورزی11001100

2تنگستانبوشهربوم گردی567
تنگستان بخشض ساحلی 

روستای جایینک
صندوق کارآفرینی امید

غالمحسین 

غالمیان
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

568
پرورش دام 

سبک
2دشتستانبوشهر

بوشهر برازجان بخش 

بوشکان روستای ارغون ده 

قوچی

صندوق کارآفرینی امید
غالمحسین 

مرادی
وزارت جهاد کشاورزی180180

وزارت جهاد کشاورزی14001400غالمرضا بنده خداصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای چاه خانی1دشتستانبوشهرخرید شتر569



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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570

پرورش گاو 

شیری اصالح 

 راس11نژاد

وزارت جهاد کشاورزی500500غالمرضا خدریصندوق کارآفرینی امیددیلم روستای شهرویران3دیلمبوشهر

571
پرورش گاو 

شیری
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

گشویی

وزارت جهاد کشاورزی900900غالمرضا خزاییصندوق کارآفرینی امید

572

گلخانه تولید 

محصوالت 

سبزی و صیفی

10دشتیبوشهر
شهرستان -استان بوشهر

روستای محمدآباد-دشتی
وزارت جهاد کشاورزی90009000غالمرضا زارعیبانک کشاورزی

573
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای الور شرقی
صندوق کارآفرینی امید

غالمرضا شادیان 

فر
وزارت جهاد کشاورزی180180

وزارت جهاد کشاورزی500500غالمرضا صفریپست بانکاهرم1تنگستانبوشهرزنبورداری574

575
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

کره -روستای انگالی -بوشهر

بند
وزارت جهاد کشاورزی630630غالمرضا غالمیصندوق کارآفرینی امید

576
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180غالمرضا کرمیپست بانکبرازجان روستای عیسوند1دشتستانبوشهر

577
پرورش 

گاوشیری
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای رودشور-حیاتداوود

وزارت جهاد کشاورزی500500غالمرضا میرزاییصندوق کارآفرینی امید

578
ساخت سازهای 

سنتی
1تنگستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

گورک سلیمانی -تنگستان 

کوچه شهید افتخار کار 

7518845373کدپستی 

500500غالمرضا نامدارفردصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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579

بازیافت و 

آسیاب مواد 

وضایعات 

پالستیکی

6گناوهبوشهر

بخش -شهرستان گناوه

-روستای گشویی-مرکزی

جنب کارگاه تولید تیرچه و 

بلوک حیدری

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000غالمرضا نعمتیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیداهرم روستای دم بادان1تنگستانبوشهرخرید بز داشتی580
غالمعباس 

ماندگار
وزارت جهاد کشاورزی180180

581

مجتمع اقامتی 

تفریحی 

روستای 

بوجیکدان

18تنگستانبوشهر

بخش -تنگستان-بوشهر

روستای -ساحلی دلوار

بوجیکدان

82508250غالمعلی احمدیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

582
سردخانه 

 تنی1000
وزارت جهاد کشاورزی3500035000غالمعلی ایزدیبانک کشاورزیبوشهر، دشتستان، آبپخش5دشتستانبوشهر

583
پرورش زنبور 

عسل
پست بانکدشتستان روستای پرجونک1دشتستانبوشهر

غالمعلی 

جهانگیری
وزارت جهاد کشاورزی500500

584
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180غالمعلی صداقتپست بانکحومه برازجان- دشتستان 1دشتستانبوشهر

585

پرورش 

گوسفند 

 راسی30داشتی

1دشتیبوشهر
شهرستان -استان بوشهر

روستای کناربندک-دشتی
وزارت جهاد کشاورزی180180فاطمه اترکیصندوق کارآفرینی امید

586
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای کلر
وزارت جهاد کشاورزی180180فاطمه احمدیصندوق کارآفرینی امید

587
خدمات 

سردخانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت24702470فاطمه انصاریانبانک توسعه تعاونروستای علی آباد- جم4جمبوشهر

588
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش سعداباد 

روستای سرقنات

وزارت جهاد کشاورزی180180فاطمه ایزدپناهپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی180180فاطمه بارگاهیپست بانکشبانکاره روستای گلدشت1دشتستانبوشهرخرید بز589
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590
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180فاطمه جاللیصندوق کارآفرینی امیدبرازجان رستای گلنگون1دشتستانبوشهر

591

هر خانه 

روستایی یک 

سایت تولید 

محتوا

50005000فاطمه حیاتیصندوق کارآفرینی امیدروستای گورک-بوشهر10تنگستانبوشهر
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکدیلم روستای کنارکوه1دیلمبوشهرحصیربافی592
فاطمه دشمن 

زیاری
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700فاطمه زارعیصندوق کارآفرینی امیدبیدخون-عسلویه10عسلویهبوشهرتولید پوشاک593

594
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه قاسمیصندوق کارآفرینی امیددشتستان روستای جمیله1دشتستانبوشهر

1دشتیبوشهرعبابافی595
شهرستان -استان بوشهر

روستای بحیری-دشتی 
100100فاطمه قایدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

596

پرورش زنبور 

ظرفیت )عسل 

( کندو70

وزارت جهاد کشاورزی508508فاطمه کمالیانبانک کشاورزیکنگان روستای چاه مجنون1کنگانبوشهر

597

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی 30

اصالح نژادی

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای الور شرقی
وزارت جهاد کشاورزی180180فاطمه محمدیصندوق کارآفرینی امید

598

صندوق خرد 

محلی روستایی 

چهل زرعی 

عرب

30دشتستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-شبانکاره- دشتستان

روستای چهل زرعی عرب

صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه ناظمیصندوق کارآفرینی امید

599
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180فتح اله اعظم پورصندوق کارآفرینی امیددشتستان روستای ننیزک1دشتستانبوشهر
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600

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی11001100فتح اله آقاجریپست بانکدیلم روستای عامری1دیلمبوشهر

601

اقامتگاه بوم 

گردی تنگ 

فاریاب

2دشتستانبوشهر

-شهرستان دشتستان-بوشهر

روستای تنگ -بخش ارم

فاریاب

20002000فتح اله تاجپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

602
پرورش زنبور 

عسل
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای الور شرقی
وزارت جهاد کشاورزی225225فتح اله ثاقبی جوصندوق کارآفرینی امید

603
پرورش زنبور 

داری
صندوق کارآفرینی امیدبنداروز. برازجان1دشتستانبوشهر

فتح اله حسینی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

604

پرورش گاو 

شیری اصالح 

 راس19نژاد

صندوق کارآفرینی امیددیلم روستای شیخ زنگی3دیلمبوشهر
فتحعلی خلیفه 

ای
وزارت جهاد کشاورزی600600

605
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

- تنگ ارم- دشتستان

روستای سنا بن سنا
صندوق کارآفرینی امید

فرج اله سوسنی 

توابع
وزارت جهاد کشاورزی200200

606
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200فرزاد جهانگیریپست بانکدشتستان روستای پرجونک1دشتستانبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی180180فرزاد شفیعیصندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان خاییز1تنگستانبوشهرخرید بز داشتی607

1تنگستانبوشهرطرح بزداشتی608
تنگستان بخش مرکزی 

روستای دمروبادان
وزارت جهاد کشاورزی180180فرزاد ماندگارصندوق کارآفرینی امید

609

صندوق خرد 

محلی روستایی 

جتوط

29دشتستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-برازجان- دشتستان

روستای جتوط

صندوق کارآفرینی امید400400فرشته رستمیصندوق کارآفرینی امید

610
پرورش 

گوسفند عربی
پست بانکدشتستان روستای بنداروز1دشتستانبوشهر

فرنگیز انصاری 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی180180

611
پرورش زنبور 

عسل
1دشتیبوشهر

روستای الور - خورموج 

شرقی
وزارت جهاد کشاورزی650650فرهاد عسکریصندوق کارآفرینی امید
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1دشتستانبوشهرتوسعه دامداری612
بوشهر شهرستان دشتستان 

بخش بوشکان شهر بوشکان
بانک کشاورزی

فرهاد کاظمی 

جعفرلو
وزارت جهاد کشاورزی180180

613
پرورش گاو 

شیری
2گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

شول

وزارت جهاد کشاورزی10001000فرهاد ملک زادهصندوق کارآفرینی امید

2دشتستانبوشهرزنبور داری614
بوشهر شهرستان دشتستان 

بخش بوشکان شهر بوشکان
صندوق کارآفرینی امید

فرهام احمدی 

دوقزلو
وزارت جهاد کشاورزی200200

3دشتستانبوشهردام سبک615
روستای - بخش بوشکان 

تنگ خون
وزارت جهاد کشاورزی180180فرهنگ باهکیدهپست بانک

616
پرورش زنبور 

داری
وزارت جهاد کشاورزی350350فروغ رحیمیپست بانکدشتستان روستای طلحه1دشتستانبوشهر

617

توسعه 

وتجهیزات 

کارگاه تولید 

MDFمصنوعات

2جمبوشهر
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای شهر خاص
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000فریبا شیخیانیبانک توسعه تعاون

618

سراجی سنتی 

مصنوعات )

(چرمی

1تنگستانبوشهر
شهرستان -استان بوشهر

روستای باشی-تنگستان
300300فریده سرتلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

619

احداث 

آموزشگاه و 

کارگاه تولید 

حصیربافی و 

چرم دوزی

4دشتستانبوشهر

- شهرستان دشتستان 

روستای -بخش سعدآباد

سربست

18001800فوزیه مقتدر فردصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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620

 پرورش)

 (گوسفند

 گوسفند داشتی

30اصالح نژاد   

راسی

1دشتیبوشهر

شهرستان - استان بوشهر

-روستای الور رزمی - دشتی

 بیدستون

وزارت جهاد کشاورزی180180فیروز شش بلوکیصندوق کارآفرینی امید

3دشتستانبوشهرزنبورداری621

بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای شکرک منزل 

مصطفی مرادی

وزارت جهاد کشاورزی200200فیروز مرادیصندوق کارآفرینی امید

1دشتیبوشهرزنبورداری622
شهرستان - - استان بوشهر

روستای الور شرقی-دشتی 
وزارت جهاد کشاورزی270270فیروز ملک پورپست بانک

623

احداث گلخانه 

کشت و تولید 

محصوالت 

سبزی و صیفی 

و نشا

10دشتستانبوشهر
- روستای ننیزک - برازجان 

پشت ذرت خشک کنی
وزارت جهاد کشاورزی3500035000فیصل آریامنشبانک توسعه تعاون

624

پرورش بز 

 90دوقلو زا 

راس

وزارت جهاد کشاورزی300300قاسم افکارصندوق کارآفرینی امیدکنگان روستای هفت چاه1کنگانبوشهر

625

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد

2دیلمبوشهر
دیلم روستای سیاهمکان 

بزرگ
وزارت جهاد کشاورزی630630قاسم بندریصندوق کارآفرینی امید

626
پرورش زنبور 

عسل
صندوق کارآفرینی امیددشتستان بخش ارم1دشتستانبوشهر

قاسم سوسنی 

توابع
وزارت جهاد کشاورزی200200

1دشتستانبوشهردام سبک627
دشتستان بخش ارم 

روستای تنگ ارم
وزارت جهاد کشاورزی180180قباد مرادیپست بانک

628
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش بوشکان 

روستای فاریاب
بانک کشاورزی

قدرت اهلل 

فرهادی
وزارت جهاد کشاورزی700700
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629

گوسفند داشتی 

 30اصالح نژاد 

راسی

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای الور شرقی
وزارت جهاد کشاورزی180180قدمعلی افراشتهصندوق کارآفرینی امید

630
پرورش زنبور 

داری
2دشتستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش ارم-دشتستان

روستای سنا بن سنا

وزارت جهاد کشاورزی200200قربانعلی وحدانیصندوق کارآفرینی امید

631
پرورش 

گوسفند و بز
1دشتستانبوشهر

روستای چم .شهر آبپخش

تنگ
وزارت جهاد کشاورزی180180قمر خوبخواهبانک کشاورزی

632

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای مقاتل
وزارت جهاد کشاورزی180180کبری رضائیصندوق کارآفرینی امید

633

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

- بخش کاکی-دشتی 

روستای گزدراز

وزارت جهاد کشاورزی180180کاظم عوضیصندوق کارآفرینی امید

634
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای پرجونک
وزارت جهاد کشاورزی180180کاکا قلی قبادیبانک کشاورزی

635

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای آسمانک
وزارت جهاد کشاورزی180180کاووس افرازصندوق کارآفرینی امید

2دشتستانبوشهرخرید دام سبک636
بوشهر شهرستان دشتستان 

بخش بوشکان شهر بوشکان
وزارت جهاد کشاورزی180180کاووس مشایخ فربانک کشاورزی
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637

طرح 

مکانیزاسیون و 

هوشمندسازی 

مزرعه پرورش 

میگو

4گناوهبوشهر

گناوه خ جمهوری اسالمی 

خ فتح المبین ک فردوسی 

50پ 

وزارت جهاد کشاورزی20002000کبرا احمدیبانک کشاورزی

638
مجتمع صنایع 

دستی
25002500کبری تابانفرپست بانکشبانکاره روستای ذکریایی5دشتستانبوشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

639

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد

1دیلمبوشهر
دیلم روستای مظفری 

جنوبی
وزارت جهاد کشاورزی870870کبری حیدریپست بانک

640
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180کبری دازهصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای تنب گوراب1دشتستانبوشهر

641
پرورش 

گوسفند عربی
وزارت جهاد کشاورزی180180کبری روان بدصندوق کارآفرینی امیددشتستان تنب گوراب1دشتستانبوشهر

642
کارگاه تولیدی 

پوشاک
وزارت صنعت، معدن و تجارت23002300کبری نمیرصندوق کارآفرینی امیددیلم روستای بنه خاطر5دیلمبوشهر

643
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای تنگ فاریاب
وزارت جهاد کشاورزی200200کرامت اله کشتگرصندوق کارآفرینی امید

644
پرورش زنبور 

داری
وزارت جهاد کشاورزی350350کرامت گنجیپست بانکدشتستان روستای جمیله1دشتستانبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی180180کرامت متقی فربانک کشاورزیبرازجان روستای نی نیزک1دشتستانبوشهردام سبک645

646
زنبورداری و 

فراوری عسل
4دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش بوشکان 

روستای طلحه

صندوق کارآفرینی امید
کرامت محسنی 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی500500
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647

کارگاه 

مصنوعات 

چوبی وکابینت 

دکوراسیون

وزارت صنعت، معدن و تجارت97009700کفایت طاهریبانک توسعه تعاونگناوه روستای محمد صالحی15گناوهبوشهر

648
پرورش بز 

(عدنی)دقلوزا 
1دیربوشهر

شهرستان -استان بوشهر

روستای -بخش مرکزی-دیّر

لمبدان حاجی آباد

وزارت جهاد کشاورزی430430کلثوم دراهکیصندوق کارآفرینی امید

649

پرورش بز 

 60دوقلو زا 

راس

1عسلویهبوشهر
عسلویه روستای چاه مبارک 

ابتدای خ قدس
صندوق کارآفرینی امید

کمال محمدی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی300300

650
تولید انواع 

پوشاک
13جمبوشهر

خیابان . روستای بهر باغ.جم

.امام خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000کمند حاجی زادهبانک توسعه تعاون

651

ایجاد اقامتگاه 

چادر )بومگردی 

عشایری

7دشتستانبوشهر
شهرستان دشتستان بخش 

بوشکان روستای اسکندرآباد
صندوق کارآفرینی امید

کیانوش احمدی 

دوقزلو
21502150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

652
اقامتگاه بوم 

گردی حصار
4دیلمبوشهر

-شهرستان دیلم-بوشهر

روستای -بخش امام حسن

حصار

50005000کیمیا حسن پورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

653
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی180180لیال حیدریپست بانکبرازجان روستای سرکره1دشتستانبوشهر

654
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

-بخش بوشکان - دشتستان 

 روستای طلحه
وزارت جهاد کشاورزی450450لیال داناصندوق کارآفرینی امید

655

 200سردخانه 

تنی و بسته 

بندی رطب

9دشتستانبوشهر
بخش -دشتستان-بوشهر

روستای قلعه سفید-مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی63006300لیال لهساییبانک کشاورزی
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1دشتستانبوشهرگاو شیری656
دشتستان روستای سیاه 

منصور
وزارت جهاد کشاورزی10001000لیال معصومیصندوق کارآفرینی امید

657
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180ماشاءاله شیخیپست بانکبرازجان روستای بنداروز3دشتستانبوشهر

658
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای رودفاریاب
وزارت جهاد کشاورزی720720ماشااله زارعیصندوق کارآفرینی امید

659

گوسفند داشتی 

اصالح 

 راسی30نژادی

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش مرکزی 

روستای چارک

وزارت جهاد کشاورزی180180ماشااله قایدیصندوق کارآفرینی امید

660

سردخانه 

تنی و 1000

بسته بندی 

خرما و 

تنی1000رطب

25دشتستانبوشهر
بوشهر دشتستان روستای 

طلحه
وزارت جهاد کشاورزی3000030000مالک سلیمانیپست بانک

1تنگستانبوشهرزنبورداری661
بوشهر تنگستان اهرم خاییز 

گشی
وزارت جهاد کشاورزی5050مانساه جمالیصندوق کارآفرینی امید

662

پرورش بز 

 60دوقلو زا 

راس

1عسلویهبوشهر
عسلویه روستای چاه مبار خ 

علی ابن سینا
وزارت جهاد کشاورزی300300مبارک سیاری گرصندوق کارآفرینی امید

663

تولید کیف و 

محصوالت 

چرمی

6جمبوشهر
استان یوشهر شهرستان جم 

روستای گندم زار
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400مبارکه دهرمیبانک توسعه تعاون

4دیربوشهرپرورش میگو664
لمبدان - دیر - بوشهر 

پایینی
بانک توسعه تعاون

مجتبی ابراهیمی 

تنها
وزارت جهاد کشاورزی20002000

665
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
وزارت جهاد کشاورزی200200مجتبی احمدیصندوق کارآفرینی امید
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666

ساخت 

تجهیزات 

کشاورزی و 

آبزی پروری

وزارت صنعت، معدن و تجارت2100021000مجتبی اسدیبانک توسعه تعاونتنگستان-بوشهر26تنگستانبوشهر

667
پرورش گاو 

شیری
3گناوهبوشهر

روستای - بندر گناوه 

بعد از مسجد - عباسی 

محمد بن عبداهلل

وزارت جهاد کشاورزی10001000مجتبی عباسیصندوق کارآفرینی امید

668
پرورش دام 

سبک
پست بانکدشتستان روستای بنداروز3دشتستانبوشهر

مجتبی عظیمی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی180180

669
پرورش قارچ 

دکمه ای
20تنگستانبوشهر

- تنگستان - استان بوشهر 

روستای گورک سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی1395013950مجید سلیمانیبانک کشاورزی

670
گاوشیری دو 

رگ
وزارت جهاد کشاورزی700700محراب ستودهبانک کشاورزیشبانکاره روستای سمیعا1دشتستانبوشهر

671
پرورش زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

-دشتستان بخش ارم

روستای رودفاریاب
وزارت جهاد کشاورزی200200محسن تاجپست بانک

672

پرورش گاو 

شیری اصالح 

 راس19نژاد

صندوق کارآفرینی امیددیلم روستای بنه احمد3دیلمبوشهر
محسن خواجه 

گیری
وزارت جهاد کشاورزی500500

673
پرورش گاو 

شیری
2تنگستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

تنگستان روستای خایییز
وزارت جهاد کشاورزی600600محسن شفیعیصندوق کارآفرینی امید

674
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی800800محسن شمسیپست بانکدشتستان روستای طلحه2دشتستانبوشهر

675
گلخانه سبزی و 

صیفی
7دشتستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش سعدآباد-دشتستان

روستای سرقنات-وحدتیه

وزارت جهاد کشاورزی10001000محسن کهن پوربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی180180محمد ابادروصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای چاه خانی1دشتستانبوشهرگوسفندعربی676
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677

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای بحیری
وزارت جهاد کشاورزی180180محمد افراشتهصندوق کارآفرینی امید

678
پرورش زنبور 

عسل
صندوق کارآفرینی امیددشتستان روستی پشت پر1دشتستانبوشهر

محمد امین 

دبیری سرشت
وزارت جهاد کشاورزی200200

679
پرواربندی 

گوساله
2گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش مرکزی 

دهستان حیاتداوود روستای 

مال قاید

وزارت جهاد کشاورزی70007000محمد ایزدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی58205820محمد بحرانیبانک کشاورزیشهنیا- بردخون - دیر 4دیربوشهرگلخانه داربستی680

وزارت جهاد کشاورزی350350محمد بهادریصندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری681

682
پرورش زنبور 

عسل
2گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

شول

وزارت جهاد کشاورزی490490محمد بهزادیصندوق کارآفرینی امید

683

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای سهو
وزارت جهاد کشاورزی180180محمد بهیان رادصندوق کارآفرینی امید

684
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان بوشهر بخش 

مرکزی روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی630630محمد پویان اصلصندوق کارآفرینی امید

685
پرواربندی 

گوساله
بانک کشاورزیبرازجان وحدتیه2دشتستانبوشهر

محمد 

جهانگیری فرد
وزارت جهاد کشاورزی25002500

686
تولید مصنوعات 

چوبی
پست بانکبخش ریز- شهرستان جم 3جمبوشهر

محمد جواد 

احسانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200
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687
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی720720محمد حاجیانیصندوق کارآفرینی امید

688
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی400400محمد حاجیانیصندوق کارآفرینی امید

689
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای تلخ اب
صندوق کارآفرینی امید

محمد حسنی 

توابع
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیدشتی کاکی روستای تلخو2دشتیبوشهرپرورش زالو690
محمد حسینی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی18001800

691
پرورش بز 

دوقلو زا
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای هیرمیک
بانک کشاورزی

محمد حیدری 

راد
وزارت جهاد کشاورزی180180

692

طرح 

مکانیزاسیون 

مزرعه پرورش 

میگو

5گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

روستای -بندرریگ-گناوه

عرش

وزارت جهاد کشاورزی24902490محمد خدایاریبانک کشاورزی

693

پرورش گاو 

شیری به روش 

سنتی

2گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

روستای -بخش ریگ-گناوه

مجنون

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد خضریصندوق کارآفرینی امید

694
پرورش گاو 

شیری
1تنگستانبوشهر

تنگستان دلوار روستای 

خورشهاب
وزارت جهاد کشاورزی600600محمد خلیلیصندوق کارآفرینی امید

695

بسته بندی 

سبزیجات 

خشک وتازه

5دشتیبوشهر
شهرستان - - استان بوشهر

روستای کردالن-دشتی 
وزارت جهاد کشاورزی65006500محمد دژگاهیپست بانک

696

پرورش بز 

 90دوقلو زا 

راس

وزارت جهاد کشاورزی300300محمد دلیل آرصندوق کارآفرینی امیدکنگان روستای شصت پیچ1کنگانبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد رجب پوربانک کشاورزیدیلم روستای بیدو4دیلمبوشهرپرورش بز عربی697
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698
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی350350محمد رستمیپست بانکبرازجان حومه1دشتستانبوشهر

1تنگستانبوشهرزنبورداری699
شهرستان تنگستان شهر 

اهرم روستای کنار بابایی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد رضا امانیصندوق کارآفرینی امید

700
پرورش دام 

سبک
پست بانکبرازجان روستای بنداروز1دشتستانبوشهر

محمد رضا روز 

افزای
وزارت جهاد کشاورزی180180

701
پرورش شتر 

مرغ
4تنگستانبوشهر

اهرم کیلومتر ده جاده اهرم 

خورموج
وزارت جهاد کشاورزی25002500محمد رضا روزبهبانک کشاورزی

702
گوسفند داشتی 

 راسی30
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی مرتع آسمانک
صندوق کارآفرینی امید

محمد زمان 

افراخته
وزارت جهاد کشاورزی180180

703

گوسفند داشتی 

 30اصالح نژاد 

راسی

1دشتیبوشهر
شهرستان - - استان بوشهر

روستای الور شرقی-دشتی 
صندوق کارآفرینی امید

محمد سعیدیان 

مجرد
وزارت جهاد کشاورزی180180

704

پرورش گاو 

شیری به روش 

سنتی

2گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

روستای -بخش ریگ-گناوه

محمدی

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد عسکریصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیداهرم آباد1تنگستانبوشهرزنبورداری705
محمد علی 

احمدپیری
وزارت جهاد کشاورزی500500

706
پرورش گاو 

شیری
6دشتستانبوشهر

سعداباد روستای هلپه ای 

منزل شخصی
پست بانک

محمد علی 

پاساالر
وزارت جهاد کشاورزی700700

707
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

دشتستان یخش ارم 

روستای رود فاریاب منزل 

شخصی

صندوق کارآفرینی امید
محمد علی قره 

بیگی توابع
وزارت جهاد کشاورزی200200

3دیربوشهرگلخانه داربستی708
- آبدان - دیر - بوشهر 

شمال آبدان
بانک کشاورزی

محمد علی 

کنعانی
وزارت جهاد کشاورزی25602560

وزارت جهاد کشاورزی430430محمد عمرانیصندوق کارآفرینی امیدجمرک-دیر-بوشهر1دیربوشهرپرورش بز عدنی709
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

710
پرورش گاو 

شیری
2گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش مرکزی 

دهستان حیاتداوود روستای 

مال قاید

وزارت جهاد کشاورزی900900محمد غالمیصندوق کارآفرینی امید

711

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

روستای شیخیان -دشتی

سلنجی

صندوق کارآفرینی امید
محمد قاسمی 

ابلق
وزارت جهاد کشاورزی180180

712
پرورش زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

. بخش ارم. تنگ ارم.برازجان

روستای رونی
صندوق کارآفرینی امید

محمد قایدی قره 

میرشاملو
وزارت جهاد کشاورزی200200

713
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم 

روستای پرجونک منزل 

شخصی

وزارت جهاد کشاورزی200200محمد قبادیپست بانک

714
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
صندوق کارآفرینی امید

محمد قشالق 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

715
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
صندوق کارآفرینی امید

محمد قشالقی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

716
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

- بخش بوشگان- دشتستان

روستای برواز
وزارت جهاد کشاورزی180180محمد قلی زنگنهپست بانک

717
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی630630محمد کره بندیصندوق کارآفرینی امید

718
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای زردکی
وزارت جهاد کشاورزی720720محمد کره بندیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی180180محمد گشتاسبپست بانکسعداباد روستای جتوط1دشتستانبوشهرپرورش گوسفند719

720
پرورش 

گاوشیری
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش ریگ روستای 

رود شور

وزارت جهاد کشاورزی800800محمد محمدیصندوق کارآفرینی امید
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721

پرورش شتر 

داشتی اصالح 

نژادی

2دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی - دشتی 

روستای کردوان

وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد محمدیبانک کشاورزی

722
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی77907790محمد مردانیبانک کشاورزیروستای میاندشت3دشتستانبوشهر

723
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
1بوشهربوشهر

بخش - شهرستان بوشهر 

روستای آبطویل- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی720720محمد مالحیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی350350محمد مالیانصندوق کارآفرینی امیدبرازجان حومه1دشتستانبوشهرزنبورداری724

725
طرح تولیدی 

پرورش میگو
وزارت جهاد کشاورزی1400014000محمد مموزادهبانک کشاورزیسایت پرورش میگو بویرات10دیلمبوشهر

726
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

روستای بنار .بخش آبپخش

سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی180180محمد نظریصندوق کارآفرینی امید

727
پرورش گاو 

شیری
11دشتستانبوشهر

شهرستان  –استان بوشهر 

 –بخش ارم  –دشتستان 

روستای دهرود سفلی

بانک کشاورزی
محمد هدایتیان 

پور
وزارت جهاد کشاورزی98009800

بانک کشاورزیبوشکان3دشتستانبوشهرپرورش گوسفند728
محمد وحدانی 

دوقزلو
وزارت جهاد کشاورزی180180

1دشتستانبوشهرگاو شیری729
بوشهر برازجان روستای 

قراول خانه
صندوق کارآفرینی امید

محمدباقر 

اسفندیاری
وزارت جهاد کشاورزی630630

730

توسعه کلنی 

های زنبور 

عسل و تولید 

ژله رویال

صندوق کارآفرینی امیدروستای طلحه2دشتستانبوشهر
محمدجواد 

زاهدی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

731
زنبور داری و 

تولید عسل
صندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد1جمبوشهر

محمدحسن 

سامت
وزارت جهاد کشاورزی200200
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732

گوسفند داشتی 

 راسی 30

اصالح ن   ژادی

1دشتیبوشهر
شهرستان - - استان بوشهر

روستای بحیری-دشتی 
صندوق کارآفرینی امید

محمدحسن 

عباسی
وزارت جهاد کشاورزی180180

1دشتستانبوشهرزنبور داری733
دشتستان بخش ارم 

روستای تنگ فاریاب
وزارت جهاد کشاورزی200200محمدحسین تاجپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدبوشکان1دشتستانبوشهرزنبورداری734
محمدحسین 

تهمتن دوقزلو
وزارت جهاد کشاورزی500500

735
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای مال محمود
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی180180

736
زنبور داری 

 کلنی200
1دشتستانبوشهر

پشت کوه برازجان - بوشهر 

روستای آبگرمو- تنگ ارم - 
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا 

رستمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

737
پرورش بز 

داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

محمدصالحی

وزارت جهاد کشاورزی180180محمدرضا زارعیصندوق کارآفرینی امید

738

اقامتگاه بوم 

گردی روستای 

نره کوه

2دیربوشهر
بخش -شهرستان دیر-بوشهر

روستای نره کوه-بردخون
35003500محمدرضا فوالدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200محمدرضا مرادیصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای تنب گوراب1دشتستانبوشهرزنبورداری739

740
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

دشتستان روستای سنا بن 

سنا
صندوق کارآفرینی امید

محمدصادق 

تازیک
وزارت جهاد کشاورزی200200

741
واحد پرورش 

میگو
4بوشهربوشهر

سایت پرورش میگو - بوشهر

85قطعه- شیف
صندوق کارآفرینی امید

محمدصادق 

ملک زاده
وزارت جهاد کشاورزی20002000
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2گناوهبوشهرپرورش آهو742

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

عباسی

وزارت جهاد کشاورزی20002000محمدعلی امیریپست بانک

743

اقامتگاه بوم 

گردی حرمی 

اناری

6جمبوشهر

-بخش ریز-جم-بوشهر

منزل -روستای حرمی اناری

شخصی چراغ سحر

بانک توسعه تعاون
محمدعلی چراغ 

سحر
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

744

پرورش گاو 

شیری به روش 

سنتی

2گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

شول

صندوق کارآفرینی امید
محمدعلی 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

745
پرورش زنبور 

عسل
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی شنبه
صندوق کارآفرینی امید

محمدعلی 

مرادی علمدارلو
وزارت جهاد کشاورزی225225

746
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

کمالی

صندوق کارآفرینی امید
محمدکریم 

رنگین
وزارت جهاد کشاورزی180180

747
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم 

روستای تنگ فاریاب
صندوق کارآفرینی امید

محمدمهدی 

مصدق
وزارت جهاد کشاورزی200200

748
پرورش 

گوسفند و بز
وزارت جهاد کشاورزی180180محمود انگالیپست بانکروستای مشفق آباد.آبپخش1دشتستانبوشهر

749
پرورش بز 

داشتی
1تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان بخش 

مرکزی روستای اشکالی
صندوق کارآفرینی امید

محمود ایزدی 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی180180

750

توسعه و تجهیز 

دفتر پسا بانک 

روستایی

15001500محمود باقریپست بانکروستای بیدخون- عسلویه 2عسلویهبوشهر
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکشبانکاره1دشتستانبوشهرخرید گاوشیری751
محمود حاتمی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی820820
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وزارت جهاد کشاورزی15001500محمود دهقانبانک کشاورزیعیسوند-دشتستان 3دشتستانبوشهرآلویه ورا752

753

1000سردخانه

تنی و بسته 

بندی رطب و 

خرما

30تنگستانبوشهر
شهرستان - بوشهر 

اهرم- تنگستان 
بانک کشاورزی

محمود رضایی 

حقیقی
وزارت جهاد کشاورزی4000040000

صندوق کارآفرینی امیدتنگستان اهرم خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری754
محمود رضایی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی500500

755
پرواربندی 

گوساله
4گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش ریگ دهستان 

حیاتداوود روستای پوزگاه

وزارت جهاد کشاورزی90009000محمود سبحانیبانک کشاورزی

756
پرورش زنبور 

داری
صندوق کارآفرینی امیدوحدتیه-دشتستان 1دشتستانبوشهر

محمود سیروس 

پور
وزارت جهاد کشاورزی350350

1دشتستانبوشهردام سبک757

استان بوشهرشهرستان 

دشتستان بخش بوشکان 

روستای فاریاب

وزارت جهاد کشاورزی180180محمود فرهادیپست بانک

758
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
وزارت جهاد کشاورزی200200محمود لطفیصندوق کارآفرینی امید

759
پروار بندی 

گوساله
بانک کشاورزیاهرم3تنگستانبوشهر

محمود 

محمدحسینی
وزارت جهاد کشاورزی57805780

760
پرورش دام 

سبک
صندوق کارآفرینی امیدروستای تنب گوراب1دشتستانبوشهر

محمود 

میرشکاری
وزارت جهاد کشاورزی180180

761
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای عباسی
وزارت جهاد کشاورزی180180محمود یوسفیصندوق کارآفرینی امید

762

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش کاکی بادوله
صندوق کارآفرینی امید

مختار حاجیانی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی180180
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763

توسعه طرح 

زنبورداری و 

افزایش تولید 

عسل

2دشتستانبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش ارم-دشتستان

روستای سنا بن سنا

صندوق کارآفرینی امید
مراد سوسنی 

توابع
وزارت جهاد کشاورزی350350

764
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم تنگ ارم
وزارت جهاد کشاورزی200200مرتضی ابول زادهصندوق کارآفرینی امید

765
پرورش گاو 

شیری
2دشتستانبوشهر

استان بوشهر روستای 

خیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی540540مرتضی بازیاریصندوق کارآفرینی امید

766

گوسفند داشتی 

اصالح 

 راسی30نژادی

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای باغان
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی رضایی 

رشیدی
وزارت جهاد کشاورزی180180

767

گوسفند داشتی 

اصالح 

 راسی30نژادی

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای الور شرقی
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی 

ضرغامیان آزاد
وزارت جهاد کشاورزی180180

768
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی180180مرتضی کشاورزیصندوق کارآفرینی امیدروستای چهاربرج.آبپخش1دشتستانبوشهر

2دشتستانبوشهرتوسعه دامداری769
بوشهر شهرستان دشتستان 

بخش بوشکان شهر بوشکان
پست بانک

مرتضی موالیی 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی180180

770
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای سنابن سنا
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی وزیری 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی200200

771
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای گزدراز 

جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی180180مرضیه احمدیصندوق کارآفرینی امید

772
کارگاه گلیم 

بافی
1دشتیبوشهر

- روستای نودرار- دشتی

جنب مسجد ولیعصر
100100مرضیه توسلیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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773
پرورش زنبور 

داری
صندوق کارآفرینی امیددشتستان شبانکاره1دشتستانبوشهر

مرضیه حسینی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی350350

774

بسته بندی 

خرما ،رطب و 

سردخانه

24دشتستانبوشهر

 –شهرستان دشتستان 

جنب پل  –جاده دالکی 

کارخانه سیمان

وزارت جهاد کشاورزی2400024000مرضیه خادمیبانک کشاورزی

775

تولید تابلو 

فرش نفیس 

ابریشمی و گلیم

20دشتستانبوشهر

بوشهر بخش بوشکان 

روستای فاریاب منزل 

اسداله فاریابی

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200مرضیه فاریابیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی180180مریم حاجبصندوق کارآفرینی امیدشبانکاره روستای باغی1دشتستانبوشهرخرید بز776

13501350مریم رستمیبانک توسعه تعاونعسلویه روستای دهنو3عسلویهبوشهرخوس دوزی777
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

778

صندوق خرد 

محلی زنان 

چهارروستایی

صندوق کارآفرینی امید200200مریم غالمیصندوق کارآفرینی امیدگناوه روستای چهارروستایی30گناوهبوشهر

779
پرورش گاو 

شیری
2دشتستانبوشهر

سعداباد روستای بشیر اباد 

منزل شخصی
وزارت جهاد کشاورزی720720مریم فرامرزیپست بانک

780

احداث 

آموزشگاه و 

کارگاه تولید 

حصیربافی و 

چرم دوزی

3دشتستانبوشهر
بخش -شهرستان دشتستان

روستای زیارت-مرکزی
18001800مریم کرامتصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

781
پرورش بز 

داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای کوهک-حیاتداوود

وزارت جهاد کشاورزی180180مریم کمالیصندوق کارآفرینی امید

782
واحد پرورش 

میگو
5بوشهربوشهر

روستای حسن - بوشهر

سایت شیف- نظام
صندوق کارآفرینی امید

مژگان رشیدی 

راشدی
وزارت جهاد کشاورزی20002000
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783
پرورش میگو 

3دلوار 
24تنگستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش ساحلی - تنگستان 

روستای چاه تلخ - دلوار 

جنوب

وزارت جهاد کشاورزی4000040000مژگان هوشمندبانک کشاورزی

784
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی630630مستعلی روانگردصندوق کارآفرینی امیدبوشهر روستای نوکارگزی2بوشهربوشهر

785
پرورش زنبور 

عسل
1دشتیبوشهر

روستای الور - خورموج 

شرقی
صندوق کارآفرینی امید

مسعود افراسی 

آب
وزارت جهاد کشاورزی200200

786

طرح پرواربندی 

 100گوساله 

راسی

3دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای منقل
وزارت جهاد کشاورزی40004000مسعود غالمیبانک توسعه تعاون

787
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی630630مسعود کره بندیصندوق کارآفرینی امید

788

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای چاه باال
وزارت جهاد کشاورزی180180مسعود مسعودیانصندوق کارآفرینی امید

789

طرح بومگردی 

- روستایی 

عشایری جنوب 

ایران ،منطقه 

جم،ریز و 

سیراف

7جمبوشهر
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای تاکو
10001000مسلم رنجبرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

790
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

- تنگ ارم- دشتستان

روستای سنا بن سنا
وزارت جهاد کشاورزی200200مسلم محمد آزادصندوق کارآفرینی امید
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791
پرورش دام 

سبک
4دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

بوشکان روستای ارغون 

روستای برواز

صندوق کارآفرینی امید
مصطفی انصاری 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی180180

792
پرورش گاو 

شیری
1جمبوشهر

شهرستان جم بخش ریز 

روستای تشان
وزارت جهاد کشاورزی10001000مصطفی باقریپست بانک

793

بسته بندی 

خرما و 

سردخانه 

 200زیرصفر 

تنی

17دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

-بخش آبپخش - دشتستان 

-  روستای میاندشت 

مصطفی جمالی

وزارت جهاد کشاورزی65006500مصطفی جمالیبانک کشاورزی

794
خرید دستگاه 

بذر کار
بانک کشاورزیشهنیا-بردخون-دیر-بوشهر 1دیربوشهر

مصطفی حاجی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی400400

1گناوهبوشهرپرورش بز بومی795

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

اسالم آباد

صندوق کارآفرینی امید
مصطفی 

خوشحالی
وزارت جهاد کشاورزی180180

796
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای دهرود علیا
وزارت جهاد کشاورزی200200مصطفی رستمیصندوق کارآفرینی امید

797
پرورش 

گاوشیری
1گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای عباسی
وزارت جهاد کشاورزی10001000مصطفی عباسیصندوق کارآفرینی امید

798

کارگاه ساخت و 

تولید کمد و 

 MDFکابینت 

و خدمات برش 

 و MDFورق 

لبه چسبان 

PVC

5دیلمبوشهر

شهرستان  –استان بوشهر 

روستای سیاهمکان  –دیلم 

خیابان شهید  –بزرگ 

جهان آرا

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000مصطفی علی پورصندوق کارآفرینی امید
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799

پرواربندی 

گوساله به روش 

صنعتی

3گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش مرکزی 

دهستان حیاتداوود روستای 

چاهبردی

وزارت جهاد کشاورزی70007000مصطفی فرهادیبانک کشاورزی

800
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای پر جونک منزل 

شخصی

وزارت جهاد کشاورزی180180مصطفی قبادیصندوق کارآفرینی امید

801
تولید مصنوعات 

چوبی
2تنگستانبوشهر

شهرستان تنگستان بخش 

ساحلی دلوار روستای لیلک
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700مصیب بحرانیبانک توسعه تعاون

802
پرورش بز 

دوقلو زا
1کنگانبوشهر

شهرستان کنگان روستای 

باغ سالم
وزارت جهاد کشاورزی300300مظفر طاهری پورصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدبوشهر روستای بندرگاه1بوشهربوشهرمعرق چوب803
معصومه حقیقت 

فرد
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

804
پرورش گاو 

شیری
2گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش مرکزی 

روستای مال خلیفه فرعی 

پنجم منزل معصومه عباس 

پور

وزارت جهاد کشاورزی900900معصومه عباسپورصندوق کارآفرینی امید

805

پرورش 

گوسفند داشتی 

(افشاری)

1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

شول

وزارت جهاد کشاورزی180180معصومه موساییصندوق کارآفرینی امید

806
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180مکیه آذرنسبپست بانکدشتستان روستای بنداروز3دشتستانبوشهر

807
پرورش 

زنبورداری
وزارت جهاد کشاورزی350350منصور غالمیصندوق کارآفرینی امیدبخش ارم روستای پرگانک2دشتستانبوشهر
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808
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

چشمه

وزارت جهاد کشاورزی180180منصور قنبریصندوق کارآفرینی امید

809

خرید دام 

پرورش -سبک

دام سبک

وزارت جهاد کشاورزی180180مهدی شولیپست بانکوحدتیه روستای شول1دشتستانبوشهر

810

تعمیر و تجهیز 

پرواربندی 

گوساله

وزارت جهاد کشاورزی20402040مهدی احمدیبانک کشاورزیروستای زیارت- دشتستان 1دشتستانبوشهر

811
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان بخش 

بوشکان روستای خون
بانک کشاورزی

مهدی احمدی 

دوقزلو
وزارت جهاد کشاورزی180180

812

اقامتگاه بوم 

گردی روستای 

الور رزمی

7دشتیبوشهر
-شهرستان دشتی-بوشهر

روستای الور رزمی
25002500مهدی ارجمندصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

813
پرورش 

گاوشیری
1تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان باغک 

روستای احمد آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی ایزدی نیاصندوق کارآفرینی امید

814

گوسفند داشتی 

اصالح 

 راسی30نژادی

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش مرکزی مرتع 

بیدستان

صندوق کارآفرینی امید
مهدی شش 

بلوکی
سازمان امور عشایر ایران180180

1دشتستانبوشهردام سبک815

استان بوشهرشهرستان 

دشتستان بخش بوشکان 

روستای تنگ زرد

وزارت جهاد کشاورزی180180مهدی صیادیپست بانک

816
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

بهمنیاری شرقی

وزارت جهاد کشاورزی180180مهدی کهزادیصندوق کارآفرینی امید
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817
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180مهدی نظام زادهپست بانکدشتستان روستای لرده1دشتستانبوشهر

818
دامداری بز 

دوقلو زا
وزارت جهاد کشاورزی430430مهدی نعمتی نژادصندوق کارآفرینی امیددیر بردستان1دیربوشهر

1دشتستانبوشهرزنبور داری819
دشتستان بخش ارم 

روستای شکرک
وزارت جهاد کشاورزی200200مهراب احدخواهصندوق کارآفرینی امید

820
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی720720مهراب رضاییصندوق کارآفرینی امید

821

پرورش گاو 

شیری دورگ 

 راس14

وزارت جهاد کشاورزی12001200مهران احمدیپست بانکدیلم روستای باستین3دیلمبوشهر

1دشتیبوشهردامداری822
شهرستان دشتی روستای 

باغان
سازمان امور عشایر ایران180180مهران رامکصندوق کارآفرینی امید

1دشتیبوشهرزنبورداری823
شهرستان -استان بوشهر

دشتی روستای آسمانک
صندوق کارآفرینی امید

مهران رضایی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1دشتیبوشهرزنبورداری824
شهرستان - استان بوشهر 

مرتع- بخش شنبه- دشتی 
صندوق کارآفرینی امید

مهرداد مرادی 

علمدارلو
وزارت جهاد کشاورزی225225

وزارت جهاد کشاورزی180180مهرعلی احمدیصندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای جمغاری1دشتستانبوشهرخرید دام سبک825

826
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180مهرعلی رستمیبانک کشاورزیتنگ ارم روستای ابگرم1دشتستانبوشهر

پست بانکدیلم کنارکوه1دیلمبوشهرحصیربافی827
مهناز دشمن 

زیاری
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

828
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

فاریاب
صندوق کارآفرینی امید

مهناز قشالقی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

829
پرورش گیاهان 

دارویی آلویه ورا
وزارت جهاد کشاورزی16001600مهین میرشکاریبانک توسعه تعاوندشتستان روستای اباالفیروز1دشتستانبوشهر

830

تعمیر و تجهیز 

واحد پرواربندی 

گوساله

3دشتستانبوشهر
حومه روستای - سعدآباد

زیارت
وزارت جهاد کشاورزی19201920موسی ممنونبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی14851485میثم اسماعیلیبانک کشاورزیآبپخش حومه1دشتستانبوشهرزنبورداری831

832

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش مرکزی 

روستای باغان

پست بانک
میثم زارعی 

افشان
وزارت جهاد کشاورزی180180

9بوشهربوشهرپرورش میگو833
سایت پرورش - بوشهر 

میگو شیف
وزارت جهاد کشاورزی96009600میرمحمد بیرمیبانک توسعه تعاون

834

ایجاد فروشگاه 

اینترنتی ماهی 

و میگو

1بوشهربوشهر
روستای بندرگاه - بوشهر

جنب تعاونی صیادی
10001000میالد تمجیدیصندوق کارآفرینی امید

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی180180نادر افراسیابیصندوق کارآفرینی امیدشبانکاره روستای شاه فیروز1دشتستانبوشهرپرورش بز835

836
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180نادر نظام زادهصندوق کارآفرینی امیددشتستان روستای سرکره1دشتستانبوشهر

837
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

روستای پشت - دشتستان 

پر
پست بانک

نادرقلی رحیمی 

قره میرشاملو
وزارت جهاد کشاورزی180180

838
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

تنگ ارم روستای خیرک 

شکرک
وزارت جهاد کشاورزی350350ناصر امیریصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

839
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

احمدحسین

وزارت جهاد کشاورزی180180ناصر امیریانصندوق کارآفرینی امید

2گناوهبوشهرپرواربندی840

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش مرکزی 

دهستان حیاتداوود روستای 

مال خلیفه ای

وزارت جهاد کشاورزی50005000ناصر بهمنیبانک کشاورزی

841
پرورش 

گاوشیری
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی-گناوه

روستای -دهستان حیاتداوود

عباسی

وزارت جهاد کشاورزی10001000ناصر حسینیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی180180ناصر صالحیبانک کشاورزیبرازجان روستای ناخا1دشتستانبوشهرخرید دام سبک842

843
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180ناصر نظام زادهصندوق کارآفرینی امیددشتستان روستای سرکره1دشتستانبوشهر

بانک کشاورزیبرازجان روستای سرکره1دشتستانبوشهرخرید دام سبک844
نامدار غالمرضا 

پور سرکره
وزارت جهاد کشاورزی180180

845

طرح توجیهی 

توسعه اقامتگاه 

بمگردی 

روستای الور 

ساحلی

15001500ندا محمودیصندوق کارآفرینی امیدروستای الور ساحلی2دشتیبوشهر
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی180180نصراله افراسیابیبانک کشاورزیشبانکاره روستای شاه فیروز1دشتستانبوشهرپرورش بز846

847
پرورش گاو 

شیری
2دشتستانبوشهر

بوشهر برازجان روستای چاه 

خانی خیابان اصلی کوچه 

مسجد

وزارت جهاد کشاورزی700700نصراله صادقیپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

848

پرورش گاو 

شیری به روش 

صنعتی

3گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش ریگ روستای 

مال محمود

وزارت جهاد کشاورزی60006000نصراله مرادیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرزنبورداری849
برازجان روستای تنگ 

فاریاب
وزارت جهاد کشاورزی200200نصرت اله احمدیصندوق کارآفرینی امید

850

آموزش و تولید 

انواع صنایع 

دستی

2کنگانبوشهر
- بندر کنگان - بوشهر 

تمبک جدید
13001300نصرت صفریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی18001800نعمت اله حیدریبانک توسعه تعاونروستای تشان.ریز.جم.بوشهر3جمبوشهرگلخانه داربستی851

852
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
وزارت جهاد کشاورزی200200نعمت اله رحیمیصندوق کارآفرینی امید

853
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180نعمت اله روان بهصندوق کارآفرینی امیددشتستان تنب گوراب1دشتستانبوشهر

854

گوسفند داشتی 

اصالح نژادی 

 راسی30

1دشتیبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

دشتی مرتع قارقلوق
صندوق کارآفرینی امید

نعمت اله ریحانی 

مهر
سازمان امور عشایر ایران180180

855
اقامتگاه بوم 

گردی میانخره
3دشتیبوشهر

-شهرستان دشتی-بوشهر

روستای میانخره
16001600نگار جعفریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

856
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

روستای - بخش بوشکان 

تنگ خون
بانک کشاورزی

نگهدار تهمتن 

دوقزلو
وزارت جهاد کشاورزی180180

857
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای پرجونک
وزارت جهاد کشاورزی180180نگهدار الله پوشبانک کشاورزی

858
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

طلحه
صندوق کارآفرینی امید

نواز قشالقی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

859

واحد پرورش 

گوسفند اصالح 

نژادی

1دشتیبوشهر
-روستای ممریز - دشتی

منطقه تیزنو
سازمان امور عشایر ایران180180نوازاله حاجی لوصندوق کارآفرینی امید

860
پرورش دام 

سبک
4دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان روستای ارغون 

روستای ابشیرینو

وزارت جهاد کشاورزی180180نوذر راه دوستپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی500500نوذر صفریصندوق کارآفرینی امیدتنگستان اهرم خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری861

862

گوسفند داشتی 

 راسی 30

اصالح نژادی

1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی بخش مرکزی 

روستای کنار بندک

وزارت جهاد کشاورزی180180نوذر کرم منشصندوق کارآفرینی امید

863
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180نور علی احمدیبانک کشاورزیبرازجان حومه1دشتستانبوشهر

وزارت جهاد کشاورزی180180نوراله برزکاربانک کشاورزیروستای راهدار1دشتستانبوشهرپرورش گوسفند864

865

بازیافت کاغذ و 

مواد سلولزی و 

تولید گرانول 

بازیافتی

4گناوهبوشهر

بخش مرکزی شهرستان 

منطقه صنعتی - گناوه 

روستایی مال قاید

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000نوراله خادمیصندوق کارآفرینی امید

866
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی180180نوروز میرزائیپست بانکبرازجان روستای تنب گوراب1دشتستانبوشهر

867

تعمیر و تجهیز 

واحد پرورش 

گاو شیری

وزارت جهاد کشاورزی900900نوشاد کره زاییصندوق کارآفرینی امیدروستای امیرآباد- دشتستان 2دشتستانبوشهر

868
پرورش زنبور 

داری
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش مرکزی 

روستای بنداروز
وزارت جهاد کشاورزی200200نوید صبورصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

6گناوهبوشهرپرورش اسب869
گناوه جاده محمد صالحی 

باشگاه پرورش اسب
وزارت جهاد کشاورزی50005000نیلوفر جوهریصندوق کارآفرینی امید

500500هاجر حسین پورصندوق کارآفرینی امیدروستای بحیری- دشتی 2دشتیبوشهرکارگاه عبا بافی870
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

871
حصیربافی و 

کپو بافی
10001000هاجر نوشادیصندوق کارآفرینی امیدتنگستا ن روستای گلکی2تنگستانبوشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

872
پرورش 

گوسفند داشتی
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای محمدآباد
صندوق کارآفرینی امید

هادی حاجی 

عوض پور
وزارت جهاد کشاورزی180180

873
پرورش گاو 

شیری
پست بانکبرازجان روستای زیارت1دشتستانبوشهر

هادی حیاتی 

زیارتی
وزارت جهاد کشاورزی180180

874
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای تنگ شهدا
وزارت جهاد کشاورزی200200هادی داراب پورپست بانک

875

توسعه 

سردخانه 

زیروباالی صفرو 

ایجاد واحدبسته 

بندی خرما

8دشتستانبوشهر
- بخش مرکزی - برازجان 

روستای قلعه سفید- دالکی 
وزارت جهاد کشاورزی50005000هادی ضیاءصندوق کارآفرینی امید

876

پرورش گاو 

 راس 19شیری 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی500500هاشم خدریصندوق کارآفرینی امیددیلم روستای شهرویران3دیلمبوشهر

877

طرح پرواربندی 

 30گوسفند 

راسی

2دشتیبوشهر

شهرستان - استان بوشهر

روستای دشت - دشتی 

پلنگ

صندوق کارآفرینی امید
هدایت حیاتی 

جعفر بیگی
وزارت جهاد کشاورزی180180



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

878
پرورش بز 

دوقلوزا
وزارت جهاد کشاورزی300300هشم رستمی فردبانک کشاورزیجم حرمی اناری2جمبوشهر

879

اقامتگاه 

بومگردی 

عشایری خیرک

3دشتستانبوشهر
-بخش ارم-دشتستان-بوشهر

روستای خیرک
25002500هماتاج حیدریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

880
پرورش میگو 

زمرد میگو
7دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای لمبدان پایینی
وزارت جهاد کشاورزی60006000وجیهه مومنیبانک کشاورزی

881
باشگاه ورزشی 

پینت بال
صندوق کارآفرینی امیدساحل بندرگاه- بندرگاه 2بوشهربوشهر

وحید حسن 

احمدی
وزارت ورزش و جوانان10001000

882
زنبور داری و 

تولید عسل
صندوق کارآفرینی امیدروستای کوری منظر- جم1جمبوشهر

وحید دهقان 

خلدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی350350وحید صفریصندوق کارآفرینی امیدبوشهر تنگستان خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری883

884
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

دشتستان بخش ارم 

روستای تنگ ارم
وزارت جهاد کشاورزی200200وحید مرادیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی60006000وحیده مومنیبانک کشاورزیدیر روستای لمبدان پاینی7دیربوشهرپرورش میگو885

886
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای چهوک
وزارت جهاد کشاورزی180180وفا چشمکبانک کشاورزی

887
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان بخش 

ارم روستای چهوک
وزارت جهاد کشاورزی180180وفادار چشمکبانک کشاورزی

888
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200ولی سوسنیصندوق کارآفرینی امیدتنگ ارم1دشتستانبوشهر

889
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

بخش بوشکان روستای 

(نورآباد)خون 
وزارت جهاد کشاورزی180180یاسر احمدیبانک کشاورزی

2دشتستانبوشهرزنبور داری890
بوشهر شهرستان دشتستان 

بخش بوشکان شهر بوشکان
صندوق کارآفرینی امید

یاسر کریمی 

دوقزلو
وزارت جهاد کشاورزی200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1دشتستانبوشهرپرورش گوسفند891

استان 

مح.ابپخش.دشتستان.بوشهر

له قالیی

وزارت جهاد کشاورزی180180یداهلل علی نژادبانک کشاورزی

892
پرورش گاو 

شیری
2بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
وزارت جهاد کشاورزی720720یداله تیربخشصندوق کارآفرینی امید

893
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای -حیاتداوود

چهارروستایی

وزارت جهاد کشاورزی180180یداله ذهابیصندوق کارآفرینی امید

1گناوهبوشهرپرورش گاومیش894

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای فراکه-حیاتداوود

وزارت جهاد کشاورزی500500یداله محمدیصندوق کارآفرینی امید

895
پرورش 

گوسفند و بز
1دشتستانبوشهر

شهرستان دشتستان شهر 

بوشکان روستای اشکفتو
صندوق کارآفرینی امید

یعقوب رخش 

خورشید
وزارت جهاد کشاورزی180180

1تنگستانبوشهرزنبورداری896
استان بوشهر شهرستان 

تنگستان روستای خاییز
وزارت جهاد کشاورزی500500یعقوب شهریاریصندوق کارآفرینی امید

897
پرورش زنبور 

عسل
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای کشتو
وزارت جهاد کشاورزی225225یعقوب کشوریصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای بنداروز- دشتستان2دشتستانبوشهرکارگاه سفالگری898
یوسف اعتصامی 

زاده
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

899
پرورش 

گوسفند عربی
1دشتستانبوشهر

روستای .بخش آبپخش

چمتنگ
وزارت جهاد کشاورزی180180یوسف بادصبابانک کشاورزی

900
پرورش بز 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی180180یوسف پیراستهصندوق کارآفرینی امیدتنگستان اهرم کناربابایی1تنگستانبوشهر

1جمبوشهرزنبور داری901
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای بهارستان
وزارت جهاد کشاورزی350350یوسف جعفریصندوق کارآفرینی امید

902
گیاه دارویی 

آلویه ورا
2دیربوشهر

روستای کنار - ابدان- دیر 

ترشان
وزارت جهاد کشاورزی700700یونس ربانی پوربانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1دیربوشهردامداری903

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دوراهک روستای 

خندان

سایر500500اباذر صادق منشبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهردامپروری904
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای چهاروستایی
سایر300300ابراهیم احمدیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهردامداری سبک905

استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای لنگک 

خمینی آباد

سایر400400ابراهیم اندیشهصندوق کارآفرینی امید

906
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای احشام نو
سایر500500ابراهیم آرمانبانک توسعه تعاون

907
دامداری بز و 

گوسفند
سایر300300ابراهیم بازداربانک کشاورزیروستای ابوالفیروز1دشتستانبوشهر

908

خدمات 

بازرگانی و 

بازاریابی 

محصوالت 

کشاورزی و 

دامی

سایر500500ابراهیم بهیبانک توسعه تعاونروستای سرکره1دشتستانبوشهر

1کنگانبوشهردامداری909
- بندر کنگان- بوشهر 

روستای برکه چوپان
سایر500500ابراهیم پوراییبانک کشاورزی

سایر500500ابراهیم تمبکیصندوق کارآفرینی امیدروستای تمبک1کنگانبوشهرصیادی910

1گناوهبوشهردامداری911
شهرستان - استان بوشهر 

روستای قلعه حیدر- گناوه 
سایر300300ابراهیم جوزاکبانک کشاورزی

1کنگانبوشهردامداری912
روستای مرزی برکه چوپان 

خیابان فایز
سایر500500ابراهیم حسن پورپست بانک

913
تیرچه و بلوک 

زنی
1گناوهبوشهر

بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای پوزگاه
پست بانک

ابراهیم حسین 

پور
سایر400400



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1دیلمبوشهردامداری914
شهرستان -استان بوشهر

روستای مال شهاب-دیلم
پست بانک

ابراهیم خواجه 

گیری
سایر400400

915
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهر دیر 

بردخون روستای بردخون 

کهنه

سایر500500ابراهیم درویشیبانک توسعه تعاون

916
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهربردخون روستای 

بردخون کهنه

سایر500500ابراهیم زارعیبانک توسعه تعاون

1عسلویهبوشهرسوپر مارکت917
استان بوشهر شهرستان 

عسلویه روستای زبار
سایر500500ابراهیم سالمیبانک توسعه تعاون

1تنگستانبوشهرپوشاک فروشی918
روستای -تنگستان-بوشهر

عالی حسینی
سایر500500ابراهیم سماواتیصندوق کارآفرینی امید

1تنگستانبوشهردامداری919

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش دلوار - تنگستان 

روستای عامری

سایر250250ابراهیم شریفیبانک کشاورزی

920
پرورش گاو 

شیر ی
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان آبپخش 

روستای مشفق اباد
سایر250250ابراهیم شهبازیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری921
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای رودفاریاب
سایر300300ابراهیم فضل الهیبانک کشاورزی

922
پرواربندی بز و 

گوسفند
بانک کشاورزیروستای گندمریزی1دشتستانبوشهر

ابراهیم 

گندمریزی
سایر300300

923
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر 

روستای کره بند

سایر350350ابراهیم مشتاقیبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامداری924
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای شول
سایر500500ابراهیم ملک زادهصندوق کارآفرینی امید

925
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای چهل زرعی عجم

سایر250250ابراهیم میگلیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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926
پرورش بز به 

روش سنتی
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای پشتو
بانک کشاورزی

ابوالحسن نیک 

پور
سایر200200

1گناوهبوشهردامداری927
شهرستان - استان بوشهر 

روستای عباسی- گناوه 
صندوق کارآفرینی امید

ابوالفتح ویسی 

زاده
سایر300300

928
لوازم خانگی 

برقی
1کنگانبوشهر

روستای شیرینو جنب 

مخابرات
سایر500500ابوالفضل بلوچیصندوق کارآفرینی امید

1گناوهبوشهردامپروری929
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای مال محمود
پست بانک

ابوالفضل عظیم 

زاده
سایر500500

930
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگاه
سایر400400ابوالفضل موسویبانک کشاورزی

1دشتیبوشهردامداری931
شهرستان . استان بوشهر 

روستای چارک. دشتی 
سایر300300ابوالقاسم قایدیپست بانک

932

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر

بخش - تنگستان-بوشهر

-روستای قباکلکی- مرکزی

زیادمال

سایر500500ابوذر زنده بودیپست بانک

1دشتستانبوشهرخرید نخل933
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای بشیر اباد
سایر250250ابوذر نظراقاییبانک کشاورزی

1دیربوشهردامداری934
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای جمرک
سایر500500ابول احمدیبانک توسعه تعاون

935

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
بخش -تنگستان-بوشهر

روستای چاه پیر-مرکزی
سایر500500احسان حیدرزادهپست بانک

936
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای گنوی
سایر500500احسان کرمیبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهرخواروبار فروشی937
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای جزیره شمالی
سایر300300احمد ابراهیمیپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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938
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای چهاربرج

سایر250250احمد احمدیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری939

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای سراج اباد

سایر500500احمد اله یاریبانک کشاورزی

940
پرورش گاو 

شیری
سایر300300احمد آبادروبانک کشاورزیروستای چاه خانی1دشتستانبوشهر

1جمبوشهرپرورش دام941
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای بهارستان
سایر500500احمد برازندهصندوق کارآفرینی امید

سایر500500احمد پیشگوصندوق کارآفرینی امیدروستای الورگل1کنگانبوشهردامپروری942

سایر500500احمد توکصندوق کارآفرینی امیداول میانلو- مینلو 1کنگانبوشهردامپروری943

1کنگانبوشهردامداری944
روستای برکه - کنگان 

چوپان
سایر500500احمد توکپست بانک

سایر500500احمد جهاندیدهصندوق کارآفرینی امیدروستای خیارزار1دشتستانبوشهرپرورش شترمرغ945

سایر250250احمد جوکاربانک کشاورزیآبپخش روستای چهاربرج1دشتستانبوشهردامداری946

1دیلمبوشهردامداری947
شهرستان -استان بوشهر

روستای والفجر-دیلم
سایر250250احمد جوهریبانک کشاورزی

948
- باغداری 

نخیالت
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر 

روستای کره بند

سایر300300احمد حاجیانیبانک کشاورزی

949
لوازم بهداشتی 

ساختمان
1دشتیبوشهر

کاکی روستای گلستان 

ساحلی
سایر300300احمد خدریپست بانک

1دیلمبوشهردامداری950
شهرستان -استان بوشهر

روستای کنارکوه-دیلم
سایر250250احمد راه پیماپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1دیلمبوشهردامداری951
شهرستان -استان بوشهر

روستای بنه اسماعیل-دیلم
بانک کشاورزی

احمد رضا کاوی 

نژاد
سایر250250

952
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر

- دهستان انگالی- بوشهر

روستای کره بند

سایر350350احمد رغبتبانک کشاورزی

1دیربوشهرقایق صیادی953

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهربردخون روستای 

بردخون کهنه

سایر500500احمد زارعیبانک توسعه تعاون

1دشتستانبوشهرباغداری954
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگاه
سایر250250احمد زاهدبانک کشاورزی

955
پرورش 

گاوشیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگاه منزل 

شخصی

سایر250250احمد سرشناسپست بانک

1کنگانبوشهرصیادی956
کنگان روستای پرک جنب 

بانک صادرات
سایر500500احمد شریفیصندوق کارآفرینی امید

957

کشاورزی 

کشت گوجه 

فرنگی

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کاکی

بنیاد

سایر500500احمد صادقی فردپست بانک

1دیربوشهردامداری958

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر بردستان روستای 

حسین اباد

سایر500500احمد طالبیبانک توسعه تعاون

1دشتستانبوشهرمغازه خشکباری959
بوشهر دشستان 

سعدابادروستای نظراقا
سایر250250احمد عاملیبانک توسعه تعاون

960
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان شهر شبانکاره 

روستای دهداران علیا

سایر250250احمد عروجیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1گناوهبوشهردامداری961
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستا محمد صالحی
سایر300300احمد علی پوربانک کشاورزی

3جمبوشهرپرورش دام962

استان بوشهر شهرستان جم 

انارستان روستای حرمی 

اناری

سایر15001500احمد غالمیپست بانک

963
پرواربندی بز و 

کهره
بانک کشاورزیروستای سرکره1دشتستانبوشهر

احمد غالمیان 

سرکره
سایر500500

964
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان
سایر500500احمد محمودیبانک توسعه تعاون

سایر10001000احمد مطری زادهپست بانکعسلویه روستای بستانو2عسلویهبوشهردامداری965

1کنگانبوشهرکشت آلویه ورا966
کنگان روستای پرک خ 

شهید ایزدپناه
سایر500500احمد نوروزیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهرکشاورزی967
شهرستان . استان بوشهر 

روستای کناربندک. دشتی 
سایر500500احمد یوسفی نیابانک توسعه تعاون

968

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر

شهرستان دشتی بخش 

شنبه طسوج مرتع دهن 

سفید و چامیخک

بانک کشاورزی
احمدرضا حاجی 

لو
سایر300300

969
پرورش بز و 

گوسفند
بانک کشاورزیآبپخش روستای چم تنگ1دشتستانبوشهر

اردشیر خوب 

خواه
سایر500500

1دشتستانبوشهردامپروری970
دشتستان روستای - بوشهر 

تلخ آب
بانک کشاورزی

اردوان حسنی 

توابع
سایر300300

971

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

سمل جنوبی
سایر500500ارسالن زنگنه نژادبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامداری972
شهرستان - استان بوشهر 

روستای شول- گناوه 
سایر300300اسداله بهزادیپست بانک
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1دشتیبوشهردامداری سبک973
شهرستان دشتی شهر 

خورموج روستای نودرار
بانک کشاورزی

اسداله صیادی 

مویمن
سایر300300

974
خرده فروشی 

آهن آالت
1گناوهبوشهر

بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای
سایر500500اسفندیار امیریصندوق کارآفرینی امید

1دیلمبوشهرصیادی975
شهرستان -استان بوشهر

روستای لیلتین-دیلم
سایر250250اسفندیار پربارپست بانک

976
واحد پرورش بز 

دوقلوزا عدنی
سایر500500اسکندر عبدالهیبانک کشاورزیروستای گندمزار- جم2جمبوشهر

1جمبوشهرپرورشدام977
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای چرموک
سایر500500اسماء حیدریبانک کشاورزی

1جمبوشهرپوشاک زنانه978
استان بوشه شهرستان جم 

روستای علی آباد
سایر500500اسماء رزمجوبانک توسعه تعاون

سایر500500اسماعیل بلوچیپست بانکروستای الورده1کنگانبوشهردامپروری979

980

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر
شهرستان -استان بوشهر

روستای وراوی- دشتی
سایر300300اسماعیل تیموریپست بانک

سایر500500اسماعیل دشتیبانک کشاورزیآبپخش روستای میاندشت1دشتستانبوشهردامداری981

1بوشهربوشهردامداری982
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر250250اسماعیل راشدیبانک کشاورزی

983
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای لمبدان 

حاجی اباد

بانک توسعه تعاون
اسماعیل سبزی 

پور
سایر500500

984

زراعت 

سبزیجات 

وصیفی جات

1تنگستانبوشهر
-اهرم-تنگستان-بوشهر

روستای سمل جنوبی
سایر500500اسماعیل شنبهپست بانک

1گناوهبوشهردامداری985
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستا محمد صالحی
سایر250250اسماعیل علی پوربانک کشاورزی
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986
صیفیجات 

کشاورزی
بانک توسعه تعاونروستای سرکره1دشتستانبوشهر

اسماعیل 

غالمرضا پور 

سرکره

سایر300300

987

زراعت 

سبزیجات 

وصیفی جات

1تنگستانبوشهر
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای بازویی- مرکزی
سایر500500اسماعیل فیروزیپست بانک

988
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر 

روستای زردکی

سایر350350اسماعیل محمدیبانک کشاورزی

989

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

روستای . خورموج . دشتی 

حناشور

پست بانک
اسماعیل 

هنشوریان
سایر300300

990
کاشت صیفی و 

سبزی
1تنگستانبوشهر

روستای -تنگستان-بوشهر

سمل شمالی
سایر500500اسیه ابرارصندوق کارآفرینی امید

1دشتیبوشهردامداری سبک991

استان بوشهر شهرستان 

روستای فقیه . دشتی 

حسنان

سایر300300اصغر باشیپست بانک

992
پرواربندی بز و 

گوسفند
سایر300300اصغر پوزگاهیبانک کشاورزیروستای چاه خانی1دشتستانبوشهر

1دشتیبوشهرپرورش دام993

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان چغاپور

مرحبایی

سایر500500اصغر زارعیپست بانک

994
پرورش 

بزوگوسفند
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگا ه
سایر250250اصغر زیرراهیبانک کشاورزی

995
پرورش 

گوسفندوبز
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای سبا
سایر250250افسانه فوالدیبانک کشاورزی

996
کشاورزی و 

باغداری
1دشتیبوشهر

خورموج . شهرستان دشتی 

روستای سرمک. 
سایر300300افشین مرادیپست بانک
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997
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

بخش -شهرستان دیّر-بوشهر

روستای لمبدان -مرکزی 

حاجی آباد

سایر500500اکبر حشمتی رادبانک توسعه تعاون

998
پرواربندی بز و 

گوسفند
سایر300300اکبر رضاییبانک کشاورزیروستای دهقاید1دشتستانبوشهر

1دشتیبوشهرکشاورزی999
شهرستان . استان بوشهر 

لنگک. خومرموج . دشتی 
سایر500500اکبر غریبیپست بانک

1000
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای احشام نو
سایر500500اکبر فخریبانک توسعه تعاون

1دیلمبوشهردامداری1001
شهرستان -استان بوشهر

روستای بنه اسماعیل-دیلم
سایر250250اکرم جلوهبانک کشاورزی

1002
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای تل سرکوه
سایر250250اکرم عطاییبانک کشاورزی

1دیلمبوشهردامداری1003
شهرستان -استان بوشهر

روستای بنه اسماعیل-دیلم
سایر250250اله داد کاوی نژادبانک کشاورزی

بانک کشاورزیبوشهر دشتستان سعداباد1دشتستانبوشهرطرح گلخانه1004
اله کرم حاتمی 

فرد
سایر500500

1005
لوازم تحریر و 

کتاب فروشی
1بوشهربوشهر

بوشهر بخش مرکزی 

روستای دویره
بانک توسعه تعاون

اله کرم فاطمی 

نژاد
سایر500500

1006
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر

- دهستان انگالی- بوشهر

روستای کره بند

سایر350350اله کرم کره بندیبانک کشاورزی

1007
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای چهاربرج

سایر250250الهام قاسمیصندوق کارآفرینی امید
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1008

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

سایر500500الیاس آذرپرابانک کشاورزیشهرآباد-تنگستان-بوشهر1تنگستانبوشهر

1009
پرورش گاو 

شیری
سایر500500الیاس سعادتبانک کشاورزیآبپخش روستای میاندشت1دشتستانبوشهر

سایر500500امراله افراسنبانک کشاورزیاهرم روستای گلکی1تنگستانبوشهردامداری1010

1دشتیبوشهردامداری1011
شهرستان دشتی روستای 

درازی
سایر300300امراله زارعیبانک توسعه تعاون

1012
کاشت صیفی و 

سبزیجات
1تنگستانبوشهر

بخش - تنگستان-بوشهر

روستای سمل - مرکزی

شمالی

صندوق کارآفرینی امید
امراله غریبی 

سملی
سایر500500

1دشتستانبوشهرقالی بافی1013

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان شهر شبانکاره 

خیابان امام خمینی ره

سایر250250امالک حیدریپست بانک

1014
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای چاهدول

سایر250250امید شیخبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرمغازه خشکباری1015
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای نظراقا
سایر250250امید عاملیبانک توسعه تعاون

1016
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان دهستان 

سرمستان روستای گنوی

سایر500500امید گنخکیبانک توسعه تعاون

1017
پرورش دام 

سبک و سنگین
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان چغاپور

حسین زایری خیابان شهید 

محمد علی جعفری

سایر500500امیر جعفریبانک توسعه تعاون
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1دشتستانبوشهرپرورش گوسفند1018
شهرستان دشتستان بخش 

بوشکان روستای اشکفتو
سایر500500امیر غفاری خواهبانک کشاورزی

1بوشهربوشهردامداری1019
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر500500امین حسن زادهبانک کشاورزی

1020
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش بوشکان 

روستای طلحه

سایر500500امین یوسفیان فربانک کشاورزی

1021
کارگاه تولیدی 

خیاطی
3جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای باریکان
سایر15001500انیسه روشنبانک توسعه تعاون

1022

حمل و 

جابجایی بار 

توسط نیسان 

زامیاد

1تنگستانبوشهر
دهستان -تنگستان-بوشهر

روستای بنه گز-باغک
صندوق کارآفرینی امید

اویس کریمی 

زاده
سایر320320

1گناوهبوشهردامداری1023

شهرستان -استان بوشهر

روستای بهمنیاری -گناوه

شرقی

سایر300300ایرج بهمیاریبانک کشاورزی

1کنگانبوشهرخدمات1024
شیرینو بعد از آشپزخانه 

فانوش
سایر500500ایرج دلیل آرصندوق کارآفرینی امید

1گناوهبوشهردامداری1025
شهرستان - استان بوشهر 

روستای کلر- گناوه 
سایر250250ایرج کللیبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامپروری1026
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای مال محمود
پست بانک

ایمان چهار 

محالی
سایر250250

سایر250250ایمان حسن زادهبانک کشاورزیسعداباد روستای هلپه ای1دشتستانبوشهرنخل1027
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1028

- کشاورزی 

کاشت گیاه 

دارویی آلویه ورا

1دشتستانبوشهر
بوشهر سعدآباد روستای 

برمک
سایر250250ایوب جدیبانک کشاورزی

1029

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر
شهرستان . استان بوشهر 

روستای مل گل. دشتی 
سایر300300ایوب قایدیبانک کشاورزی

1030
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر

روستای کره بند

سایر350350ایوب کره بندیبانک کشاورزی

1031

خدمات 

بازرگانی و 

بازاریابی 

محصوالت 

دامی و 

کشاورزی

سایر500500بابک حیدریبانک توسعه تعاونروستای سرکره1دشتستانبوشهر

1032
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای ملگه
سایر500500باقر پهلوانزادهپست بانک

1033

زنبور داری 

تولید عسل 

طبیعی

1بوشهربوشهر
بوشهر چاه کوتاه قلعه منزل 

شخصی
سایر350350باقر زنگوئیصندوق کارآفرینی امید

1034

خدمات 

بازرگانی و 

بازاریابی 

محصوالت 

کشاورزی و 

دامی

سایر500500باقر یزدانیبانک توسعه تعاونروستای قلعه سفید1دشتستانبوشهر
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1دشتیبوشهردامداری1035

شهرستان . استان بوشهر 

بخش . خورموج . دشتی 

روستای بن بید. شنبه 

پست بانک
باقر یوسفی 

فرجام
سایر300300

1036
پرواربندی بز و 

گوسفند
سایر300300بتول ریشهریبانک کشاورزیروستای دهقاید1دشتستانبوشهر

1دشتیبوشهرزنبورداری1037
شهرستان . استان بوشهر 

روستای کناربندک. دشتی 
صندوق کارآفرینی امید

براتعلی رضایی 

رحیمی
سایر500500

1038
صیفیجات 

کشاورزی
سایر500500برجعلی ارشدیبانک توسعه تعاونروستای نظراقا1دشتستانبوشهر

1039
جوشکار سیار 

گاز خانگی
1بوشهربوشهر

بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر300300بهرام بجلیپست بانک

1گناوهبوشهردامداری1040
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای عباسی
سایر500500بهرام یوسفیپست بانک

1تنگستانبوشهرنجاری1041
روستای -تنگستان-بوشهر

عالی حسینی
سایر500500بهروز سماواتیصندوق کارآفرینی امید

1042
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای بویری

سایر250250بهروز یزدانیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری1043

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای چاهدول

سایر250250بهزاد رودسازبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامداری1044
شهرستان -استان بوشهر

روستای شول-گناوه
سایر300300بهزاد موساییپست بانک

1گناوهبوشهردامداری1045
شهرستان - استان بوشهر 

روستای مال محمود- گناوه 
سایر300300بهمن حیدریپست بانک

سایر214214بهنام رحیمیبانک کشاورزیبوشکان3دشتستانبوشهرپرورش گوسفند1046
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1047

خدمات و نصب 

راه اندازی نرم 

افزار

1دیربوشهر
استان بوشهر شهرستان 

شهر آبدان
سایر500500بهنام سلمانیبانک توسعه تعاون

1048
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای ملگه
سایر500500پرویز پهلونزادهبانک توسعه تعاون

1تنگستانبوشهرتعویض روغنی1049
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای گادوی- مرکزی
سایر500500پرویز جمالیپست بانک

1تنگستانبوشهرخواربار فروشی1050

استان بوشهر ، شهرستان 

تنگستان ، بخش دلوار ، 

روستای چاه تلخ شمالی

سایر300300پرویز قاسمیپست بانک

1گناوهبوشهردامپروری1051
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای گوابین
بانک کشاورزی

پروین تخت 

اردشیر
سایر250250

1دشتیبوشهردامداری سبک1052
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای چاووشی
سایر300300پروین نامجوبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرآرایشگاه زنانه1053

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان شهر شبانکاره 

خیابان طالقانی پایین تر از 

مسجد صاحب الزمان عج

سایر250250پریسا سرابیپست بانک

1گناوهبوشهردامداری1054
شهرستان - استان بوشهر 

روستای شول- گناوه 
سایر250250پژمان کیامرثیبانک کشاورزی

1عسلویهبوشهردامداری1055

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان اخند - عسلویه 

خیابان مسجد جامع

سایر100100پی پی بخشبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهردامداری1056

استان بوشهر شهرستان 

 )گناوه روستای اسالم آباد

(بهمیناری 

سایر300300پیام بحردستانبانک کشاورزی
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1057

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
بخش -تنگستان-بوشهر

روستای عمار-مرکزی
سایر500500تیمور ثابت فردپست بانک

1058

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

اشکالی
سایر500500جاسم سلیمیپست بانک

1کنگانبوشهردامداری1059
بندر کنگان - بوشهر 

روستای برکه چوپان
سایر500500جعفر توکپست بانک

1060
کشت نهال 

ونخل
2جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش مرکزی روستای علی 

آباد

سایر500500جعفر دهقانبانک کشاورزی

1کنگانبوشهرسوپرمارکت1061
بندر کنگان برکه - بوشهر 

چوپان خیابان غدیر
سایر500500جعفر فرهادیپست بانک

1062
پرورش بزو 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

سعداباد روستای جتوط 

منزل شخصی
سایر250250جعفر گرگیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهردامداری سبک1063
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای منقل
بانک توسعه تعاون

جالل الدین 

غالمی
سایر300300

1064
کارگاه 

جوشکاری
1تنگستانبوشهر

روستای -تنگستان-بوشهر

بازویی
سایر500500جالل صفاصندوق کارآفرینی امید

1کنگانبوشهردامداری1065
بندر کنگان - بوشهر 

روستای برکه چوپان
سایر500500جمال حسن پورپست بانک

1066
پرورش بز به 

روش سنتی
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای شهرخاص
بانک کشاورزی

جهان مصلحی 

پور
سایر500500

1دشتستانبوشهردامپروری1067
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای سنا بن سنا
سایر300300جهانتاب ترزقانبانک کشاورزی

1کنگانبوشهردامداری1068
بندر کنگان - بوشهر 

روستای برکه چوپان
سایر500500جواد حسن پورپست بانک

1دیلمبوشهردامداری1069
شهرستان -استان بوشهر

روستای خواجه گیر-دیلم
سایر250250جواد داریوشیبانک کشاورزی
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2جمبوشهردامداری1070
استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای موردی
سایر10001000جواد عمرانیپست بانک

1071

خرده فروشی 

خوارو بار و 

لبنیاتی

1گناوهبوشهر
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای محمدی
سایر400400جواد نظام زادهصندوق کارآفرینی امید

1072
پرواربندی گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای خوش اب1دشتستانبوشهر

جوهر ناصری 

بناری
سایر300300

1073
گاو شیری 

سنتی مولد
سایر900900چوپانعلی مرادیصندوق کارآفرینی امیددشتستان روستای خیرک5دشتستانبوشهر

1دشتستانبوشهردامداری1074

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای بهر

سایر250250حامد حسن پوربانک کشاورزی

1دشتیبوشهردامداری سبک1075
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای الور رزمی
بانک کشاورزی

حبیب اله 

عباسی جو
سایر300300

1076
پرورش 

زنبورعسل
سایر500500حبیب اله نیکنامبانک توسعه تعاونروستای جمغاری1دشتستانبوشهر

1کنگانبوشهردامداری1077
- بندر کنگان - بوشهر 

روستای برکه چوپان
سایر500500حبیب توکپست بانک

1078
- باغداری 

نخلداری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای آلیوسفی
سایر500500حبیب چمیبانک کشاورزی

1079

تولید گوجه 

فرنگی گلخانه 

ای

1دیربوشهر
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان
سایر500500حبیب سهولیبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهردامپروری1080
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای چهار محال
سایر250250حبیب عوضیبانک کشاورزی

1081
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر

- دهستان انگالی- بوشهر

روستای کره بند

سایر350350حجت جوان بختبانک کشاورزی
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2جمبوشهرتولیدی مانتو1082
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای حاجی اباد
سایر500500حدیث کیش پابانک توسعه تعاون

1عسلویهبوشهرصیادی1083
- شهرستان عسلویه 

روستای بساتین
سایر500500حسن احمدزادهبانک توسعه تعاون

1دشتستانبوشهردامداری1084
باالی - روستای راهدار

کارخانه سیمان
سایر300300حسن احمدیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری1085

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

(عشایر)روستای گلدشت 

سایر250250حسن اسدیبانک کشاورزی

سایر500500حسن اصغریصندوق کارآفرینی امیداول میانلو- میانلو - کنگان 1کنگانبوشهردامپروری1086

1087
پرورش بز به 

روش سنتی
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای طاقو
سایر500500حسن برازندهبانک توسعه تعاون

سایر500500حسن بلوچیصندوق کارآفرینی امیدکنگان روستای الورگل1کنگانبوشهردامپروری1088

1089

پرورش و 

نگهداری 

زنبورعسل

2کنگانبوشهر

- پرک-کنگان-بوشهر

روبروی بانک صادرات خ 

شهیدناز

سایر500500حسن تازصندوق کارآفرینی امید

1090

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

سایر500500حسن توکصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه میان1کنگانبوشهر

1091
نگهداری دام 

سبک
1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

روستای بحیری. دشتی 
سایر300300حسن تیموریپست بانک

1دشتیبوشهرکشاورزی1092
الور . خورموج . بوشهر 

شرقی
سایر400400حسن حاجیانیپست بانک

1کنگانبوشهردامپروری1093
کنگان حسین آباد جنب 

بلوک زنی علی حسن پور
سایر500500حسن حسن پورصندوق کارآفرینی امید

1دشتیبوشهرپرورش دام1094
خورموج روستای بحیری 

روستای برکت
سایر300300حسن خبدوییبانک کشاورزی
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1095
کشاورزی 

صیفیجات
سایر500500حسن درویشیبانک توسعه تعاونروستای بنداروز1دشتستانبوشهر

1096
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای لمبدان باالیی
سایر500500حسن سهولیبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهردامداری1097
شهرستان -استان بوشهر

روستای عباسی-گناوه
سایر300300حسن عباسیبانک کشاورزی

1عسلویهبوشهرatmدستگاه 1098

استان بوشهر شهرستان 

عسلویه دهستان اخند باجه 

پست بانک اخند

سایر500500حسن علی پورپست بانک

1099

بسته بندی 

انواع محصوالت 

کشاورزی

2تنگستانبوشهر
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای گلنگون- مرکزی
سایر10001000حسن غالمیانصندوق کارآفرینی امید

1دشتیبوشهرکشاورزی1100
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای چاوشی
سایر300300حسن فقیهپست بانک

1دیربوشهرقایق صیادی1101

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر بخش مرکزی 

دهستان الی شمالی

سایر500500حسن فوالدیبانک توسعه تعاون

1102
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

-دهستان انگالی-بوشهر

روستای کره بند
سایر500500حسن کره بندیصندوق کارآفرینی امید

1103
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای دشتی اسماعیل 

خانی

سایر250250حسن کریمیبانک کشاورزی

1104
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان روستای 

درودگاه ک شهید 

پورحسینی

سایر250250حسن کشاورزبانک کشاورزی
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1105

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

قایدی
سایر500500حسن کشت کارپست بانک

1دیربوشهرقالی صیادی1106
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای الی شمالی
بانک توسعه تعاون

حسن کشکولی 

نژاد
سایر500500

1تنگستانبوشهرخرید قایق1107

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش دلوار - تنگستان 

روستای بریکان

بانک کشاورزی
حسن محمودی 

شعار
سایر500500

1108
خرید قایق 

صیادی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای الی جنوبی
سایر500500حسن میرزاییبانک توسعه تعاون

1بوشهربوشهردامداری1109
بوشهر بخش مرکزی 

روستای تل سیاه
سایر500500حسنعلی جمالیبانک کشاورزی

1110
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای سربست
سایر250250حسنیه فرخیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای تمبک- کنگان 1کنگانبوشهردامپروری1111
حسین ابراهیمی 

پور
سایر500500

1112
پرورش دام 

سبک و سنگین
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

- بخش کاکی- دشتی

روستای - دهستان کاکی

حاللی

سایر500500حسین احمدیصندوق کارآفرینی امید

1113
پروژه برق 

ساختمان
1گناوهبوشهر

بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای چهار محال
سایر250250حسین احمدیپست بانک

1114
دامداری بز و 

گوسفند
سایر300300حسین اسماعیلیبانک کشاورزیروستای چاه خانی1دشتستانبوشهر



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1115

حمل وجابجایی 

بار توسط 

نیسان زامیاد

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

خورموجی
سایر360360حسین افراسنصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهردامداری1116
پخش بوشکان روستای 

تنگ خون
سایر250250حسین افراسیابیبانک کشاورزی

1117
- کشاورزی 

باغداری
سایر250250حسین اقاییبانک کشاورزیسعداباد روستای آلیوسفی1دشتستانبوشهر

1118

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر
شهرستان . استان بوشهر 

روستای شنبه. دشتی 
سایر400400حسین اکفورهبانک توسعه تعاون

1119

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

احمدآباد
سایر500500حسین ایزدی نیاپست بانک

1دشتستانبوشهرعکاسی1120

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان شهر شبانکاره 

خیابان خیابان بسیج پشت 

بهداری کوچه شهید رنجبر

سایر250250حسین آزادهپست بانک

1121
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای محمدجمالی

سایر250250حسین برخانبانک کشاورزی

1122
پرورش بز به 

روش سنتی
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای کمال آباد
سایر500500حسین بسیمبانک کشاورزی

1تنگستانبوشهرسوپر مارکت1123
روستای -تنگستان-بوشهر

گلنگون
سایر500500حسین بناریصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهرخشکبار- مغازه1124
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای نظراقا
سایر250250حسین پادیرپست بانک

سایر500500حسین توکپست بانکروستای قلعه میان1کنگانبوشهردامداری1125
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1126
پرورش گاو 

شیری
سایر300300حسین جعفرنیابانک کشاورزیروستای چاه خانی1دشتستانبوشهر

1127
پرورش بز و 

گوسفند
بانک کشاورزیآبپخش روستای میاندشت1دشتستانبوشهر

حسین جعفری 

خورموجی
سایر500500

1128
پرواربندی بز و 

کهره
سایر480480حسین جمالیبانک کشاورزیروستای سرکره1دشتستانبوشهر

1129
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای خرگونه
سایر500500حسین چاه بندیبانک توسعه تعاون

سایر500500حسین حسن پورپست بانکروستای چاه مجنون1کنگانبوشهرصیادی1130

1131
پرورش دام 

سبک
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کبگان

کالت

سایر500500حسین حسینیصندوق کارآفرینی امید

1بوشهربوشهردامداری1132
بوشهر بخش مرکزی 

روستای دویره
سایر350350حسین خدریبانک توسعه تعاون

1133

خدمات جمع 

آوری کود های 

حیوانی و مرغی 

از مرغداری ها 

و گاوداری ها

سایر500500حسین خلیفهبانک کشاورزیروستای عیسوند1دشتستانبوشهر

1134

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر

بخش - تنگستان-بوشهر

روستای - مرکزی

قایدابراهیمی

سایر500500حسین خواربارپست بانک

1دیلمبوشهردامداری1135
شهرستان -استان بوشهر

روستای خواجه گیر-دیلم
سایر250250حسین داریوشیبانک کشاورزی
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1136
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر بردخون روستای 

بردخون کهنه

سایر500500حسین درویشیبانک توسعه تعاون

1تنگستانبوشهردامداری1137

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش دلوار - تنگستان 

بندر رستمی جنوبی

بانک کشاورزی
حسین دست 

پسین
سایر250250

1138
خدمات تصفیه 

آب
1بوشهربوشهر

بوشهر بخش مرکزی 

روستای دویره
سایر350350حسین دشتیپست بانک

1دیربوشهرقایق صیادی1139
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای الی شمالی
سایر500500حسین دشتیبانک توسعه تعاون

1140
پرورش دام 

سبک
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کبگان

شیخیان شهاب

سایر500500حسین دهقانپست بانک

1141

زراعت 

سبزیجات 

وصیفی جات

1تنگستانبوشهر
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای چاه پیر- مرکزی
سایر500500حسین راخپست بانک

1142
پرورش 

گوسفند و بز
سایر300300حسین راستگوبانک کشاورزیروستای ابوالفیروز1دشتستانبوشهر

1دیربوشهرکشاورزی1143
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر آبدان
سایر500500حسین راسخ خوبانک توسعه تعاون

1144

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر
. شُنبه . شهرستان دشتی 

روستای درویشی
سایر300300حسین روانصندوق کارآفرینی امید

1گناوهبوشهردامداری1145
شهرستان - استان بوشهر 

روستای بهمنیاری- گناوه 
سایر300300حسین روستابانک کشاورزی
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1146

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر
شهرستان . استان بوشهر 

روستای درازی. دشتی 
پست بانک

حسین زارعی 

پیشه
سایر500500

1147

زراعت 

سبزیجات 

وصیفی جات

1تنگستانبوشهر
-اهرم-تنگستان-بوشهر

روستای سمل جنوبی
سایر500500حسین زنگنه نژادپست بانک

1148
پرورش دام 

سبک
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای مهرآباد
سایر500500حسین سرایبانک کشاورزی

1تنگستانبوشهردامداری1149

استان بوشهر ، شهرستان 

تنگستان ، بخش دلوار ، 

بندر بوالخیر

بانک کشاورزی
حسین سلیمی 

پور
سایر250250

1150
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

شهر شبانکاره روستای 

چاهدول

سایر500500حسین شیخیبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامداری1151
شهرستان - استان بوشهر 

روستای شول- گناوه 
سایر250250حسین طاهریپست بانک

1152
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دوراهک پایین جاده
سایر500500حسین عالی پوربانک توسعه تعاون

1153
پرورش دام 

سبک
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان چغاپور

بابمنیر

سایر500500حسین غالمیپست بانک

1154
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-دهستان انگالی-بوشهر

روستای کره بند

سایر350350حسین غالمیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرخرید نخل1155
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای سربست
سایر250250حسین فرخبانک کشاورزی
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1تنگستانبوشهرسوپر مارکت1156
بخش -تنگستان-بوشهر

روستای بنه گز-مرکزی
سایر500500حسین قایدیصندوق کارآفرینی امید

1157

کشاورزی 

کشت گوجه )

فرنگی و صیفی 

(جات

1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

بخش شنبه و . دشتی 

. دهستان شنبه . طسوج 

مزرعه حاج احمدی

سایر500500حسین کاظمیبانک توسعه تعاون

1158
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر

روستای کره بند

سایر350350حسین کره بندیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری1159

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای الی پهه

سایر250250حسین مردایبانک کشاورزی

1دیربوشهرکشاورزی1160

استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای لمبدان باالیی 

شمال جاده اصلی

سایر500500حسین ملیتبانک توسعه تعاون

1161

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
-اهرم-تنگستان-بوشهر

روستای سمل شمالی
سایر500500حسین منوچهریپست بانک

سایر500500حسین نوروزیصندوق کارآفرینی امیدروستای پرک2کنگانبوشهرخدمات1162

1163

پرورش دام 

بز بومی  )سبک

)

سایر500500حسین هوردیبانک کشاورزیجم روستای چم چشمه2جمبوشهر

1دشتستانبوشهرگاوشیری1164

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای سمیعا

سایر500500حسینعلی ستودهبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرنخل1165
بوشهر دشتستان 

سعدابادروستای بشیرآباد
سایر250250حسینقلی بهروزبانک کشاورزی
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1166
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای سیاه منصور سفلی
بانک کشاورزی

حسینقلی علی 

پور
سایر250250

1دشتیبوشهرزنبور داری1167
خورموج . شهرستان دشتی 

روستای سرمک. 
پست بانک

حشمت اله 

رضایی رحیمی
سایر300300

1168
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهر دیر 

روستای تل رییس
بانک توسعه تعاون

حلیمه بردستانی 

ثابت
سایر500500

1دشتیبوشهردامداری1169
شهرستان دشتی شهر شنبه 

اسالم آباد
سایر300300حلیمه زارعیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهرارایشگاه مردانه1170

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کبگان

کردوان سفلی

سایر250250حمزه جمال زادهپست بانک

1171
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر بردستان روستای 

لمبدان پایینی

بانک توسعه تعاون
حمزه حمیدی 

صفت
سایر500500

1172
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دوراهک روستای سورو
سایر500500حمزه دراهکیبانک توسعه تعاون

1173

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

سایر500500حمید حسن پورپست بانکروستای برکه چوپان1کنگانبوشهر

1174

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای بنه گز- مرکزی
سایر500500حمید حیدریپست بانک

1بوشهربوشهردامداری1175
بوشهر بخش مرکزی 

روستای تل سیاه
سایر500500حمید خضریبانک کشاورزی

1176
خدمات 

کامپیوتری
سایر300300حمید خوش نیتبانک توسعه تعاونروستای خوشمکان1دشتستانبوشهر
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1177

نصاب و تعمیر 

کار کولرهای 

گازی پنجره ای 

و اسپلیت

سایر500500حمید محمدیپست بانکروستای رود شور1گناوهبوشهر

1178
پرورش گاو 

شیر ی
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای اسالم اباد
سایر250250حمید مرعشیبانک کشاورزی

1بوشهربوشهردامداری1179
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
بانک کشاورزی

حمیدرضا 

شجاعی
سایر500500

1دشتستانبوشهرگاوشیری1180
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای تل سرکوه
بانک کشاورزی

حمیدرضا علی 

زاده
سایر250250

1181
پرورش زنبور 

عسل
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش بوشکان 

شهر بوشکان

بانک کشاورزی
حمیرا احمدی 

فرد
سایر500500

1182

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

روستای فقیه . دشتی 

حسنان

سایر300300حیدر باشیپست بانک

1دشتستانبوشهردامپروری1183

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای پلنگی بنه محمد

سایر500500حیدر باقریبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری1184
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای سنا
سایر300300حیدر تازیکبانک کشاورزی

1دشتیبوشهرپرورش دام1185

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان چغاپور

دهداری

سایر400400حیدر حیاتیپست بانک

1186
پرورش دام 

اصالح نژاد
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی 

روستای -دهستان کبگان

میته

سایر400400حیدر دوالب نیاپست بانک
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1187

پرور)دامپروری

ش گوسفند و 

(بز

1گناوهبوشهر
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای مال محمود
سایر250250حیدر زادمهربانک کشاورزی

1دشتیبوشهرپرورش بز1188
شهرستان دشتی روستای 

باغان
پست بانک

حیدر صداقت 

سیما
سایر300300

1بوشهربوشهرگاوداری1189

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر 

روستای کره بند

سایر350350حیدر کره بندیبانک کشاورزی

3گناوهبوشهردامداری1190
شهرستان - استان بوشهر 

روستای گشویی-گناوه
سایر10001000خاتون خزاییپست بانک

سایر300300خاور مقیمیبانک کشاورزیروستای چاه خانی1دشتستانبوشهردامداری1191

1بوشهربوشهردامداری1192
بوشهر بخش مرکزی 

روستای چاهکوتاه
سایر500500خدامراد دشتیبانک کشاورزی

1193
پرورش گاو 

شیری
سایر250250خدر جان امیریبانک کشاورزیبوشهر دشتستان سعداباد1دشتستانبوشهر

1194

- دامپروری 

پرورش گاو 

شیری

1دشتستانبوشهر
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای سربست
بانک کشاورزی

خدیجه حمادی 

سربست
سایر250250

1دشتستانبوشهردامپروری1195
دشتستان روستای - بوشهر 

کفتر رو
بانک کشاورزی

خدیجه رجایی 

راد
سایر300300

1196
پرورش 

گاوشیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای برمک
بانک کشاورزی

خدیجه رنگ 

وبوی
سایر300300

1دیربوشهردامداری1197
ابدان روستای -دیر-بوشهر

احمد اباد
سایر500500خدیجه کرمیبانک توسعه تعاون

1198

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر
خورموج . شهرستان دشتی 

روستای دهوک. 
سایر300300خدیجه یوسفیپست بانک
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1199
پرورش گاو 

شیری
1تنگستانبوشهر

بخش -تنگستان-بوشهر

دهستان -مرکزی

روستای -محموداحمدی

بازویی

سایر500500خسرو بهزادیپست بانک

1گناوهبوشهردامپروری1200
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای چهارروستایی
سایر250250خسرو سرابیبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامداری1201
شهرستان - استان بوشهر 

روستای عباسی- گناوه 
سایر300300خسرو عباسیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرسبزیکاری1202

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای میاندشت

سایر250250خضر برزگرپست بانک

1دشتیبوشهردامداری1203
شهرستان . استان بوشهر 

روستای محمدآباد. دشتی 
سایر300300خضر عوض پوربانک کشاورزی

1دشتیبوشهرسوپرمارکت1204
شهرستان . استان بوشهر 

روستای محمدآباد. دشتی 
سایر300300خضر گرامیپست بانک

1عسلویهبوشهردامداری1205
روستای - عسلویه - بوشهر 

خیارو
سایر500500خلف هاللیبانک توسعه تعاون

سایر200200خلیل حیاتیبانک کشاورزیروستای پرک- کنگان 1کنگانبوشهرصیادی1206

1عسلویهبوشهردامداری1207
شهرستان - استان بوشهر 

روستای خره- عسلویه 
سایر500500خمیس شاهینیبانک توسعه تعاون

1208
مغازه 

سوپرمارکت
سایر500500خیبر شریفیبانک توسعه تعاونروستای دهقاید1دشتستانبوشهر

سایر500500خیرالنساء کامرانبانک توسعه تعاونروستای چاه خانی1دشتستانبوشهرمغازه پوشاک1209

1گناوهبوشهردامداری1210
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای عباسی
سایر300300داراب عباسیپست بانک
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1211

زراعت 

سبزیجات 

وصیفی جات

1تنگستانبوشهر
-اهرم-تنگستان-بوشهر

روستای سمل شمالی
سایر500500داراب مسیح گلپست بانک

1212

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر

بخش - تنگستان-بوشهر

- روستای خایز - مرکزی

کشی

سایر500500داود احسانی خواهپست بانک

بانک کشاورزیبوشهر دشتستان سعداباد1دشتستانبوشهرکشت نهال لیمو1213
داود اسماعیلی 

خواه
سایر500500

1214
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای چهاربرج

سایر250250داود شفیع فربانک کشاورزی

1بوشهربوشهردامپروری1215

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر 

روستای کره بند

سایر250250داود منصوریبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامپروری1216
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای رود شور
سایر300300داوود مرادیبانک کشاورزی

1217
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای لمبدان باالیی
سایر500500رادمهر ابراهیمیبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهردامپروری1218
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای محمدی
سایر300300راضیه خواجهبانک کشاورزی

1219
تولید و پرورش 

قارچ خوراکی
سایر500500راضیه رویین تنبانک توسعه تعاونروستای بنار آبشیرین1دشتستانبوشهر

1جمبوشهرپرورش دام1220

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای حسین 

آباد

سایر500500راضیه شریف نژادصندوق کارآفرینی امید

1221
پرورش گاو 

شیری
2تنگستانبوشهر

بوشهر تنگستان دلوار بندر 

رستمی
سایر500500رامین صابریبانک کشاورزی
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1تنگستانبوشهردامداری1222
- دلوار - بوشهر تنگستان 

روستای شلیدان
سایر250250رحمان بخشیبانک کشاورزی

1دیلمبوشهردامداری1223
شهرستان -استان بوشهر

روستای بنه اسماعیل-دیلم
سایر250250رحمان سعادتمندپست بانک

1دیلمبوشهرخدمات1224
شهرستان -استان بوشهر

روستای عامری-دیلم
سایر250250رحیم اسماعیلیپست بانک

1بوشهربوشهردامداری1225
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر250250رحیم بجلیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهردامداری سبک1226
استان بوشهر شهرستان 

روستای سرمک. دشتی 
بانک کشاورزی

رحیمه صیادی 

پوران
سایر300300

1227
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای جتوط
سایر250250رستم رستمیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهردامداری سبک1228
روستای محمد آباد خیابان 

شهید عابدی
پست بانک

رسول بشیری 

محمدآبادی
سایر300300

1بوشهربوشهردامداری1229
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر500500رشید راشدیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهرخرید تراکتور1230

شهر ستان - استان بوشهر

-دهستان کاکی-دشتی 

روستای تلخو

سایر500500رضا احمدیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرخرید نخل1231
بوشهر دشتستان 

سعدابادروستای برمک
سایر250250رضا برامکیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهردامداری1232

شهرستان . استان بوشهر 

روستای . خورموج .دشتی 

وراوی

سایر300300رضا تیموریپست بانک

1233

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

سمل شمالی
سایر500500رضا شادمانپست بانک
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1گناوهبوشهردامداری1234
شهرستان - استان بوشهر 

گناوه روستای عباسی
سایر250250رضا شهمرادیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری1235
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای جمیله
سایر300300رضا طاهریبانک کشاورزی

سایر300300رضا عباسیبانک توسعه تعاونروستای خوشمکان1دشتستانبوشهرمغازه خرازی1236

1237
درب و پنجره 

آلمینیوم
سایر500500رضا عسکریبانک توسعه تعاونروستای دهقاید1دشتستانبوشهر

1دشتیبوشهردامداری1238
شهرستان . استان بوشهر 

روستای مل گاودان. دشتی 
سایر300300رضا فقیهپست بانک

بانک کشاورزیبخش بوشکان شهر بوشکان1دشتستانبوشهرپرورش گوسفند1239
رضا کریمی 

دوقزلو
سایر250250

1دیلمبوشهردامداری1240
شهرستان -استان بوشهر

روستای عامری-دیلم
سایر250250رضا لیراویبانک کشاورزی

1241
کاشت صیفی 

جات گلخانه ای
1تنگستانبوشهر

بخش -تنگستان-بوشهر

دهستان -مرکزی

روستای -محموداحمدی

منصوری وسطی

سایر500500رضا محمدزادهبانک توسعه تعاون

1242

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

بخش . خورموج . دشتی 

روستای بن بید. شنبه 

سایر300300رضا یوسفی شعارپست بانک

1243
پرورش دام 

سبک
2جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای پشتو
سایر500500رقیه استادیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرگاوشیری1244
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای زیرراه
سایر250250رمضان مندنیبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامپروری1245
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای چهار برج
سایر500500رمضان نریمانیبانک کشاورزی
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1تنگستانبوشهرخواربار فروشی1246

استان بوشهر ، شهرستان 

تنگستان ، بخش دلوار ، 

روستای جایینک

سایر500500روح اله حمیدیپست بانک

1گناوهبوشهردامداری1247
شهرستان -استان بوشهر

روستای بهمنیاری-گناوه
سایر300300روح اله لشکریبانک کشاورزی

1248
پرورش گاو 

شیر ی
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگا ه
سایر250250زبیده تواناییانبانک کشاورزی

1249
نگهداری دام 

سبک
1دشتیبوشهر

. شنبه . شهرستان دشتی 

روستای درویشی
سایر300300زمان زارعیپست بانک

1250
خرده فروشی 

فراورده ها لبنی
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کبگان

گلستان ساحلی

سایر300300زهرا خضریپست بانک

1251
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای چهاربرج

سایر250250زهراء باقریبانک کشاورزی

1252
پرورش بز به 

روش سنتی
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای پلنگی
سایر500500زهراء حسین پوربانک کشاورزی

1253
پرورش گاو 

شیر ی
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای تل سرکوه
سایر250250زینب باهوشبانک کشاورزی

1جمبوشهرپرورش دام1254
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای پلنگی
سایر500500زینب بیشصندوق کارآفرینی امید

1255

خرده فروشی 

فرآورده های 

لبنی

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -اداره کاکی-دشتی

روستای گلستان-کبگان

سایر350350زینب خدریپست بانک

1دیلمبوشهردامداری1256
شهرستان -استان بوشهر

روستای مظفری-دیلم
سایر250250زینب خدریبانک کشاورزی
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1دشتستانبوشهرقالی بافی1257

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای خیارزار

سایر250250زینب صالحیپست بانک

1258
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

روستای کره بند- بوشهر 
سایر500500زینب کره بندیبانک کشاورزی

1259
پرورش دام 

سبک
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای آبگرمک روستای 

دوتوسور

سایر500500زینب مظفریانبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامداری1260
شهرستان - استان بوشهر 

روستا چشمه- گناوه 
سایر250250ستار قنبریبانک کشاورزی

1261
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستا سبا
بانک کشاورزی

ستاره راست 

خدیو
سایر250250

1دیربوشهردامداری1262
استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای سرکوه احمد
سایر500500ستاره عمرانیبانک توسعه تعاون

1دشتستانبوشهردامپروری1263
بوشهر دشتستان بخش ارم 

شهر تنگ ارم
بانک کشاورزی

سجاد رشیدی 

خواه
سایر300300

1تنگستانبوشهرپوشاک فروشی1264
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای گلنگون- مرکزی
سایر500500سجاد زنگنهصندوق کارآفرینی امید

1گناوهبوشهردامداری1265
شهرستان - استان بوشهر 

گناوه روستای تل تل
سایر250250سجاد عرب زادهپست بانک

1266

- کشاورزی 

کشت درخت 

خرما

1دشتستانبوشهر
بوشهر سعداباد روستای 

بشیرآباد
سایر250250سجاد کرامیبانک کشاورزی

1267
خرده فروشی 

پوشاک مردانه
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کبگان

کردوان رییسی

سایر350350سجاد کشاورزپست بانک
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1268
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای لمبدان پایینی
بانک توسعه تعاون

سجاد میگویی 

نژاد
سایر500500

1269
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر

روستای کره بند

سایر350350سراج غالمیپست بانک

1270

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

چاه پیر
سایر500500سردار آذرپراپست بانک

1271
پرواربندی 

گوساله
سایر300300سروش فقیهبانک کشاورزیبرازجان1دشتستانبوشهر

1دشتیبوشهرپرورش دام1272

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کاکی

بنیاد

سایر500500سعید بهمنیپست بانک

1273
پرورش 

بلدرچین
1تنگستانبوشهر

بخش - تنگستان-بوشهر

گادوی- مرکزی
سایر500500سعید خلیفهپست بانک

1274
فروش مرغ و 

ماهی
1بوشهربوشهر

بوشهر بخش مرکزی 

روستای شیف
سایر300300سعید راشدیپست بانک

1دشتیبوشهرکشاورزی1275
شهرستان دشتی روستای 

باغان
سایر300300سعید ریزیصندوق کارآفرینی امید

1دیلمبوشهردامداری1276
شهرستان -استان بوشهر

روستای بنه اسماعیل-دیلم
سایر250250سعید کاوی نژادبانک کشاورزی

1277
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش مرکزی- بوشهر 

روستای -دهستان انگالی

رستمی

سایر350350سعید کرمیبانک کشاورزی
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1دشتیبوشهرپرورش دام1278

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان چغاپور

دهداری

بانک کشاورزی
سعیده هاشمیان 

مطلق
سایر500500

1گناوهبوشهردامداری1279
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای بهمنیاری
سایر250250سکینه بهمیاریپست بانک

1280
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای خرگونه
سایر500500سکینه حسینیبانک توسعه تعاون

1281

فروش 

سبزیجات بسته 

بندی

1گناوهبوشهر
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای مال قاید
سایر100100سکینه خضریصندوق کارآفرینی امید

1282
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دوراهک روستای مله 

خرگ

سایر500500سکینه ربیعیبانک توسعه تعاون

1دشتیبوشهرکشاورزی1283
شهرستان دشتی روستای 

چاهگاه
سایر500500سکینه شمسیپست بانک

1دشتیبوشهردامداری سبک1284
شهرستان دشتی روستای 

مل گل
سایر300300سکینه غالمیبانک کشاورزی

1285

طرح توجیه 

اقتصادی راه 

اندازی کارگاه 

خیاطی

4دشتیبوشهر
شهرستان دشتی خورموج 

روستای عربی
سایر23902390سکینه منصوریبانک توسعه تعاون

سایر500500سلطان ماجد زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای تمبک1کنگانبوشهردامپروری1286

1287
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای خرگونه
سایر500500سلمان کریم پوربانک توسعه تعاون
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1288
پرورش گاو 

شیری
2جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

تشان
سایر10001000سمیرا مدرسیبانک کشاورزی

1289
پرورش گاو 

شیر ی
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگاه
سایر250250سمیه حاجی پوربانک کشاورزی

1290
خرده فروشی 

پوشاک زنانه
1بوشهربوشهر

جزیره شیف محله شرقی 

بعد از منازل بنیاد مسکن 

 طبقه 2کوچه موج پالک 

همکف

سایر300300سمیه ناصریپست بانک

1گناوهبوشهردامپروری1291
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای گوابین
سایر300300سهراب اسماعیلیبانک کشاورزی

1292
پرورش 

بلدرچین
1تنگستانبوشهر

روستای -تنگستان-بوشهر

کاکلی
سایر500500سهراب گزکیپست بانک

1293
پرورش دام 

سبک
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای بیدو
سایر500500سوسن عبدالهیبانک کشاورزی

سایر250250سیاوش شکوهبانک کشاورزیسعداباد روستای درودگاه1دشتستانبوشهرخرید نخل1294

1گناوهبوشهردامداری1295
شهرستان - استان بوشهر 

گناوه روستای گمارون
بانک کشاورزی

سید احسان 

موسوی
سایر300300

1296
کشاورزی 

صیفیجات
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای رودفاریاب
بانک توسعه تعاون

سید احمد 

محمدی
سایر500500

1297

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر
خورموج . شهرستان دشتی 

روستای دهوک. 
پست بانک

سید اصغر 

حسینی
سایر300300

بانک توسعه تعاونروستای قلعه سفید1دشتستانبوشهرغذافروشی1298
سید حسن پور 

مقدس
سایر300300

1299
کشت گوجه 

فرنگی
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کاکی

تلخو

صندوق کارآفرینی امید
سید سعید 

حسینی زاده
سایر500500
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1300
کشت گیاه 

دارویی آلویه ورا
1دشتستانبوشهر

روستای - سعدآباد - بوشهر 

سربست
بانک کشاورزی

سید محمود 

حسینی مقدم
سایر500500

1دشتستانبوشهردامپروری1301
بوشهر دشتستان بخش ارم 

شهر تنگ ارم
بانک کشاورزی

سید مهدی 

موسوی فرد
سایر300300

1302
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر بردخون روستای 

سجادیه

بانک توسعه تعاون
سیداحمد 

سعیدی
سایر500500

1303

- کشاورزی 

کشت درخت 

خرما

1دشتستانبوشهر
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای بشیرآباد
بانک کشاورزی

سیدحسین 

مهدیان
سایر300300

1گناوهبوشهردامداری1304
شهرستان - استان بوشهر 

گناوه روستاگمارون
پست بانک

سیدصدرالدین 

موسوی
سایر250250

1305

کشاورزی 

کشت گوجه 

فرنگی

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

- بخش کاکی- دشتی

روستای - دهستان کاکی

تلخو

صندوق کارآفرینی امید
سیدعبد المهدی 

حسینی جو
سایر500500

2جمبوشهرکارگاه اپن ارگ1306
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای بهارستان
بانک توسعه تعاون

سیدعبدالعظیم 

حسینی مقدم
سایر800800

1دشتستانبوشهرکشت الویه ورا1307
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگاه
بانک کشاورزی

سیدعلی موسوی 

نژاد
سایر250250

1308
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهر دیر شهر 

ابدان روستای فاریاب
بانک توسعه تعاون

سیدعلیرضا 

حسینی محمدی
سایر500500

1309
پرورش زنبور 

عسل
1بوشهربوشهر

بوشهر بخش مرکزی 

روستای احمدی
بانک کشاورزی

سیدماشاءاهلل 

رضوی
سایر500500

1310
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر بردخون روستای شهنیا
بانک توسعه تعاون

سیدمحسن 

حسینی زاده
سایر500500
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1311
پرورش 

بزوگوسفند
بانک کشاورزیسعدابادروستای بشیرآباد1دشتستانبوشهر

سیدمحمد 

مهدیان
سایر250250

1تنگستانبوشهرباغداری خرما1312
بخش - تنگستان-بوشهر

گشی-روستای خایز- مرکزی
پست بانک

سیدمحمد 

موسوی
سایر500500

1313
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای لمبدان باالیی
بانک توسعه تعاون

سیدمحمود 

جعفری
سایر500500

1314

- کشاورزی 

کاشت درخت 

خرما

بانک کشاورزیبوشهر دشتستان سعداباد1دشتستانبوشهر
سیدمهران 

شبانکاره
سایر250250

1گناوهبوشهردامداری1315
شهرستان - استان بوشهر 

گناوه روستا محمد صالحی
بانک کشاورزی

سیده حمیده 

موسوی
سایر300300

1گناوهبوشهردامداری1316
شهرستان -استان بوشهر

-روستای گمارون-گناوه
پست بانک

سیده راضیه 

موسوی
سایر300300

1دشتستانبوشهرخیاطی زنانه1317

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای دهداران سفلی

پست بانک
سیده عترت 

جعفری
سایر250250

1318

عمده و خرده 

فروشی مواد 

غذایی

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان چغاپور

بابمنیر

پست بانک
سیده فاطمه میر 

مهدی
سایر350350

1دشتیبوشهرکشاورزی1319
. شهرستان دشتی خورموج 

روستای سرمک
سایر300300سیروس سعیدیصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهردامداری1320

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش بوشکان 

شهر کلمه

بانک کشاورزی
سیروس هاشمی 

پور
سایر500500

1جمبوشهرپرورش دام1321
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای طاقو
سایر500500سیف اله افخمیصندوق کارآفرینی امید
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1322
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

شهر شبانکاره خیابان معلم

بانک کشاورزی
سیف اله 

دهدشتی
سایر250250

1دشتستانبوشهردامداری1323
شهرستان دشتستان بخش 

بوشکان روستای فاریاب
سایر500500سیما ثقفیبانک کشاورزی

1324
پرورش گاو 

شیری
سایر300300شاهرخ بازیاریبانک کشاورزیروستای خیر آباد1دشتستانبوشهر

1325
کشت صیفی 

جات
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای جره علیا
بانک توسعه تعاون

شهریار مزارعی 

نژاد
سایر500500

1326
پرورش 

گاوشیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای تل سرکوه
بانک کشاورزی

شوکت خانم 

کالنتری
سایر500500

1327
پرورش بزو 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای جره علیا
بانک کشاورزی

شوکت مزارعی 

نژاد
سایر250250

1بوشهربوشهردامداری1328
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر200200شیرین بجلیبانک کشاورزی

1دیربوشهرپرورش طیور1329
استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای جبرانی
سایر500500شیرین فخراییبانک توسعه تعاون

1330

کاشت درخت 

- نخل 

تولیدخرما

1بوشهربوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-دهستان انگالی-بوشهر

روستای کره بند

سایر300300صابر تماریبانک کشاورزی

1331

حکاکی روی 

 MDFچوب و 

با دستگاه لیزر 

CO2

2گناوهبوشهر

چهار روستایی، اصلی، 

خیابان شهدا، بلوار چهار 

روستایی ، طبقه همکف

سایر700700صابر خواجه زادهبانک توسعه تعاون

سایر300300صادق جمالیبانک کشاورزیروستای دهوک. خورموج 1دشتیبوشهردامداری1332
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1333
پرواربندی گاو 

شیری
سایر300300صالح پیل تنبانک کشاورزیروستای چاه خانی1دشتستانبوشهر

1جمبوشهرآرایشگری1334
استان بوشهر شهرشتان جم 

روستای جمال آباد
سایر500500صدیقه زرافشانبانک توسعه تعاون

1335
بسته بندی 

مواد غذایی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای الی شمالی
سایر500500صدیقه محمدیبانک توسعه تعاون

1336
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر 

روستای کره بند

سایر350350صغری ایزدیبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامداری1337
شهرستان - استان بوشهر 

روستای شول- گناوه 
سایر300300صغری غالمیبانک توسعه تعاون

1دشتیبوشهردامداری سبک1338
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای فقیه حسنان
سایر300300صفر اقبالیپست بانک

1339
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر

روستای کره بند

سایر250250صفر حسن پوربانک کشاورزی

1کنگانبوشهردامداری1340
بندر کنگان - بوشهر 

روستای میانلو
سایر500500صفر حیدریپست بانک

1کنگانبوشهردامپروری1341
روستای پرک جنب آب 

شیرین کن
سایر500500صفر هورستصندوق کارآفرینی امید

1گناوهبوشهردامداری1342
شهرستان -استان بوشهر

روستای عباسی-گناوه
سایر250250صفیه عباسیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری1343
بوشهر دشتستان بخش ارم 

شهر تنگ ارم
بانک کشاورزی

صیدی رحیمی 

قره میر شاملو
سایر300300
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1دشتستانبوشهرپرورش گاو1344

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای بنار آزادگان

بانک کشاورزی
ضرغام حکمت 

خواه
سایر250250

1345
پرورش دام 

سبک و سنگین
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان چغاپور

درگو شمالی

سایر400400ضرغام قحطانبانک کشاورزی

1346

تعمیر انواع 

دستگاه های 

سرد کننده

1دیربوشهر
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان خ شهید بهشتی
سایر500500طالب احمدیبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهردامپروری1347
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای چهار برج
بانک کشاورزی

طاهره امیر 

مختاری
سایر400400

1دشتیبوشهرکشت لیمو1348
روستای . شهرستان دشتی 

سرمک
سایر300300طاهره جهانگیریبانک توسعه تعاون

1349
کشاورزی 

گلخانه ای
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کبگان

کردوان رییسی

سایر300300طاهره حسنیصندوق کارآفرینی امید

1350
گوجه و صیفی 

جات
1دشتیبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتی شهر شنبه روستای 

پشت تنگ

سایر500500طاهره صابررادبانک توسعه تعاون

1351
پرورش بز و 

گوسفند
10بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر 

روستای رستمی

سایر350350طاهره کرمیبانک کشاورزی

1352
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای احشام نو
سایر500500طاهره گنخکیبانک توسعه تعاون
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1353
پرورش 

گوسفند بومی
1گناوهبوشهر

روستای -شهرستاى گناوه

چم شهاب
سایر500500طال شکیب آزادبانک کشاورزی

1354
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای سبا
سایر250250طیبه ذوالفقاریبانک کشاورزی

1355
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان شمال ابدان
سایر500500طیبه گنخکیبانک توسعه تعاون

1356
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای میاندشت

سایر250250ظهراب برزگربانک کشاورزی

1357
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای چهل زرعی عرب

سایر250250ظهراب تمیمیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری1358
بوشهر دشتستان بخش ارم 

شهر تنگ ارم
سایر300300عابد جوکاربانک کشاورزی

1359

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

اشکالی
سایر500500عادل داراپست بانک

1دیلمبوشهرخدمات1360
شهرستان -استان بوشهر

روستای عامری-دیلم
سایر350350عادل عوامیپست بانک

1دشتستانبوشهرخرید تراکتور1361

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای دهداران سفلی

سایر500500عارف خواجه ایبانک کشاورزی

1دشتیبوشهردامداری سبک1362
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای باغان
سایر300300عاطفه منفردبانک توسعه تعاون

1363
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

بخش بردخون روستای 

شهنیا

سایر500500عالی حاجیانیبانک توسعه تعاون
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1364

کشاورزی 

کشت گوجه 

فرنگی

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کاکی

بنیاد

سایر400400عباس اسمعیلیصندوق کارآفرینی امید

1جمبوشهردامداری1365
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای طاقو
سایر500500عباس برازندهصندوق کارآفرینی امید

2جمبوشهردامداری1366
استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای تشان
سایر500500عباس تشانیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرپرورش گاو1367

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای بنار سلیمانی

سایر250250عباس تمیمیبانک کشاورزی

1368
نگهداری و 

فروش دام سبک
1دشتیبوشهر

شهرستان دشتی روستای 

بحیری نودرار
سایر300300عباس تیموریصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهرنخل1369
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای بشیرآباد
سایر300300عباس خواجهبانک کشاورزی

1دشتیبوشهررستوران1370

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

شهر بادوله-دهستان چغاپور

سایر400400عباس سهرابیصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهردامپروری1371

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

(عشایر)روستای گلدشت 

بانک کشاورزی
عباس شفیعی 

علی عسکرلو
سایر250250

1372
- باغداری 

نخلداری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای نظرآقا
سایر250250عباس صابرنظرآقابانک کشاورزی

بانک کشاورزیبوشهر روستای آبطویل1بوشهربوشهردامداری1373
عباس علی 

محمدی
سایر250250
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سایر500500عباس فخاریبانک توسعه تعاونروستای نظرآقا1دشتستانبوشهرباغداری1374

1375

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر
شهرستان . استان بوشهر 

روستای مل گاودان. دشتی 
سایر300300عباس فقیهبانک کشاورزی

1376
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر 

روستای کره بند

سایر350350عباس کره بندیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرمغازه پوشک1377

روستای خوش آب -برازجان

-خیابان شهید خسرو انجم -

منزل - کوچه پیروزی 

شخصی

بانک توسعه تعاون
عباس کشاورز 

نژاد
سایر300300

1378
پرورش بز و 

گوسفند
سایر500500عباس محمودیبانک کشاورزیآبپخش روستای میاندشت1دشتستانبوشهر

1379
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دوراهک روستای مله 

خرگ

سایر500500عباس میرزاییبانک توسعه تعاون

1دیلمبوشهردامداری1380
شهرستان -استان بوشهر

روستای عامری-دیلم 
سایر250250عباس نامیپست بانک

1گناوهبوشهردامداری1381

شهرستان - استان بوشهر 

روستای محمد - گناوه 

صالحی

سایر300300عباسقلی علی پورپست بانک

1382
پرورش دام 

سبک و سنگین
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کبگان

شیخیان سلنجی

پست بانک
عبد الکریم 

قاسمی
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدروستای پرک1کنگانبوشهرخدمات1383
عبدالجلیل وطن 

دوست
سایر500500

1بوشهربوشهردامداری1384
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
بانک کشاورزی

عبدالحسن 

پورعابد
سایر500500
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1دیربوشهرگوجه فرنگی1385
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر بردخون کهنه
بانک توسعه تعاون

عبدالحسین 

درویشی
سایر500500

1386

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

سمل جنوبی
بانک کشاورزی

عبدالحسین 

سملی
سایر500500

1387
کشت گوجه 

فرنگی
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کاکی

تلخو

صندوق کارآفرینی امید
عبدالحمید 

احمدی
سایر400400

1388
دامداری بز و 

گوسفند
بانک کشاورزیروستای باغ تاج1دشتستانبوشهر

عبدالحمید 

اعظمی
سایر500500

1389

کشاورزی 

کشت گوجه 

فرنگی

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

- بخش کاکی- دشتی

روستای - دهستان کاکی

حاللی

سایر500500عبدالحمید ایرگپست بانک

1کنگانبوشهرسوپرمارکت1390
بندر کنگان - بوشهر 

روستای پرک
سایر500500عبدالحمید آذرنیاپست بانک

1391
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-دهستان انگالی-بوشهر

روستای کره بنداحشام 

حسن

صندوق کارآفرینی امید
عبدالحمید 

حشمتی
سایر350350

1دشتیبوشهردامداری1392
شهرستان . استان بوشهر 

روستای محمدآباد. دشتی 
سایر300300عبدالحمید شاکرصندوق کارآفرینی امید

1گناوهبوشهردامداری1393
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای شول
صندوق کارآفرینی امید

عبدالحمید 

کیامرثی
سایر250250

1394
مغازه - خدمات 

لبنیاتی
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان 

سعدابادروستای نظراقا جنب 

دهیاری

پست بانک
عبدالرحمن 

کرمی
سایر250250
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1دشتستانبوشهرکشت الویه ورا1395
بوشهر دشتستان روستای 

درودگاه
بانک کشاورزی

عبدالرحیم 

اردشیر
سایر250250

1دشتستانبوشهرخرید نخل1396
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگاه
بانک کشاورزی

عبدالرحیم 

اردشیری
سایر250250

1دشتیبوشهرکشاورزی1397

شهرستان . استان بوشهر 

بخش شنبه و . دشتی 

. دهستان طسوج . طسوج 

روستای دشت پلنگ

پست بانک
عبدالرسول 

اخالقی
سایر500500

بانک کشاورزیآبپخش روستای چهاربرج1دشتستانبوشهرنخلداری1398
عبدالرسول 

حیاتی
سایر500500

1399
- کشاورزی 

باغداری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای هلپه ای
پست بانک

عبدالرسول 

زیرراهی
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای قلعه سفید1دشتستانبوشهرباغداری نخل1400
عبدالرسول 

عبدلی
سایر300300

1401
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دوراهک
بانک توسعه تعاون

عبدالرسول 

محمدی
سایر500500

1تنگستانبوشهرسوپر مارکت1402
روستای -تنگستان-بوشهر

گلنگون
صندوق کارآفرینی امید

عبدالرسول 

میرشکاری
سایر500500

1گناوهبوشهردامداری1403
شهرستان - استان بوشهر 

روستای تل برج- گناوه 
بانک کشاورزی

عبدالرضا احمدی 

نیا
سایر500500

1404

خدمات 

بازرگانی و 

بازاریابی 

محصوالت 

کشاورزی و 

دامی

سایر500500عبدالرضا کرمیبانک توسعه تعاونروستای عیسوند1دشتستانبوشهر

1گناوهبوشهرادوات صید1405
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای جزیره جنوبی
پست بانک

عبدالسعید 

راشدی
سایر300300
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1406
پرورش گاو 

شیری
سایر250250عبدالعلی محبیبانک کشاورزیآبپخش روستای بنار آزادگان1دشتستانبوشهر

1کنگانبوشهردامداری1407
روستای برکه - کنگان 

چوپان
سایر500500عبداهلل توکپست بانک

1408
پرورش 

گوسفند گوشتی
1بوشهربوشهر

بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر200200عبداهلل حیدریبانک کشاورزی

1409
پرورش بز 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای برمک
سایر250250عبداهلل رجبیبانک کشاورزی

1دیربوشهرقایق صیادی1410
استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای الی شمالی
بانک توسعه تعاون

عبدالمجید 

فاضل کنگانی
سایر500500

1411

کشاورزی 

کشت گوجه 

فرنگی

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کاکی

تلخو

صندوق کارآفرینی امید
عبداله احسان 

بخش
سایر400400

سایر500500عبداله بلوچیصندوق کارآفرینی امیدروستای الورده1کنگانبوشهردامپروری1412

1413
پرورش بز و 

گوسفند
1بوشهربوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-دهستان انگالی-بوشهر

روستای کره بند

سایر350350عبداله جمالی پوربانک کشاورزی

1دشتیبوشهردامداری1414
شهرستان . استان بوشهر 

روستای کردالن. دشتی 
پست بانک

عبداله خرسندی 

فر
سایر300300

1415
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

داخل روستای کره بند
سایر350350عبداله شهنه ثابتبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامداری1416
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای عباسی
سایر500500عبداله عباسیصندوق کارآفرینی امید

1عسلویهبوشهردامداری1417

شهرستان - استان بوشهر 

روستای - عسلویه 

سهموجنوبی

بانک توسعه تعاون
عبداله علی 

دوست
سایر500500
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1418

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

صندوق کارآفرینی امیدالورگل1کنگانبوشهر
عزیزاله اسالمی 

نژاد
سایر500500

1419

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

حیدری
سایر500500عسکر رحیمیپست بانک

1جمبوشهرسوپرمارکت1420
استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای گندم زار
سایر500500عصمت ترکبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهردامپروری1421
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای عرش
سایر500500عقیل غالمیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهردامداری1422
شهرستان دشتی روستای 

باغان
سایر300300علی احمدیپست بانک

1گناوهبوشهردامپروری1423
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای مال محمود
سایر250250علی ارجمندبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرتوسعه دامداری1424

بوشهر دشتستان بخش 

بوشکان روستای اشکغتو 

غربی

بانک کشاورزی
علی اصغر 

عباسی تبار
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدتنگستان خاییز1تنگستانبوشهرزنبورداری1425
علی اکبر رضایی 

رحیمی
سایر500500

1426
پرور)دامپروری

(ش گوسفند
1گناوهبوشهر

بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای چهار روستایی
سایر250250علی امیریبانک کشاورزی

1427
- کشاورزی 

باغداری
سایر250250علی امینی نسببانک کشاورزیبوشهر دشتستان سعداباد1دشتستانبوشهر

1تنگستانبوشهردامداری1428

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش دلوار - تنگستان 

روستای باشی

سایر250250علی پورمحمدبانک کشاورزی
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1دیلمبوشهردامداری1429
شهرستان -استان بوشهر

روستای بنه اسماعیل-دیلم
سایر250250علی تنگستانیبانک کشاورزی

1430
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-دهستان انگالی-بوشهر

بخش - روستای کره بند

حمود

سایر350350علی جمالی پوربانک کشاورزی

1دیربوشهرکشاورزی1431

بوشهر شهرستان دیر بخش 

آبدان خیابان شهید 

تنگستانی

سایر500500علی حاجیانبانک توسعه تعاون

1کنگانبوشهردامداری1432
بندر کنگان - بوشهر 

روستای میانلو
سایر500500علی حیدریبانک کشاورزی

1433
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای بنار آزادگان

سایر250250علی خواجویبانک کشاورزی

1434
پرورش گاو 

شیری
سایر500500علی داد آذرنگبانک کشاورزیروستای سرکره1دشتستانبوشهر

1تنگستانبوشهردامداری1435

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش دلوار - تنگستان 

روستای خورشهاب

سایر250250علی درویشیبانک کشاورزی

1436

صنایع تبدیلی 

و تکمیلی بسته 

بندی کننده 

تخم طیور و 

مرغ ، )پرندگان 

غاز ، اردک و 

(بلدرچین 

1بوشهربوشهر
بوشهر بخش مرکزی 

روستای تل سیاه
سایر250250علی دشتیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1کنگانبوشهرخدمات1437
روستای شیرینو جنب 

مخابرات
سایر500500علی دلیل آرصندوق کارآفرینی امید

1438
پرورش گاو 

شیری
سایر300300علی راستگوبانک کشاورزیروستای ابوالفیروز1دشتستانبوشهر

1دیلمبوشهردامداری1439
شهرستان -استان بوشهر

روستای گره-دیلم
بانک کشاورزی

علی رضا لطفی 

زاده
سایر250250

1440
کشاورزی و 

باغداری
1دشتیبوشهر

خورموج . شهرستان دشتی 

روستای سرمک. 
سایر300300علی زارعیبانک توسعه تعاون

1دیربوشهرقایق صیادی1441

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهربردخون روستای 

بردخون کهنه

سایر500500علی زنگباریبانک توسعه تعاون

1تنگستانبوشهرسوپر مارکت1442
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای گلنگون- مرکزی
سایر500500علی زنگنهصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهردامپروری1443

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای گلدشت

بانک کشاورزی
علی ساالری 

مقدم
سایر250250

1444

تولید تیرچه و 

بلوک و قطعات 

بتنی

سایر18001800علی شیخیابانک توسعه تعاونروستای بابا مبارکی- جم 4جمبوشهر

1445
گیاهان دارویی 

(الویه ورا )
1دشتستانبوشهر

- دشتستان - بوشهر 

روستای باغ حصار
سایر500500علی ضیاییبانک توسعه تعاون

1دشتستانبوشهردامپروری1446

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای دهداران علیا

سایر500500علی عروجیبانک کشاورزی

1447
پرورش دام 

سبک
1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

روستای چارک. دشتی 
سایر250250علی فالحتی نژادبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1448

زراعت 

سبزیجات 

وصیفی جات

1تنگستانبوشهر

بخش - تنگستان-بوشهر

روستای سمل - مرکزی

جنوبی

سایر500500علی کوثریپست بانک

1دیلمبوشهردامداری1449
شهرستان -استان بوشهر

روستای گاو زرد-دیلم
سایر250250علی گره دشتیبانک کشاورزی

1450
پرورش دام 

سبک
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان چغاپور

گزدراز

سایر500500علی گزدرازیصندوق کارآفرینی امید

1گناوهبوشهردامداری1451
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستا محمد صالحی
سایر300300علی متقیانپست بانک

1452
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای هلپه ای
سایر250250علی محمد پویانبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری1453
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای رودفاریاب
سایر300300علی مراد حسینیبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامپروری1454
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای رودشور
سایر250250علی مرادیبانک کشاورزی

1455
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان
سایر500500علی مهرزادهبانک توسعه تعاون

1دشتیبوشهرکشاورزی1456
شهرستان دتشتی روستای 

سرمک
سایر300300علی میرزاییپست بانک

1دشتستانبوشهردامداری1457
دشتستان بخش بوشکان 

روستای تنگ زرد
سایر500500علی ناز کردی نیابانک کشاورزی

1458

- کشاورزی 

پرورش گاو 

شیری

1دشتستانبوشهر
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای جتوط
سایر250250علی نبی دوستبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامپروری1459
بوشهر گناوه بندرریگ خ 

آزادی شمالی
سایر250250علی نیک فرجامبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1460
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای سورو
سایر500500علی هاروتبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهرجوشکاری1461

بوشهر گناوه بندررریگ 

 بهمن نبش 22خیابان 

کوچه دلفین

سایر200200علیرضا تنگستانیپست بانک

پست بانکبرازجانروستای بنداروز1دشتستانبوشهرگاو شیری1462
علیرضا 

شهریارزاده
سایر900900

1463
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای احشام نو
سایر500500علیرضا عرب زادهبانک توسعه تعاون

1464
پرورش 

گاوشیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای سیاه منصور
سایر250250علیرضا علیپوربانک کشاورزی

1465
پرورش 

بلدرچین
1تنگستانبوشهر

بخش -تنگستان-بوشهر

دهستان -مرکزی

روستای -محموداحمدی

کناری

سایر500500علیرضا غالم پورپست بانک

1466
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
سایر350350علیرضا کره بندیبانک کشاورزی

1467

کارگاه ایجاد 

بسته بندی 

سبزیجات

سایر15001500علیرضا مباهاتیانصندوق کارآفرینی امیدکنگان روستای برکه چوپان3کنگانبوشهر

1گناوهبوشهردامپروری1468
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای رودشور
سایر300300علیرضا میرزاییبانک کشاورزی

1469
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای ذکریایی

سایر250250علیکرم بارگاهیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهرکشاورزی1470
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای محمدآباد
سایر500500عمار حاجیانیپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1دیلمبوشهردامداری1471
شهرستان -استان بوشهر

روستای مظفری-دیلم
سایر250250عوض اکبرزادهبانک کشاورزی

1بوشهربوشهردامداری1472
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر250250عیسی بجلیبانک کشاورزی

1بوشهربوشهرپرورش گاو1473
شهرستان - استان بوشهر 

روستای نوکارگزی- بوشهر 
سایر350350عیسی خشنودیپست بانک

1474

زراعت 

سبزیجات 

وصیفی جات

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

سمل شمالی
سایر500500عیسی شادمانپست بانک

1دشتستانبوشهردامپروری1475
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای خیرک
سایر300300عیسی غریبیبانک کشاورزی

1تنگستانبوشهردامداری1476

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش دلوار - تنگستان 

بندر رستمی جنوبی

سایر500500غالم حسن پوربانک کشاورزی

1کنگانبوشهردامداری1477
بندر کنگان - بوشهر 

روستای الورده
سایر500500غالم قاسمیبانک کشاورزی

1دیلمبوشهردامداری1478
شهرستان -استان بوشهر

روستای دیلم-دیلم 
پست بانک

غالمحسین 

استوار
سایر250250

1گناوهبوشهردامداری1479
شهرستان - استان بوشهر 

روستای تاج ملکی- گناوه 
بانک کشاورزی

غالمحسین 

بهرامی زاده
سایر300300

1دیربوشهرقایق صیادی1480
استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای جبرانی
بانک توسعه تعاون

غالمحسین 

حیدری پور
سایر500500

1481
صیفیجات 

کشاورزی
بانک توسعه تعاونروستای بنداروز1دشتستانبوشهر

غالمحسین 

دهقانی
سایر500500

1گناوهبوشهرفروش یونجه1482
شهرستان - استان بوشهر 

گناوه روستای کدایی
پست بانک

غالمحسین 

مهرپرور
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1گناوهبوشهردامداری1483
شهرستان - استان بوشهر 

روستای شول-گناوه 
بانک کشاورزی

غالمحسین 

موسایی
سایر250250

1گناوهبوشهردامداری1484
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستا بینک
بانک کشاورزی

غالمرضا حسین 

زاده
سایر250250

1بوشهربوشهردامداری1485
بوشهر بخش مرکزی 

روستای دویره
سایر350350غالمرضا حیدریبانک توسعه تعاون

1486
پرورش گاو 

شیری
5بوشهربوشهر

بوشهر دهستان انگالی 

روستای کره بند
بانک کشاورزی

غالمرضا کره 

بندی
سایر20002000

1گناوهبوشهردامداری1487
شهرستان - استان بوشهر 

روستای تاج ملکی- گناوه 
پست بانک

غالمرضا 

محمدپور
سایر300300

1488
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای 

کنارترشان

بانک توسعه تعاون
غالمرضا ملکی 

زاده
سایر500500

1دشتیبوشهردامداری1489
شهرستان . استان بوشهر 

روستای سنا. دشتی 
پست بانک

غالمرضا 

هنگامیان مجرد
سایر400400

1490

پرواربندی 

گوساله به روش 

صنعتی

3گناوهبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

گناوه بخش ریگ دهستان 

حیاتداوود روستای ارش

سایر62006200غالمعلی ارجمندبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری1491
دشتستان بخش - بوشهر 

ارم روستای رودفاریاب
سایر300300غالمعلی جوکاربانک کشاورزی

1492

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

چاه پیر
سایر500500غالمعلی چوپانیپست بانک

1گناوهبوشهردامپروری1493
بوشهر گناوه بندرریگ 

جزیره جنوبی
سایر250250فاضل ذعابپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1دشتستانبوشهرنخلداری1494

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای دشتی اسماعیل 

خانی

سایر500500فاضل رحیمیپست بانک

1گناوهبوشهردامداری1495

شهرستان -استان بوشهر

روستای مال محمد -گناوه

عبدلی

سایر250250فاطمه حیاتیپست بانک

1496
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای سیاه منصور
سایر400400فاطمه خواجه ییبانک کشاورزی

1497
طرح مغازه 

خرازی- داری 
1دشتستانبوشهر

روستای - سعدآباد - بوشهر 

نظرآقا
پست بانک

فاطمه رحمانی 

فرد
سایر500500

1498
پرورش قارچ 

خوراکی
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای بشیر اباد
سایر250250فاطمه سلیم فربانک کشاورزی

1جمبوشهرآرایشگری زنانه1499
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای صیدی
سایر500500فاطمه عباسیبانک توسعه تعاون

1500
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای دشتی اسماعیل 

خانی

سایر250250فاطمه مشتاقیبانک کشاورزی

1501
خرده فروشی 

لوازم آرایشی
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای دربان
سایر500500فاطمه نوشادیبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهرکشاورزی نخل1502
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای مجنون
سایر300300فتح اهلل زایریبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامپروری1503
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای مال محمود
سایر500500فتح اهلل غالمیبانک کشاورزی

1504
پرورش بز و 

گوسفند
سایر250250فتح اله رییسیبانک کشاورزیبوشهر دشتستان سعداباد1دشتستانبوشهر



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1505

کشت گیاهان 

دارویی به روش 

سنتی

1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

دهستان -بخش ریگ-گناوه

روستای مال -حیاتداوود

محمود

صندوق کارآفرینی امید
فرخنده پناهی 

مال محمود
سایر500500

1گناوهبوشهردامداری1506
- شهرستان - استان بوشهر 

روستای بهمنیاری
سایر300300فرزاد بهمنیاریبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامداری1507
شهرستان - استان بوشهر 

روستای شول- گناوه 
سایر300300فرزاد ملک زادهپست بانک

1508
پرورش گاو 

شیری
5جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای تنگمان
سایر20002000فرزانه فتوحیپست بانک

1دشتستانبوشهرکشت الویه را1509
بوشهر دشتستان آبپخش 

روستای بویری
سایر250250فرشاد خواجهبانک کشاورزی

1510

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

بخش . خورموج . دشتی 

روستای بن بید. شنبه 

صندوق کارآفرینی امید
فرشته صیادی 

مومن
سایر300300

1دشتیبوشهرکابینت سازی1511

شهرستان . استان بوشهر 

. روستای محمدآباد . دشتی 

جنب آرایشگاه

سایر500500فرشید دربندیپست بانک

1دشتستانبوشهرخرید نخل1512
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگاه
سایر250250فرهاد مفتخربانک کشاورزی

1513
پرورش بز به 

روش سنتی
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای جنوب جم
سایر500500فریبا حیدریپست بانک

1514
کاشت نخل 

خرما
1تنگستانبوشهر

روستای -تنگستان-بوشهر

گشی
سایر500500فریدون بهمنیبانک توسعه تعاون

1515
پرورش 

گوسفند داشتی
1گناوهبوشهر

روستای -شهرستان گناوه

چاهبردی
صندوق کارآفرینی امید

فضل اهلل عرب 

زاده
سایر250250
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1516
کشاورزی و 

باغداری
1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

روستای الور شرقی. دشتی 
سایر500500فضل اهلل غالمیپست بانک

1عسلویهبوشهردامداری1517
شهرستان - استان بوشهر 

روستای خره- عسلویه 
سایر100100قاسم بردبارپست بانک

1518
پرورش دام 

سبک و سنگین
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کاکی

بنیاد

سایر500500قاسم خاک نژادپست بانک

1519
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

بخش بردخون روستای 

شهنیا

سایر500500قاسم شهنیائیبانک توسعه تعاون

1520
پرورش بز به 

روش سنتی
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای پشتو
سایر500500قاسم قنبری زادهبانک کشاورزی

1521
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای ملگه
سایر500500قاسم کرمی پوربانک توسعه تعاون

1522

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر

بخش - تنگستان-بوشهر

- روستای خایز - مرکزی

دوبیلی

سایر500500قاسم کوهیپست بانک

1دشتستانبوشهردامپروری1523
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای خیرک
سایر300300قلج غریبیبانک کشاورزی

1524
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای گنوی
سایر500500کبری فوالدیبانک توسعه تعاون

1دشتیبوشهردامداری1525
خورموج . شهرستان دشتی 

روستای سرمک. 
پست بانک

کبری یوسفی 

فرجام
سایر300300
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1گناوهبوشهردامپروری1526
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای مجنون
سایر350350کرامت احیاییبانک کشاورزی

بانک کشاورزیآبپخش روستای چهاربرج1دشتستانبوشهردامداری1527
کرامت خوب 

خواه
سایر250250

1528
پرورش دام 

سبک
سایر500500کرم منوچهریبانک کشاورزیبوشهر جم کوری حیاتی2جمبوشهر

1گناوهبوشهردامداری1529
شهرستان - استان بوشهر 

روستای بهمنیاری-گناوه 
سایر250250کریم احمدیبانک کشاورزی

1530

تولید گیاهان 

کشت )دارویی 

(آلویه ورا

1دشتستانبوشهر
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای رودفاریاب
سایر500500کریم زارعیبانک توسعه تعاون

1531
پرورش گاو 

شیری
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای تنگمان
سایر500500کفایت ابراهیمیبانک توسعه تعاون

1دشتستانبوشهردامپروری1532
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای دهرود سفلی
بانک کشاورزی

کنعان مختاری 

دوقزلو
سایر300300

1533
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای دهداران سفلی

سایر250250کهزاد ده شیخیبانک کشاورزی

1دیلمبوشهردامداری1534
استان بوشهر شهرستان 

دیلم روستای بنه اسماعیل
سایر250250کورش رامشیبانک کشاورزی

1535

دامداری 

پرورش دام )

گوشت -سبک

(شیر-قرمز

1دیلمبوشهر
شهرستان -استان بوشهر

روستای باستین-دیلم
سایر250250کیوان احمدیپست بانک

1536
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای شهنیا
سایر500500گرگعلی زارعیبانک توسعه تعاون
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1دیربوشهردامداری1537
استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای جمرک
سایر500500گل عنبر کمالیبانک توسعه تعاون

1دشتیبوشهرکشاورزی1538
استان بوشهر شهرستان 

روستای سنا. دشتی 
سایر500500گلناز راستگوبانک توسعه تعاون

1جمبوشهردامداری1539
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای کوری حیاتی
سایر500500لیال بیداربانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامداری1540
شهرستان -استان بوشهر

روستای محمدصالحی-گناوه
سایر300300لیال نظریپست بانک

1گناوهبوشهرکشاورزی1541

شهرستان - استان بوشهر 

روستای محمد - گناوه 

صالحی

سایر250250لیلی باغبانیپست بانک

1542

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای چاه پیر- مرکزی
سایر500500ماشاءاله آذرپراپست بانک

1گناوهبوشهردامداری1543
شهرستان -استان بوشهر

روستای شول-گناوه
سایر500500مالک بدلیصندوق کارآفرینی امید

1تنگستانبوشهرخرید گاو شیری1544
تنگستان بخش ساحلی 

روستای باشی
سایر500500ماندنی پورمرادصندوق کارآفرینی امید

1تنگستانبوشهرسوپر مارکت1545
روستای -تنگستان-بوشهر

عالی حسینی
سایر500500ماندنی حیدریصندوق کارآفرینی امید

1بوشهربوشهردامداری1546
بوشهر بخش مرکزی 

روستای تل سیاه
سایر500500ماندنی خضریبانک کشاورزی

1547
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

بخش بردخون روستای 

شهنیا

سایر500500ماندنی مغدانیبانک توسعه تعاون

1جمبوشهرپرورش دام1548
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای گندم زار
سایر500500مجتبی افرازهبانک کشاورزی
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1بوشهربوشهردامداری1549
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر500500مجتبی بجلیبانک کشاورزی

1550

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر

بخش - تنگستان-بوشهر

روستای سمل - مرکزی

شمالی

پست بانک
مجتبی غریبی 

سملی
سایر500500

1551
پرورش 

بزوگوسفند
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگاه
بانک کشاورزی

مجید خوش 

صوت
سایر250250

1گناوهبوشهرادوات صید1552
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای جزیره شمالی
سایر300300مجید مالحپست بانک

1دشتستانبوشهردامپروری1553
بوشهر دشتستان بخش ارم 

شهر تنگ ارم
سایر300300محبوبه زمانیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهرپرورش دام1554

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان چغاپور

دهداری

سایر500500محدثه حیاتیبانک کشاورزی

1555
پرورش دام 

سبک
1دشتستانبوشهر

روستای - بخش بوشکان

ایلشهر
بانک کشاورزی

محسن افراسیابی 

دوست
سایر250250

1556

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای کنارنرو- مرکزی
سایر250250محسن بهادربانک کشاورزی

1557

خرید وسایل 

ورزشی 

ژیمناستیک

10کنگانبوشهر
خیابان / کنگان / بوشهر 

8فرعی / استقالل 
صندوق کارآفرینی امید

محسن پور 

عبدعلی
سایر10001000

2تنگستانبوشهرنجاری1558
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای خیاری- مرکزی
سایر10001000محسن جمالیصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهرنخل1559
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای برمک
بانک کشاورزی

محسن حاتمی 

فرد
سایر250250
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1560
کشاورزی 

صیفیجات
سایر500500محسن دهقانیبانک توسعه تعاونروستای بنداروز1دشتستانبوشهر

1دیلمبوشهردامداری1561
شهرستان -استان بوشهر

روستای لیلتین-دیلم 
سایر250250محسن فتحیپست بانک

1دیلمبوشهردامداری1562
شهرستان -استان بوشهر

روستای لی لتین-دیلم
سایر250250محسن کوفیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرگاوداری1563

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای میاندشت

بانک کشاورزی
محسن محسن 

پور
سایر250250

سایر250250محسن مشایخبانک کشاورزیبوشهر دشتستان سعداباد1دشتستانبوشهرنخل1564

1565
فروش نهاده 

های کشاورزی
1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

روستای سنا. دشتی 
پست بانک

محمد احمدیان 

مطلق
سایر300300

1566
تولید بلوک و 

تیرچه بلوک
1تنگستانبوشهر

بخش -تنگستان-بوشهر

دهستان -مرکزی

روستای -محموداحمدی

منصوری جنوبی

سایر500500محمد آتشکدهصندوق کارآفرینی امید

2بوشهربوشهرپرورش شتر1567

شهرستان -استان بوشهر

-دهستان انگالی-بوشهر

روستای کره بند

صندوق کارآفرینی امید
محمد باقر کره 

بندی
سایر720720

1گناوهبوشهرخواروبار فروشی1568
بوشهر گناوه بندرریگ 

روبروی بخشداری
سایر250250محمد باقرتاشپست بانک

1بوشهربوشهردامداری1569
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر250250محمد بجلیبانک کشاورزی

1570

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

باغک شمالی
سایر500500محمد پوالدیپست بانک
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1571
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-دهستان انگالی-بوشهر

روستای کره بند

بانک کشاورزی
محمد تمجیدی 

پور
سایر350350

1572
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای سراج آباد

سایر250250محمد جاویدنیابانک کشاورزی

سایر500500محمد جبریبانک توسعه تعاونعسلویه روستای بساتین1عسلویهبوشهرصیادی1573

1جمبوشهرپرورش دام1574
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای احمد آباد
بانک توسعه تعاون

محمد جمشیدی 

فرد
سایر500500

1575
بسته بندی 

خرما
بانک کشاورزیروستای دهقاید1دشتستانبوشهر

محمد جواد 

باصولی
سایر300300

1576

خدمات 

بازرگانی و 

بازاریابی 

محصوالت 

کشاورزی و 

دامی

بانک توسعه تعاونروستای سرکره1دشتستانبوشهر
محمد جواد 

تنگستانی سرکره
سایر500500

1577
کشت گوجه 

فرنگی
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان چغاپور

درویشی

صندوق کارآفرینی امید
محمد جواد 

کشاورز
سایر500500

سایر500500محمد حسن پورصندوق کارآفرینی امیدروستای الورگل1کنگانبوشهردامپروری1578

1کنگانبوشهردامداری1579
- بندر کنگان - بوشهر 

روستای تنگ سیله ای
سایر500500محمد حسن پورصندوق کارآفرینی امید

1دیلمبوشهردامداری1580
شهرستان -استان بوشهر 

روستای مال شهاب-دیلم
بانک کشاورزی

محمد حسن 

خواجه گیری
سایر250250

1581
پرورش گاو 

شیر ی
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگاه
بانک کشاورزی

محمد حسینی 

نژاد
سایر250250
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1582
. کشاورزی 

کشت گوجه
1دشتیبوشهر

الور . خورموج . بوشهر 

شرقی
سایر500500محمد حیدریپست بانک

1بوشهربوشهرنصب کولر1583
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر300300محمد خمیسیبانک توسعه تعاون

1584
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای لمبدان باالیی
سایر500500محمد دشتیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستای زیارت1دشتستانبوشهرمجسمه سازی1585
محمد رضا 

پورمحمدی
سایر500500

1586
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای صفی آباد1دشتستانبوشهر

محمد رضا 

مهرابی
سایر500500

1دشتستانبوشهرخیاطی مردانه1587
شبانکاره خ شهید رجایی 

روبروی داروخانه دکتر تجدد
پست بانک

محمد رضا 

نظاماتی
سایر250250

1بوشهربوشهرپرورش دام1588

-شهرستان بوشهر- بوشهر

روستای - دهستان انگالی

کره بند

سایر350350محمد رغبتبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری1589
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای رودفاریاب
سایر300300محمد زارعیبانک کشاورزی

1دیربوشهردامداری1590
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر آبدان روستای لوحک
بانک کشاورزی

محمد زارعی 

محبت
سایر500500

1591
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

سعداباد روستای آلیوسفی 

منزل شخصی
سایر250250محمد زیرراهیبانک کشاورزی

1جمبوشهردامداری1592
استان بوشهر شهرستان جم 

روستای بهارستان
سایر500500محمد سلیمانیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهردامپروری1593
دشتستان روستای - بوشهر 

رودفاریاب
سایر300300محمد سلیمانیبانک کشاورزی

1594
پرواربندی بز و 

کهره
سایر300300محمد سیاسیبانک کشاورزیروستای چاه خانی1دشتستانبوشهر



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1595

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر
شهرستان . استان بوشهر 

روستای محمدآباد. دشتی 
پست بانک

محمد شریفی 

امین
سایر300300

1596
کشت گوجه 

فرنگی
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کاکی

تلخو

سایر500500محمد شیخیانیصندوق کارآفرینی امید

1597

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

سمل جنوبی
سایر500500محمد صبوریانبانک کشاورزی

1دیلمبوشهردامداری1598
شهرستان -استان بوشهر

روستای چاه تلخ-دیلم
سایر250250محمد عباسیبانک کشاورزی

1599
گاو )دامپروری

(شیری
1گناوهبوشهر

بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای چهار محال
صندوق کارآفرینی امید

محمد علی 

احمدی
سایر500500

1600

حمل و 

جابجایی با 

توسط نیسان 

زامیاد

1تنگستانبوشهر
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای دهروباران- مرکزی
سایر320320محمد علی بارونیصندوق کارآفرینی امید

1گناوهبوشهرساندویچی1601
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستا محمد صالحی
سایر400400محمد علی شاهیپست بانک

1602
پرورش بز به 

روش سنتی
1جمبوشهر

چم -شهرستان جم - بوشهر

دره
پست بانک

محمد علی 

عباسی
سایر500500

1دشتستانبوشهرخریدنخل1603
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگاه
بانک کشاورزی

محمد غالمی 

دورودگاهی
سایر250250

1کنگانبوشهردامداری1604

- روستای پرک - کنگان 

خیابان - منطقه آب شور 

شهید ناز

پست بانک
محمد فراخ 

روزیان
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1605
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهذ ابدان روستای نوکن
سایر500500محمد فوالدیبانک توسعه تعاون

1606

کاشت نهال 

خرمای اصالح 

نژادی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

عمار
سایر500500محمد قایدی زادهپست بانک

1دشتستانبوشهردامپروری1607

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای گلدشت

سایر500500محمد کرمپوربانک کشاورزی

1608
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای ملگه
سایر500500محمد کرمیبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهردامپروری1609
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای گاوسفید
سایر300300محمد مختاریبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرخرید نخل1610
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای هلپه ای
بانک کشاورزی

محمد 

هوشمندان فرد
سایر250250

1611
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای بویری

سایر250250محمد یزدانیبانک کشاورزی

1دشتیبوشهرزنبورداری1612
شهرستان . استان بوشهر 

روستای الور رزمی. دشتی 
بانک توسعه تعاون

محمدامین 

عسکری
سایر500500

1613
پرورش بز به 

روش سنتی
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای تنگمان
سایر500500محمدباقر نوروزیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1614

راه اندازی 

کارگاه تولید 

ادوات 

کشاورزی و 

مصنوعات فلزی

3دشتیبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش کاکی - دشتی 

روستای گنخک کورا

صندوق کارآفرینی امید
محمدجواد صالح 

کار
سایر10001000

1دشتیبوشهرپرورش بز1615
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای الور شرقی
پست بانک

محمدحسن 

صیادی
سایر300300

1دشتستانبوشهرپرورش بز1616

بوشهر دشتستان سعداباد 

بلوار کشاورز جنب هنرستان 

کشاورزی

بانک کشاورزی
محمدحسن علی 

زاده
سایر250250

1617
- کشاورزی 

باغداری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای هلپه ای
بانک کشاورزی

محمدحسین 

چمی
سایر250250

1گناوهبوشهردامداری1618
شهرستان -استان بوشهر

روستای کلر-گناوه
بانک کشاورزی

محمدحسین 

کللی
سایر300300

1619
پرورش گاو 

شیری
2تنگستانبوشهر

بخش -تنگستان-بوشهر

روستای بازویی-مرکزی
پست بانک

محمدحسین 

محمدحسینی
سایر500500

1دشتستانبوشهرنخل1620
بوشهر دشتستان 

سعدابادروستای درودگاه
بانک کشاورزی

محمدحسین 

نقی پور
سایر250250

1621

حمل ونقل بار 

توسط خودرو 

زامیاد

صندوق کارآفرینی امیداهرم روستای بنه گز1تنگستانبوشهر
محمدرضا آرین 

پور
سایر260260

1622

- کشاورزی 

کاشت درخت 

خرما

1دشتستانبوشهر
سعداباد روستای سیاه 

منصور
بانک توسعه تعاون

محمدرضا بابا 

احمدی
سایر500500

1623
پرورش گاو 

شیر ی
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای هلپه ای
سایر250250محمدرضا تدینبانک کشاورزی

1بوشهربوشهردامداری1624
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر500500محمدرضا چهابیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

صندوق کارآفرینی امیدبرازجان روستای زیارت1دشتستانبوشهرخرید گاو شیری1625
محمدرضا 

خدادادی
سایر180180

1626

حمل و 

جابجایی با 

توسط نیسان 

زامیاد

1تنگستانبوشهر
بخش -تنگستان-بوشهر

روستای اشکالی-مرکزی
سایر360360محمدرضا خضریصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهرخرید نخل1627

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای تل سرکوه منزل 

شخصی

سایر250250محمدرضا رفیعیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرخرید نخل1628
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای جتوط
بانک کشاورزی

محمدرضا 

شهریاری
سایر250250

1629
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر آبدان روستای فاریاب
سایر500500محمدرضا کنعانیبانک توسعه تعاون

1630
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستای 

سرمستان

بانک توسعه تعاون
محمدرضا 

گنخکی
سایر500500

1گناوهبوشهردامداری1631
شهرستان - استان بوشهر 

روستای رودشور- گناوه 
پست بانک

محمدرضا 

میرزایی
سایر300300

1دشتیبوشهردامداری1632
خورموج . شهرستان دشتی 

روستای سرمک. 
پست بانک

محمدرضا 

نوشادی
سایر300300

1633
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای میاندشت

بانک کشاورزی
محمدعلی 

زنگویی
سایر250250

1دشتستانبوشهرخرید نخل1634
بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای درودگاه
سایر250250محمدعلی شریفیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1635
پرورش بز 

وگوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای سراج آباد

بانک کشاورزی
محمود حاجب 

پور
سایر500500

1636
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

- دهستان انگالی - بوشهر 

روستای قلعه سوخته
سایر350350محمود رسولیبانک کشاورزی

1بوشهربوشهرلوله کشی سیار1637

شهرستان - استان بوشهر 

روستای جزیره - بوشهر 

شیف

سایر200200محمود زندبیپست بانک

1638
پرور)دامپروری

(ش گوسفند
1گناوهبوشهر

بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای مجنون
بانک کشاورزی

محمود سهرابی 

نژاد
سایر250250

1دیربوشهردامداری1639
استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای بنای راشد
سایر500500محمود عباسیبانک توسعه تعاون

1640
کاشت گوچه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان روستانی گشی
سایر500500محمود کرمیبانک توسعه تعاون

1641
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان .استان بوشهر

بخش .دشتستان

روستای بنار آزادگان.آبپخش

سایر250250محمود یگانهبانک کشاورزی

1دیلمبوشهردامداری1642
شهرستان -استان بوشهر

روستای خواجه گیر-دیلم
پست بانک

مختار دشتی 

نظری
سایر250250

1643
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر بردستان روستای 

لمبدان باالیی

سایر500500مختار سهولیبانک توسعه تعاون

1دیربوشهرقایق صیادی1644
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای الی شمالی
سایر500500مختار قاسمیبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1645
کشت گوجه 

فرنگی
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کاکی

تلخو

سایر500500مختار قاسمیبانک توسعه تعاون

1دیربوشهرگوجه فرنگی1646
استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای آبکش
سایر500500مختار مغدانیبانک توسعه تعاون

1647
پرورش دام 

سبک
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای چم چشمه
سایر500500مدینه بسیمبانک کشاورزی

1648

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

شیرمرد
سایر500500مراد جهاندیدهپست بانک

1گناوهبوشهردامپروی1649
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای مجنون
بانک کشاورزی

مرتضی احسان 

نژاد
سایر250250

1650

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

چاه پیر
سایر500500مرتضی آذرگونبانک کشاورزی

1651

خدمات 

بازرگانی و 

بازاریابی 

محصوالت 

کشاورزی و 

دامی

سایر500500مرتضی پوربهیبانک توسعه تعاونروستای بنداروز1دشتستانبوشهر

1تنگستانبوشهردامداری1652

استان بوشهر ، شهرستان 

تنگستان ، بخش دلوار ، 

روستای عامری

سایر500500مرجان تیموریبانک کشاورزی

1653
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان دهستان روستای 

کمالی

سایر500500مرضیه اندادهبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1654
تاسیس مهد 

کودک
سایر300300مرضیه بحرینیبانک توسعه تعاونروستای راهدار1دشتستانبوشهر

1655
بسته بندی 

سبزیجات
1گناوهبوشهر

شهرستان گناوه روستای 

مال محمد عبدالعلی
سایر500500مرضیه بهمیاریبانک کشاورزی

1دیربوشهردامداری1656
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای جمرک
سایر500500مرضیه کمالیبانک توسعه تعاون

1دشتستانبوشهرسوپرمارکت1657

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان شهر شبانکاره 

روبروی مسجد صاحب 

الزمان عج

پست بانک
مریم بهبهانی 

دهکهنه
سایر250250

1گناوهبوشهردامداری1658

شهرستان - استان بوشهر 

روستای بهمنیاری - گناوه 

شرقی

سایر250250مریم بهمیاریبانک کشاورزی

1659
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای آلیوسفی
سایر250250مریم دهداریبانک کشاورزی

1عسلویهبوشهردامداری1660
شهرستان - استان بوشهر 

دهستان اخند- عسلویه 
سایر100100مریم سالمیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای تنگ خون1دشتستانبوشهردامداری1661
مسعود تهمتن 

دوقزلو
سایر500500

1662
کشت گیاه 

دارویی آلویه ورا
1دشتستانبوشهر

روستای - سعدآباد - بوشهر 

جتوط
بانک کشاورزی

مسعود جان 

احمدی
سایر500500

1663
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- بخش آبپخش- دشتستان

روستای مشفق آباد

سایر250250مسعود رزمجوبانک کشاورزی

1دیربوشهرقایق صیادی1664
استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای کالو
سایر500500مسعود زارعیبانک توسعه تعاون
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1665
پرورش گاو 

شیری
1بوشهربوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان انگالی - بوشهر

روستای کره بند

سایر500500مسعود کرمیبانک کشاورزی

1666
لوازم خانگی 

برقی
سایر500500مسلم رامیصندوق کارآفرینی امیدروستای پرک1کنگانبوشهر

1دیلمبوشهردامداری1667
شهرستان -استان بوشهر

روستای بیدو-دیلم
سایر250250مسلم شیخیبانک کشاورزی

1668
بسته بندی 

خرما
سایر500500مسلم عرببانک کشاورزیروستای سربست1دشتستانبوشهر

1669
تولید گیاهان 

دارویی آلوورا
1عسلویهبوشهر

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان اخند - عسلویه 

روستای کالت

سایر500500مسلم کوه گردبانک توسعه تعاون

1670

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
بخش -تنگستان-بوشهر

روستای قایدی-مرکزی
سایر500500مسلم گلزاری فرپست بانک

1بوشهربوشهردامداری1671
بوشهر بخش مرکزی 

روستای چاهکوتاه
بانک کشاورزی

مصطفی دشتی 

زاده
سایر400400

1دیربوشهرگوجه فرنگی1672
دیر استان بوشهر شهرستان 

دیر روستای علی اباد
بانک توسعه تعاون

مصطفی زارعی 

رفتار
سایر500500

سایر500500مصطفی قرقانیصندوق کارآفرینی امیدروستای برکه چوپان1کنگانبوشهرخدمات1673

1دشتیبوشهردامداری1674
شهرستان دشتی روستای 

عربی
پست بانک

مصطفی یوسف 

زاده
سایر300300

1675
کشاورزی 

(کشت گوجه)
1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

زمین . روستای سنا . دشتی 

کشاورزی غبداله بوستانی 

پور

بانک توسعه تعاون
مصیب توکلی 

نژاد
سایر500500

1بوشهربوشهردامداری1676
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر500500مصیب میرکبانک توسعه تعاون
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1جمبوشهرآرایشگری1677
استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای پشتو
سایر500500معصومه حاجیانیبانک توسعه تعاون

1بوشهربوشهردامداری1678
بوشهر بخش مرکزی 

روستای آبطویل
سایر500500معصومه خمیسیبانک کشاورزی

1دشتستانبوشهرپرورش گوسفند1679
بوشهر دشتستان سعداباد 

روتای درودگا ه
سایر250250معصومه زیرراهیبانک کشاورزی

1680
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

بخش بردخون روستای 

شهنیا

سایر500500معظمه شهنیاییبانک توسعه تعاون

1681

بسته بندی 

میوه ها و 

سبزیجات

1گناوهبوشهر
شهرستان - استان بوشهر 

گناوه روستا سربست
سایر100100مکیه بویراتیپست بانک

1682

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر
شهرستان -استان بوشهر

روستای دشت پلنگ-دشتی
سایر300300ملکی سعیدیپست بانک

1گناوهبوشهردامداری1683
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستا محمد صالحی
سایر250250منصور باغبانیپست بانک

1684
آرایشگری 

مردانه
1تنگستانبوشهر

استان بوشهر ، شهرستان 

تنگستان ، بخش دلوار ، 

روستای محمدعامری

سایر250250مهدی احمدیبانک توسعه تعاون

1685
پرورش بز و 

گوسفند
1دشتستانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای شاه فیروز

سایر500500مهدی افرسیابیبانک کشاورزی

1دیلمبوشهرخدماتی1686
شهرستان -استان بوشهر

امام حسن-دیلم
سایر250250مهدی آذرپیپست بانک
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1687

زراعت 

سبزیجات 

وصیفی جات

1تنگستانبوشهر
-اهرم-تنگستان-بوشهر

روستای سمل جنوبی
سایر500500مهدی باشیپست بانک

1688
پرورش زنبور و 

تولید عسل
سایر500500مهدی باهکیدهبانک توسعه تعاونروستای تنگ خون1دشتستانبوشهر

1689
پرورش گاوشیر 

ی
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای برمک
سایر250250مهدی برامکیبانک کشاورزی

1690
پرورش گاو 

شیری
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای جتوط
سایر250250مهدی برنامنشبانک کشاورزی

1691
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهر دیر 

بردخون روستای بردخون 

کهنه

سایر500500مهدی جوزاییبانک توسعه تعاون

1692
پرورش 

گوسفند بومی
1گناوهبوشهر

شهرستان گناوه روستای 

مال قاید
سایر500500مهدی خدرپوربانک کشاورزی

1دیلمبوشهردامداری1693
شهرستان -استان بوشهر

روستای مال شهاب-دیلم
پست بانک

مهدی خواجه 

گیری
سایر250250

1دیربوشهرقایق صیادی1694
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای الی شمالی
سایر500500مهدی دراهکیبانک توسعه تعاون

1695
پرورش دام 

سبک و سنگین
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کبگان

شیخیان شهاب

سایر500500مهدی دهقانبانک کشاورزی

سایر500500مهدی زارعبانک کشاورزیروستای سرکره- برازجان 1دشتستانبوشهرتولید پنگ پوش1696

سایر500500مهدی زارعیبانک توسعه تعاونعسلویه روستای بیدخون1عسلویهبوشهرصیادی1697

1دشتستانبوشهردام سبک1698

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان روستای چهل 

زرعی عرب

بانک کشاورزی
مهدی زایری 

مفرد
سایر250250
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1تنگستانبوشهرسوپر مارکت1699
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای اشکالی- مرکزی
سایر500500مهدی سلیمیصندوق کارآفرینی امید

1دشتیبوشهرکشاورزی1700

شهرستان دشتی روستای 

دشت پلنگ مزرعه مهدی 

صفری

سایر500500مهدی صفریپست بانک

1دشتیبوشهردامداری سبک1701
استان بوشهر شهرستان 

روستای محمدآباد. دشتی 
بانک کشاورزی

مهدی صیادی 

شتاب
سایر300300

سایر250250مهدی ظریفبانک کشاورزیبوشهر دشتستان سعداباد1دشتستانبوشهرنخل1702

1703
- صنعت 

MDFتولیدی 
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای نظرآقا کوچه 

بهارستان

سایر500500مهدی عاملیپست بانک

1704
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان دهستان 

سرمستان روستای گنوی

سایر500500مهدی عباسیبانک توسعه تعاون

1705
صیفیجات 

کشاورزی
سایر500500مهدی قنبریبانک توسعه تعاونخیابان آرامگاه- -دهقاید 1دشتستانبوشهر

1دشتیبوشهردامداری1706
شهرستان دشتی روستای 

باغ بهشت
سایر300300مهدی کهنپست بانک

1گناوهبوشهردامداری1707
شهرستان - استان بوشهر 

روستای شول- گناوه 
بانک کشاورزی

مهدی گل 

اندامیان
سایر250250

1تنگستانبوشهرنجاری1708

بخش -تنگستان-بوشهر

-دهستان باغک-مرکزی

روستای احمدآباد

سایر500500مهدی محمدیصندوق کارآفرینی امید

1709

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
-اهرم-تنگستان-بوشهر

روستای سمل شمالی
سایر500500مهدی مسیح گلپست بانک

1دشتستانبوشهردامپروری1710

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای شاه فیروز

سایر250250مهرداد افراسیابیبانک کشاورزی
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1دشتیبوشهرکشاورزی1711
شهرستان . استان بوشهر 

روستای محمدآباد. دشتی 
سایر500500مهرداد غالمیپست بانک

1712

حمل و 

جابجایی با 

توسط نیسان 

زامیاد

1تنگستانبوشهر
بخش -تنگستان-بوشهر

روستای بنه گز-مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

مهرداد معصومی 

راد
سایر320320

1کنگانبوشهردامداری1713
- بندر کنگان - بوشهر 

روستای برکه چوپان
سایر500500مهناء طاغانبانک کشاورزی

1714
پرورش گاو 

شیری
2تنگستانبوشهر

روستای -تنگستان-بوشهر

عالی حسینی
سایر500500مهناز حیدریپست بانک

1715
پرورش دام 

سبک و سنگین
1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان چغاپور

حسین زایری

سایر300300موسی جعفریپست بانک

1716

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
-شهرستان تنگستان-بوشهر

روستایی کناربابایی
سایر500500موسی راستگوپست بانک

1717
- خدمات 

خشکبار فروشی
1دشتستانبوشهر

بوشهر دشتستان سعداباد 

روستای نظرآقا
سایر250250موسی شکیباپست بانک

1دشتیبوشهرزنبورداری1718
شهرستان  –استان بوشهر 

روستای الور شرقی–دشتی 
سایر400400میثم افراسیاببانک کشاورزی

1719

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

روستای فقیه . دشتی 

حسنان

سایر300300میثم باشیپست بانک
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1720

حمل و 

جابجایی بار 

توسط نیسان 

زامیاد

1تنگستانبوشهر

بخش -تنگستان-بوشهر

دهستان -مرکزی

روستای -محموداحمدی

منصوری جنوبی

سایر360360میثم زالیصندوق کارآفرینی امید

1دشتیبوشهردامداری1721
شهرستان . استان بوشهر 

روستای بحیری. دشتی 
سایر300300میثم نعیمی فردپست بانک

1722

فروش انواع 

مصالح 

ساختمانی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

سمل جنوبی
سایر500500میالد باشیصندوق کارآفرینی امید

1گناوهبوشهرادوات صید1723
بوشهر گناوه بندرریگ 

جزیره شمالی
سایر250250میالد رحیمیپست بانک

1724
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای لمبدان 

حاجی اباد

سایر500500میالد سناسیریبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهرلوازم خانگی1725
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستا مال خلیفه
سایر250250مینا اژدری شولیپست بانک

1دیلمبوشهرخدماتی1726
شهرستا ن -استان بوشهر

روستای عامری-دیلم
سایر250250ناجح عوامیپست بانک

1727
- کشاورزی 

باغداری
سایر250250نادر مزارعی نژادبانک کشاورزیبوشهر دشتستان سعداباد1دشتستانبوشهر

1بوشهربوشهردامداری1728
بوشهر بخش مرکزی 

روستای حسینکی
سایر250250ناصر ابن رومیبانک کشاورزی

1729

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای قایدی- مرکزی
سایر500500ناصر آذرپراپست بانک

1دشتیبوشهرنانوایی1730
شهرستان . استان بوشهر 

روستای درازی. دشتی 
سایر500500ناصر توانپست بانک

1دیربوشهرگوجه فرنگی1731
استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای جاشک
سایر500500ناصر زارعیبانک توسعه تعاون
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1دشتستانبوشهرپرورش گاو1732

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای چهل زرعی عرب

سایر250250ناصر نجدیبانک کشاورزی

1دیربوشهردامداری1733
استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای باغ پسته
سایر500500نامدار عمرانی فردبانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهردامداری1734
استان بوشهر شهرستان 

گناوه روستای بهمنیاری
سایر250250ناهید حسن زادهپست بانک

1735
پرورش گاو 

شیری
2جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای تشان
سایر500500ناهید رواییبانک کشاورزی

1کنگانبوشهرتولیدی پوشاک1736

استان بوشهر شهرستان 

کنگان شهر کنگان روستای 

برکه چوپان

سایر500500نجمه سلیم پورصندوق کارآفرینی امید

1737
پرورش گاو 

شیر ی
سایر250250نرگس بارگاهیبانک کشاورزیسعداباد روستای جره علیا1دشتستانبوشهر

1738
خدمات تصفیه 

آب
1کنگانبوشهر

استان بوشهر شهرستان 

کنگان شهر سیراف
سایر500500نرگس بشیصندوق کارآفرینی امید

1739
سوپر مواد 

غذایی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای الی شمالی
سایر500500نرگس حسن زادهبانک توسعه تعاون

پست بانکروستای الور رزمی. خورموج 1دشتیبوشهردامداری1740
نسرین مهدی 

نژاد
سایر300300

1کنگانبوشهردامداری1741
روستای پرک محله آب شور 

کوچه شهید ناز
سایر500500نصراهلل آزمندپست بانک

سایر250250نصراهلل مقدم پوربانک کشاورزیبوشهر دشتستان سعداباد1دشتستانبوشهرنخل1742

1743

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
روستای -تنگستان-بوشهر

شیرمرد
سایر500500نصراله آذرپراپست بانک
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1دشتستانبوشهرپرورش گوسفند1744

شهرستان - استان بوشهر 

دهستان - دشتستان 

روستای خلیفه - شبانکاره 

ای

سایر500500نصراله راهببانک کشاورزی

1745

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
دهستان -تنگستان-بوشهر

ده بازویی-محموداحمدی
سایر450450نصراله رضاییبانک کشاورزی

1746
کشاورزی و 

باغداری
1دشتیبوشهر

خورموج . شهرستان دشتی 

روستای سرمک. 
سایر300300نصراله مرادیپست بانک

1دشتیبوشهرپرورش دام1747

شهرستان -استان بوشهر

-بخش کاکی-دشتی

روستای -دهستان کاکی

بنیاد

سایر500500نصرت محمودیپست بانک

1گناوهبوشهردامداری1748
شهرستان -استان بوشهر

روستای عباسی-گناوه
سایر250250نعمت اله بهروزیپست بانک

1دیلمبوشهردامداری1749
شهرستان -استان بوشهر

روستای بنه اسماعیل-دیلم
بانک کشاورزی

نعمت اله 

سعادتمند
سایر250250

1750

زراعت 

سبزیجات 

وصیفی جات

1تنگستانبوشهر
بخش - تنگستان-بوشهر

روستای اشکالی- مرکزی
سایر500500نعمت اله سلیمیپست بانک

1751
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان 

دیرشهر بردخون روستای 

ابکش

سایر500500نوراله مغدانیبانک توسعه تعاون

1752
پرورش بز به 

روش سنتی
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

روستای تنگمان
سایر500500هاجر ابراهیمیبانک توسعه تعاون

1دشتستانبوشهرپرورش گاو1753

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش شبانکاره 

روستای بویری

سایر250250هادی باللی نیابانک کشاورزی
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1754
کشاورزی 

صیفیجات
سایر500500هادی ثنایی پوربانک توسعه تعاونروستای بنداروز1دشتستانبوشهر

1755

کشاورزی 

کشت گوجه 

فرنگی

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

- بخش کاکی- دشتی

روستای - دهستان کاکی

تلخو

سایر500500هادی قلی زادهصندوق کارآفرینی امید

1756

کشاورزی 

کشت گوجه 

فرنگی

1دشتیبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

- بخش کاکی- دشتی

روستای - دهستان کاکی

تلخو

سایر500500هادی کاظمیصندوق کارآفرینی امید

1دشتیبوشهرکابینت سازی1757
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای بادامزار
سایر500500هادی کدخداییصندوق کارآفرینی امید

1دشتستانبوشهردامداری1758

استان بوشهر شهرستان 

دشتستان بخش بوشکان 

روستای ارغون

سایر500500هاشم رزمیبانک کشاورزی

1جمبوشهرپرورش دام1759
استان بوشهر شهرستان جم 

بخش ریز روستای پشتو
سایر500500هانیه امینیپست بانک

1760

دامداری و 

نگهداری دام 

سبک

1دشتیبوشهر
شهرستان . استان بوشهر 

روستای دشت پلنگ. دشتی 
سایر300300هرمز کاوس نیاپست بانک

1761
کشاورزی 

کشت گوجه
1دشتیبوشهر

شهرستان دشتی روستای 

سرمک
سایر500500هوشنگ ریزیبانک توسعه تعاون

1762
تولید بلوک و 

تیرچه بلوک
1تنگستانبوشهر

روستای -تنگستان-بوشهر

دمروبادان
سایر500500هوشنگ صبوریصندوق کارآفرینی امید

1دشتیبوشهردامداری سبک1763
شهرستان دشتی خورموج 

روستای بحیری
سایر300300وحید افراشتهپست بانک

1دشتستانبوشهردامپروری1764
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای موردخیر
بانک کشاورزی

وحید خواجوی 

قره میر شاملو
سایر300300
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سایر250250وحید عبدیبانک کشاورزیروستای زیرا. سعداباد 1دشتستانبوشهرخرید نخل1765

1766
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر ابدان دهستان 

سرمستان روستای گنوی

سایر500500وحید مظفری پوربانک توسعه تعاون

1گناوهبوشهردامداری1767
شهرستان -استان بوشهر

روستای شول-گناوه
سایر500500وحید ملک زادهپست بانک

1768
کشاورزی و 

باغداری
1دشتیبوشهر

شهرستان دشتی روستای 

سرمک
بانک توسعه تعاون

ولی شوکتی 

قاضیانی
سایر300300

1769

آموزشگاه 

هنرهای 

تجسمی

1دشتستانبوشهر
بوشهر دشتستان سعداباد 

میدان انقالب
سایر300300ویدا حسن زادهپست بانک

سایر400400یاسر خدادادیبانک توسعه تعاونروستای کلل1دشتستانبوشهرباغداری1770

1771
باغدار)کشاورزی

(ی
1دشتیبوشهر

خورموج . شهرستان دشتی 

روستای سرمک. 
سایر300300یاسین مرادیپست بانک

1772
پرورش دام 

سبک
1گناوهبوشهر

شهرستان -استان بوشهر

کد - روستای شول-گناوه

7535111111پستی 

سایر250250یحیی طاهریبانک کشاورزی

1گناوهبوشهردامداری1773
شهرستان - استان بوشهر 

روستا احمدحسین- گناوه 
سایر250250یداله دهقانپست بانک

1دشتیبوشهرکشاورزی1774
استان بوشهر شهرستان 

دشتی روستای عربی
سایر500500یداله نجارباشیصندوق کارآفرینی امید

1775
کاشت لیمو 

ترش
1جمبوشهر

استان بوشهر شهرستان جم 

آبگرمک
سایر500500یداله نیک منشبانک کشاورزی

1عسلویهبوشهرقایق صیادی1776
استان بوشهر شهرستان 

عسلویه روستای اخند
سایر500500یعقوب خواجهپست بانک

1دیلمبوشهردامداری1777
شهرستا ن -استان بوشهر

روستای والفجر-دیلم 
سایر250250یوسف خضریپست بانک
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1دشتستانبوشهردامپروری1778
بوشهر دشتستان بخش ارم 

روستای موردخیر
بانک کشاورزی

یوسف رحیمی 

ثابت
سایر300300

1تنگستانبوشهردامداری1779

استان بوشهر ، شهرستان 

تنگستان ، بخش دلوار ، 

روستای محمدعامری

سایر500500یوسف رستمیبانک کشاورزی

1780
نگهداری دام 

سبک
1دشتیبوشهر

شهرستان . استان بوشهر 

روستای باغان. دشتی 
سایر300300یوسف رضاییپست بانک

1781

پرورش و 

نگهداری بز 

داشتی

1تنگستانبوشهر
-اهرم-تنگستان-بوشهر

روستای سمل شمالی
سایر500500یوسف زنگوئیپست بانک

1عسلویهبوشهرباشگاه بدنسازی1782

شهرستان - استان بوشهر 

- دهستان اخند - عسلویه 

روستای خره

سایر500500یوسف صدریبانک توسعه تعاون

1دشتیبوشهردامداری1783
شهرستان . استان بوشهر 

روستای مل گاودان. دشتی 
سایر300300یوسف فقیهپست بانک

1گناوهبوشهردامپروری1784
بوشهر گناوه بندرریگ 

روستای مال محمود
سایر500500یوسف کرمیبانک کشاورزی

1785
کاشت گوجه 

فرنگی
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر بردخون
سایر500500یوسف محریبانک توسعه تعاون

1دیربوشهرقایق صیادی1786
استان بوشهر شهرستان دیر 

شهر دیر روستای الی جنوبی
سایر500500یونس میرزاییبانک توسعه تعاون

1787
پرورش بز 

دوقلو زا
1دیربوشهر

استان بوشهر شهرستان دیر 

روستای لمبدان باالیی
سایر500500یونس یونسیبانک توسعه تعاون
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5ورامینتهرانسرمایه ثابت1
- جواد آباد - ورامین 

روستای سوره
وزارت صنعت، معدن و تجارت60006000ابراهیم میرزاییصندوق کارآفرینی امید

2
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

روستای - رودهن - دماوند 

آردینه
وزارت جهاد کشاورزی140140ابراهیم نظریبانک کشاورزی

3
تولید جوجه 

یک روزه
5ورامینتهران

جواد اباد حصار قاضی 

بسمت حصار حسن بیک 

مزرعه حسین اباد جوجه 

 النچری207گشی 

وزارت جهاد کشاورزی60006000ابوالقاسم النچریبانک توسعه تعاون

4
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

دماوند چنار شرق ولی عصر 

 طبقه 75ک دریاچه پالک 

همکف

وزارت جهاد کشاورزی380380ابوالقاسم شیرازیصندوق کارآفرینی امید

6پاکدشتتهرانتاسیس گلخانه5
پاکدشت فیلستان روستای 

محمود اباد
وزارت جهاد کشاورزی81568156احمد بختیاریپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی50005000احمد بغدادیبانک کشاورزیحسن آباد مجتمع دامگستر4ریتهراندامداری6

7
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی600600احمد علمداریبانک کشاورزیروستای چنار شرق- دماوند 1دماوندتهران

8

تاسیس واحد 

گلخانه پرورش 

گل و گیاه 

زینتی

2مالردتهران

مالرد روستای خوشنام 

جاده یوسف آباد روبروی 

کارخانه ایران روشن

وزارت جهاد کشاورزی11851185احمد فریدونیبانک کشاورزی

9

احداث گلخانه 

هیدروپونیک 

گل ارکیده 

فاالنوپسیس

31پیشواتهران

-میدان رازی-ورامین-تهران

روستای -خیابان دانشگاه 

جنب کانال آب -قلعه سین

و مجموعه گل و گیاه 

کبریایی

بانک کشاورزی
احمد کبریایی 

زاده کچویی
وزارت جهاد کشاورزی4512045120
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10

صنایع غذایی 

یارا افزایش 

بروز  (تولید

کردن ماشین 

(االت

50رباطکریمتهران
تهران رباط کریم روستایی 

انجم اباد
وزارت جهاد کشاورزی1500015000احمد معارفیبانک کشاورزی

11
اقامتگاه بوم 

گردی
5ورامینتهران

ورامین روستای کویراباد 

خانه عمو مش رضا
صندوق کارآفرینی امید

احمدرضا 

گلستانی
31003000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

12

منصوعات 

چوبی و تولید 

مبلمان

8بهارستانتهران

تهران شهرستان بهارستان 

نسیم شهر روستایی اورین 

بعداز زیر گذر اتوبان 

21پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت15601560اسحق عیوضخانیبانک توسعه تعاون

13
کابینت سازی و 

MDF
4شهریارتهران

دهشاد باال کوچه صیاد 

 طبقه 4کوچه صنعت پالک 

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت48004000اسداله اکبریصندوق کارآفرینی امید

14
پرورش 

گوسفند داشتی
1مالردتهران

دهستان -صفادشت-مالرد

اختراباد
سازمان امور عشایر ایران576576اسمعیل اقدامبانک کشاورزی

15

پرورش گلخانه 

ای گل و 

گیاهان زینتی 

گلهای شاخه )

دهکده  (بریده

گل گلزار

4پاکدشتتهران

تهران پاکدشت روستای 

گلزار پایین انتهای کوچه 

جمشیدی دهکده گل گلزار

وزارت جهاد کشاورزی50002700اعظم خرسندصندوق کارآفرینی امید

16

احداث واحد 

پرورش گاو 

شیری

5شهریارتهران

شهریار شاهد شهر روستای 

شهسواری خ مدرس 

گاوداری دلیر

وزارت جهاد کشاورزی75007500اکبر دلیربانک کشاورزی
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17
پرورش زنبور 

عسل
2مالردتهران

اراضی - شهرستان مالرد 

کشاورزی و باغات مالرد و 

حومه

وزارت جهاد کشاورزی130130اله وردی جعفریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی960960اماعلی رحیمیبانک کشاورزیدماوند روستای دهنار3دماوندتهرانپرورش ماهی18

19
نوار ابیاری از 

پلی اتیلن
22پاکدشتتهران

روستای ابراهیم آباد 

 متری انتهای 24خیابان

خیابان بسمت عبداهلل آباد و 

خیابان شهید بختیاری 

کوچه آالله انتهای کوچه 

سمت چپ درب گاراژ 

ضدزنگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت3662916000امراله علی خانیپست بانک

20

تولید شن 

وماسه وبتن 

آماده

64فیروزکوهتهران

 جاده 6فیروزکوه کیلومتر 

فیروزکوه تهران روستای 

السم معدن السم چشمه

وزارت صنعت، معدن و تجارت2760027600امید بیرقیبانک توسعه تعاون

21

پرورش 

زنبورعسل به 

 140ظرفیت 

کلونی

1دماوندتهران
دماوند خمینی آباد گلزار 

2شهدا کوچه گلزار
وزارت جهاد کشاورزی280280امید ولی زادهبانک کشاورزی

22

خرید دام 

 200داشتی 

راس

1فیروزکوهتهران
فیروزکوه روستای امیریه 

شمس اباد
وزارت جهاد کشاورزی15001500امیر بیدقیبانک کشاورزی

23

تکمیل و 

پرورش گاو 

شیری

8مالردتهران

شهرستان مالرد دهستان 

اخترآباد روستای محمد آباد 

نایینی ها

بانک کشاورزی
امیر حسین 

اسدی
وزارت جهاد کشاورزی1340013400
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24

توسعه واحد 

تولیدی از 

 واحد 250000

در سال به 

 عدد 500000

واحد در سال

80ریتهران

جاده واوان - جاده قدیم قم 

نرسیده به اتوبان تهران - 

انتهای خیابان آزادگان - قم 

به سمت روستان - 

3پ - تورقوزآباد 

وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000امیر خسروى شادبانک توسعه تعاون

4ریتهراندامداری شیری25
شهرری خیابان غیبی کوچه 

51قضایی پالک 
وزارت جهاد کشاورزی50005000امیر عرببانک کشاورزی

26

بسته بندی 

سبزیجات تازه 

و میوه تازه و 

تولید و بسته 

بندی 

سبزیجات 

منجمد و 

خشک و میوه 

منجمد و خشک

60مالردتهران

مالرد صفادشت روستای 

دهک ناحیه صنعتی دهک 

انتهای بلوار خلیج فارس 

نبش خیابان مریم و شقایق 

 کارخانه زرینه F5قطعه 

خوراک صفادشت

بانک کشاورزی
امیرحسین 

چراغی
وزارت جهاد کشاورزی1600016000

27
تولید و پرورش 

زنبور عسل
1دماوندتهران

. میدان قدس.دماوند .تهران 

کوچه ی .خیابان داشگاه 

8پالک  .2بنفشه ی 

صندوق کارآفرینی امید
امیرحسین 

منصوری
وزارت جهاد کشاورزی120120

وزارت جهاد کشاورزی430430ایرج نصیرپورصندوق کارآفرینی امیدپاکدشت مراتع و باغات1پاکدشتتهرانزنبورداری28

29

تولید فرش 

دستبافت 

دستبافته ها

8مالردتهران

یوسف آباد کهریزک - مالرد 

خ - روستای کهریزک - 

بعد از - شهید شاد فرساد 

1فدک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت18821600باقر لطفیپست بانک
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30

تجهیز گلخانه 

گل و گیاه 

زینیتی

4پاکدشتتهران
پاکدشت روستای گلزار 

پایین ک شهید بهشتی
وزارت جهاد کشاورزی27802780بتول افضلیبانک کشاورزی

31
توسعه کارگاه 

مبلمان
3اسالمشهرتهران

خ ده -نظام آباد -اسالمشهر

- جاده اصلی-متری

-ساختمان گاوداری فتحی

ط همکف

صندوق کارآفرینی امید
بهادر صدری 

دونیقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

32
توسعه تولید 

پوشاک
35ریتهران

شهر ری کهریزک ابتدای 

روستای مهدی آباد مجتمع 

شهید رهبری

بانک توسعه تعاون
بهار حاجی سید 

جوادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

33
تولید لباس زیر 

زنانه و مردانه
4شهریارتهران

رضی آباد باال، خیابان 

کوچه فتحعلی  (عج)ولیعصر 

 ، طبقه 25بیگی ، پالک 

همکف

بانک توسعه تعاون
بهرام داوودی 

منظم
وزارت صنعت، معدن و تجارت952952

34
پرورش زنبور 

عسل
2مالردتهران

استان تهران شهرستان 

باغات و مزارع و )مالرد 

(مراتع

وزارت جهاد کشاورزی500500بهرام یوسفیبانک کشاورزی

35
شیشه گری 

فوتی
4ورامینتهران

-روستای خورین-ورامین 

-کوچه آریا-خیابان سنگبری

کارگاه بلور -انتهای کوچه

سازی

49924500بهروز پنبه دارصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

36
پرورش 

زنبورعسل
6دماوندتهران

قبل از روستای - دماوند 

کالک
وزارت جهاد کشاورزی24002400بیژن مقتدربانک کشاورزی

37

پرورش زنبور 

عسل و فراوری 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی100100پرویز عباس مفردصندوق کارآفرینی امید/لواسان/شمیرانات 1شمیراناتتهران
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38

بازسازی و 

 2000نوسازی 

مترمربع گلخانه 

فلزی صیفی

2پیشواتهران
پیشوا روستای قلعه نو 

جامکاران
وزارت جهاد کشاورزی17101710پژمان مشین چیبانک کشاورزی

39

پرورش و تولید 

و انواع 

قارچهای 

خوراکی و 

دارویی

40مالردتهران

استان تهران، شهرستان 

مالرد، بخش صفادشت، 

بلوار حصارطهماسب، بلوار 

مطهری،نبش خیابان چهارم 

شرقی

وزارت جهاد کشاورزی6000060000پویان خدادادیبانک کشاورزی

40
تولید کابینت 

چوبی
2پردیستهران

کمرد کوچه بانک ملی 

49پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200تقی اسدزادهصندوق کارآفرینی امید

41
احداث گلخانه 

گل وگیاه
وزارت جهاد کشاورزی71887188تقی تاجیکپست بانکپاکدشت روستای حصار امیر5پاکدشتتهران

42

خرید دام 

 100داشتی 

(گوسفند)راسی 

وزارت جهاد کشاورزی750750جلیل سراجبانک کشاورزیفیروزکوه روستای سرخدشت1فیروزکوهتهران

43

توسعه ، بهینه 

سازی و افزایش 

بهره وری 

مزرعه پرورش 

بوقلمون شرکت 

کشت و صنعت 

دامشادان

14ورامینتهران

تهران ، شهرستان ورامین ، 

بخش ثبتی بهنام عرب ، 

 ، اصلی 215شماره فرعی 

203

وزارت جهاد کشاورزی1070010700جهاندار احمدیبانک کشاورزی
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2دماوندتهرانزنبورداری44
دماوند روح افزا کوچه 

 طبقه اول27حسنی پالک 
وزارت جهاد کشاورزی480480جهانگیر حسنیصندوق کارآفرینی امید

45
پرورش زنبور 

عسل
2فیروزکوهتهران

استان تهران ، فیروزکوه ، 

ورودی کارخانه سیمان ، 

روستای کتاالن

بانک کشاورزی
جواد 

باوندوندچالی
وزارت جهاد کشاورزی340340

46
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

گیالوند چهارراه ولیعصر 

شهرک گاز انتهای خیابان 

62 متری پالک 20

وزارت جهاد کشاورزی600600جواد عابدینیبانک کشاورزی

47
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

کوچه - قلعه پا - دماوند 

نیلوفر
وزارت جهاد کشاورزی160160حامد نوری فرصندوق کارآفرینی امید

48

تاسیس واحد 

صنایع تبدیلی 

کشاورزی

5مالردتهران

شهرستان مالرد بخش 

صفادشت روستای دهک 

ناحیه صنعتی دهک

وزارت جهاد کشاورزی42004200حجت مهرآبادیبانک کشاورزی

49
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی35003500حسن اردانیبانک کشاورزیآفتاب میان آباد4تهرانتهران

50

پرورش گلخانه 

ای گل و 

گیاهان زینتی 

گلهای شاخه )

دهکده  (بریده

گل گلزار

4پاکدشتتهران

تهران پاکدشت روستای 

گلزار پایین انتهای کوچه 

جمشیدی دهکده گل گلزار

صندوق کارآفرینی امید
حسن بنایی 

مبارک آبادی
وزارت جهاد کشاورزی50002700



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

51

طرح توجیهی 

واحد بسته 

بندی 

حبوبات،خشکبار

و مواد گرانولی 

تعاونی آناتو 

سبز شهریار

16شهریارتهران

شهریار محمد آباد به طرف 

 10رضی آباد باال بعد از 

متری امام رضا ابتدای بلوار 

9ولی عصر پالک

وزارت جهاد کشاورزی1450014500حسن رهنمابانک کشاورزی

52
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200حسن قضابانویبانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران

53

پرورش زنبور 

عسل و فراوری 

عسل

1شمیراناتتهران

رودبارقصران /شمیرانات 

بلوار /روستای ایگل/اوشان/

باال تر از /شهدا

منزل حسن کمالی/امامزاده

وزارت جهاد کشاورزی8080حسن کمالیپست بانک

3پاکدشتتهرانتجهیز گلخانه54

پاکدشت روستای فیلستان 

شهرک گلفام خیابان اول 

9پالک 

وزارت جهاد کشاورزی20002000حسن ملک زادهپست بانک

55
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران

حسن ملک 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی700700

56

تجهیز گلخانه 

گل و گیاه 

زینیتی

2پاکدشتتهران
پاکدشت شریف اباد 

روستای کلین
پست بانک

حسن 

هداوندمیرزائی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

57
تولید فرآورده 

های گوشتی
13دماوندتهران

-جاده فیروزکوه-دماوند

-شهرک صنعتی آیینه ورزان

46پ -نبش سوم شرقی

بانک کشاورزی
حسین چنگی 

آشتیانی
وزارت جهاد کشاورزی1920019200
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58

تولید لوله و 

اتصاالت 

توسعه )آبیاری

(ای

105دماوندتهران

جاده فیروزکوه 60کیلومتر

روبروی روستای آینه ورزان 

ناحیه صنعتی آینه ورزان 

ک هفتم غربی روبروی 

کارخانه تکاب اتصال

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی5000028000حسین حاج علیبانک توسعه تعاون

59
پرورش زنبور 

عسل
2دماوندتهران

دماوند کاجان خیابان اصلی 

کوچه سرو طبقه همکف
وزارت جهاد کشاورزی700700حسین خانیبانک کشاورزی

60

ایجاد پرورش 

زنبورعسل به 

 600ظرفیت 

کلونی

1دماوندتهران
دماوند میدان امام کوچه 

۱۱ پالک۵ارمغان 
وزارت جهاد کشاورزی12001200حسین خانیبانک کشاورزی

61
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیآبسرد1دماوندتهران

حسین رحیمی 

پاشا کالیی
وزارت جهاد کشاورزی200200

62
پرورش ماهی 

قزل آال
1دماوندتهران

-روستای حصار باال - دماوند

 کوچه شورا
وزارت جهاد کشاورزی340340حسین سلطانیبانک کشاورزی

63
گلخانه صیفی 

جات
13رباطکریمتهران

خ - کیکاور -رباط کریم 

کشتارگاه نرسیده به اصغر 

سمت راست-آباد 

وزارت جهاد کشاورزی1600016000حسین شاملوبانک کشاورزی

64

پرورش گاو 

شیری به 

ظرفیت 

راس مولد و 25

راس کل گله50

3مالردتهران

تهران شهرستان مالرد 

دهستان بی بی سکینه 

روستای شهرآباد  (س)

انتهای بلوار حسین آباد

پست بانک
حسین شفیعی 

دیزج
وزارت جهاد کشاورزی44664466

65
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

دماوند رودهن روستای 

آردینه
وزارت جهاد کشاورزی260260حسین نظریبانک کشاورزی
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66

درجه بندی و 

بسته بندی 

میوه جات

14شهریارتهران

جاده - شهریار - تهران 

شهرک - شهریار رباط کریم 

 متر بعد از 300- فرارت 

تاالر موج آبی به سمت 

-کوچه پارس امیر - شهریار 

 مجموعه سبز میوه پارس

بانک کشاورزی
حسین نیک 

بخش
وزارت جهاد کشاورزی1970019700

67
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

محله قاضی کوچه - دماوند 

شهید اوالد کاظمی
صندوق کارآفرینی امید

حسین یوسف 

زمانیان
وزارت جهاد کشاورزی200200

68
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران

حمزه 

شیرمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی100100

69

پرورش آبزیان 

زینتی و 

غذای )آرتمیا

(زنده

6شهریارتهران

 20-فرارت-وحیدیه-شهریار

-روستای رنگرز-متری ناجی

کارگاه پرورش -خ کانال آب

آبزیان اسماعیل زاده

بانک کشاورزی
حمید اسماعیل 

زاده نمین
وزارت جهاد کشاورزی74807480

70
پرورش گاو 

شیری
52رباطکریمتهران

- وهن آباد - رباط کریم 

روستای شهرستانک ضلع 

جنوبی کانال نواب

وزارت جهاد کشاورزی6000060000حمید ایزدیبانک کشاورزی

71
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیروستای چنار شرق- دماوند 1دماوندتهران

حمید رضا 

شیرازی
وزارت جهاد کشاورزی320320

72
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

تهران اتوبان شهید باقری 

 غربی بلوار اردیبهشت 192

خیابان شهید خازنی

وزارت جهاد کشاورزی700700حمید سرلکبانک کشاورزی

73
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

دماوند جنب مسجد روبروی 

پارک
وزارت جهاد کشاورزی240240حمید غالمرضاییبانک کشاورزی
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74

احداث کارخانه 

پرورش قارچ 

خوراکی

17شهریارتهران
شهریار جوقین قجرآباد 

6کوچه گاوداری رضایی پ 
وزارت جهاد کشاورزی2520025200حمید قادرىبانک کشاورزی

75
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیمشا- دماوند1دماوندتهران

حمید کربالیی 

مهدی
وزارت جهاد کشاورزی360360

76
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی540540حمیدرضا عبدالهبانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران

77
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیروستای جورد- دماوند 1دماوندتهران

حمیدرضا 

کربالیی مهدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

78
تولید البسه 

حورا
5دماوندتهران

دماوند گیالوند حصار پایین 

خ باقر بابایی جنب پایگاه 

3بسیج پالک 

بانک توسعه تعاون
حوری حاجی 

نور محمدی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی700700

79

پروش 

زنبورعسل و 

تولیدتجهیزات 

مرتبط

3شمیراناتتهران

شمیرانات رودبار قصران 

شمشک میدان ریگیجو 

محل ملک حوا

وزارت جهاد کشاورزی9696خالق کیاشمشکیبانک کشاورزی

80
تولید پوشاک 

بانوان
10بهارستانتهران

استان تهران شهرستان 

بهارستان شهرک قلعه میر 

روستای ریه خیابان امام 

4حسین کوچه سوم درب 

وزارت صنعت، معدن و تجارت70007000خدیجه صادقیصندوق کارآفرینی امید

81

پرورش گاو 

شیری به 

ظرفیت 

راس مولد 390

 راس 780و 

کل گله

17مالردتهران

مالرد صفادشت دهستان بی 

بی سکینه خیابان رعنا 

روبروی شرکت ایران ناژو 

کوچه کسری دامداری مزرعه

وزارت جهاد کشاورزی1170011700خیراله مزرعهبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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82
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی990990داود رضاجانیبانک کشاورزیدماوند3دماوندتهران

83
کابینت ام دی 

اف
5مالردتهران

صفادشت امیر آباد علی 

بیات خ حافظ بن بست 

9 پ 1نسترن 

وزارت صنعت، معدن و تجارت27502750داود سلطانیصندوق کارآفرینی امید

84

طرح توسعه و 

تکمیل واحد 

تولید رب 

گوجه فرنگی

42مالردتهران
تهران شهرستان مالرد 

روستای قبچاق
وزارت جهاد کشاورزی2000020000داود صادقیبانک کشاورزی

85
پرورش شتر 

مرغ پرواری
3ورامینتهران

ورامین جاده احمد اباد 

قشالق شمس اباد فرعی دوم
وزارت جهاد کشاورزی29702970داود مانیبانک کشاورزی

86

تولید و طراحی 

کاشی سنتی 

هفت 

صنایع )رنگ

جهت  (دستی

محراب و کتیبه 

های مساجد و 

اماکن متبرکه

15شمیراناتتهران

شمیرانات بخش لواسانات 

روستای لواسان بزر گ 

خیابان سیران بن بست 

ولیعصر دست چپ درب دوم

صندوق کارآفرینی امید
رامین کاظم پور 

فرد
36003600

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

87
گلخانه سبزی و 

صیفی
6شهریارتهران

شهریار سعید آباد جاده 

گلگون باغ معروف به ملک 

زاده

وزارت جهاد کشاورزی16301630رحمان یاریانبانک کشاورزی
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88

توسعه تولید 

جوراب کارگاه 

طرح توامند 

سازی زنان 

سرپرست خانوار

5ریتهران

شهر ری جاده ورامین 

روستای طالب آباد خ امام 

انتهای کوچه میرزا محمد 

16جنب باشگاه ورزشی پ

وزارت صنعت، معدن و تجارت44494449رخساره تیزچنگبانک توسعه تعاون

89
پرورش زنبور 

عسل
1شهریارتهران

شهریار روستای دهشاد 

پایین
صندوق کارآفرینی امید

رضا اسکندری 

دِزَکی
وزارت جهاد کشاورزی364240

90

تولید و توزیع 

کیف زنانه و 

مردانه

3مالردتهران

چهارراه - مالرد-تهران

نرسیده به روستای -مالرد

8واحد - 9پالک- مهرآذین

پست بانک
رضا آقاپور 

علیشاهی
17051700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

91
پرورش زنبور 

عسل
1فیروزکوهتهران

استان تهران ، فیروزکوه ، 

ورودی کارخانه سیمان ، 

روستای کتاالن

وزارت جهاد کشاورزی340340رضا باوندوندچالیبانک کشاورزی

92

کشتارگاه 

صنعتی دام و 

بسته بندی

529ریتهران

تهران شهرستان ری بخش 

قلعه نو روستا قمی آباد 

خیابان خاکی دامداری 

 طبقه 0ترشیزی پالک 

همکف

وزارت جهاد کشاورزی10000024000رضا ترشیزیبانک توسعه تعاون

93
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

- محله قاضی - دماوند 

خیابان شبلی کوچه بام 

بهشت

وزارت جهاد کشاورزی900900رضا عبداله بیگیبانک کشاورزی

94

توسعه واحد 

پرورش زنبور 

عسل و 

استحصال عسل

3شمیراناتتهران

استان تهران، لواسان، 

زردبند، انتهای خیابان 

قوچک، باالی گل فروشی 

آبشاری

وزارت جهاد کشاورزی190190رضا غالمعلیییصندوق کارآفرینی امید
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1پیشواتهرانزنبورداری95
نبش - فتح آباد- پیشوا

موتور آب درب دوم
وزارت جهاد کشاورزی12401240رضا قراییپست بانک

96
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران

رضا محمد 

واسعی
وزارت جهاد کشاورزی480480

97
پرورش ماهی 

قزل آال
وزارت جهاد کشاورزی900900رضا مقصودیبانک کشاورزیروستای هویر- دماوند4دماوندتهران

98

تولید ظروف 

چند وجهی 

شیشه ای

6ورامینتهران

روستای - امرآباد - ورامین 

انتهای بلوار اصلی - قشالق 

بعداز کارخانه چای - روستا 

سوله سوم- کوچه روبرو

38403840رقیه محمودیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

99

پرورش گلخانه 

ای گل و 

گیاهان زینتی 

گلهای شاخه )

دهکده  (بریده

گل گلزار

3پاکدشتتهران

تهران پاکدشت روستای 

گلزار پایین انتهای کوچه 

جمشیدی دهکده گل گلزار

صندوق کارآفرینی امید
رمضانعلی قصاب 

پور
وزارت جهاد کشاورزی33002000

100

فرآوری شیر و 

تولید فرآورده 

های لبنی

1ورامینتهران

ورامین جواد اباد محمد اباد 

عرب بلوار اصلی خیابان 

شهید رجایی روبروی 

حسینیه طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000روح اله تاجیکبانک توسعه تعاون

101
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی160160روشنعلی دلیربانک کشاورزیرودهن روستای جورد1دماوندتهران

102

کشت گلخانه 

گلهای و )ای 

(گیاهان زینتی

6مالردتهران
شهرستان مالرد بخش 

صفادشت روستای ارسطو
وزارت جهاد کشاورزی80008000زهرا جعفریبانک کشاورزی
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103

تجهیز گلخانه 

پرورش گل و 

گیاه زینیتی

1پاکدشتتهران
پاکدشت روستای عباس اباد 

ضرغام
وزارت جهاد کشاورزی510510زهرا عطوفیبانک کشاورزی

104

تولید مانتو و 

شلوار و لباس 

زنانه سفارشی

1اسالمشهرتهران

اسالمشهر روستای نظام آباد 

شهرک پنج آل عبا ورودی 

68اصلی پ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت576576زهرا محمدیپست بانک

105
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

روستای - دماوند رودهن 

مهرآباد
وزارت جهاد کشاورزی100100زینب دهباشیبانک کشاورزی

106
تولید و توسعه 

جوراب
5ریتهران

شهرری بخش قلعه نو 

دهستان قلعه نو روستا قلعه 

نو خالصه

وزارت صنعت، معدن و تجارت27651400سارا بوربورمرادیپست بانک

107
گلخانه رز 

هیدروپونیک
24اسالمشهرتهران

روستای حسن - اسالمشهر

آباد خالصه
بانک کشاورزی

سارا سماعی 

داریان
وزارت جهاد کشاورزی1221112211

108

ساره احمدی 

تولید کننده 

رنگ غذایی و 

بسته بندی 

اسانس خوراکی

27شهریارتهران

: تهران، شهرستان: استان

شهریار شهر وحیدیه ، 

روستای کرد امیر، شفیع 

آباد، روبروی گلزار شهداء ، 

72/45پالک ثبتی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت1600015200ساره احمدیبانک توسعه تعاون

109
پرورش زنبور 

عسل
2تهرانتهران

استانهای )کوچ رو

تهران،مازندران،گلستان،سمنا

(ن،همدان

وزارت جهاد کشاورزی367367ساسان اصالحیصندوق کارآفرینی امید

1دماوندتهرانزنبورداری110

 17شهرستان دماوند میدان 

شهریور کوچه نواب صفوی 

 منزل سجاد 9پالک 

مختاری

وزارت جهاد کشاورزی100100سجاد مختاریبانک کشاورزی
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111

طراحی و تولید 

سفال و 

سرامیک

7ورامینتهران

. میدان ولیعصر . ورامین 

روستای . سه راه قاسم آباد 

. خیابان یخچال . احمد آباد 

روبروی . میدان ولیعصر 

 . (ع)مسجد امام حسن 

52پالک 

58925000سمیه مرادخانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیتهران1تهرانتهرانزنبورداری112
سیدعلی اکبر 

مرعشی
وزارت جهاد کشاورزی400400

113

طرح توسعه 

دامداری گاو 

شیری

11ریتهران
- کهریزک - شهرری 

روستای دوتویه سفلی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000سیاوش خشایاربانک کشاورزی

114
پرورش گوساله 

گوشتی
1شمیراناتتهران

لواسان بزرگ محله سادات 

2پ
صندوق کارآفرینی امید

سید احمد 

غریبیان لواسانی
وزارت جهاد کشاورزی300300

115
تولید و بسته 

بندی عسل
10فیروزکوهتهران

فیروزکوه جاده قدیم 

مازندران نرسیده به کارخانه 

ریخته گری شرکت آویشن 

فیروزکوه

صندوق کارآفرینی امید

سید امید 

حسینی 

فیروزکوهی

وزارت صنعت، معدن و تجارت1488014000

116

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

بانک کشاورزیبوجان/لواسان/شمیرانات 8شمیراناتتهران
سید حمید آقا 

میری
وزارت جهاد کشاورزی40504050

117

پرورش زنبور 

عسل و فراوری 

عسل

پست بانکلواسان بزرگ/شمیرانات 1شمیراناتتهران
سید حمید 

میری لواسانی
وزارت جهاد کشاورزی864864

118

ایجاد گلخانه 

برای تولید 

گوجه به روش 

هیدروپونیک

9ورامینتهران

- بخش جواد آباد - ورامین 

دهکده - روستای حصارگلی 

ی گل و گیاه

بانک کشاورزی
سید رجب 

حسینی نسب
وزارت جهاد کشاورزی1350013500
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8رباطکریمتهرانتولید کابینت119

دهستان منجیل آباد خیابان 

جانبازان کوچه تربیت پالک 

22

پست بانک

سید رحیم 

حسینی بیات 

علیایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت16591659

1دماوندتهرانزنبورداری120

دماوند گیالوند بولوار 

 ۶شهیدبهشتی کوچه زنبق

۴۲۸پالک 

بانک کشاورزی
سید روح اله 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

121

توسعه کشت 

گلخانه ای با 

ابیاری تحت 

فشار

3پاکدشتتهران

کوی - روستای گلزار پایین 

انتهای - شهید بهشتی 

کوچه دست چپ

وزارت جهاد کشاورزی20082000سید علی افضلیپست بانک

122
پرورش زنبور 

عسل
پست بانکروستای جورد- دماونی 1دماوندتهران

سید علی اکبر 

آرامی
وزارت جهاد کشاورزی240240

123
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیروستای جورد- دماوند1دماوندتهران

سید علی محمد 

قاسمیان
وزارت جهاد کشاورزی300300

2دماوندتهرانزنبورداری124

دماوند گیالوند بولوار 

شهیدبهشتی کوچه 

۴۲۸پالک ۶زنبق

بانک کشاورزی
سید محمد 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی600600

125

توسعه پرورش 

زنبور عسل و 

افزایش محصول

2فیروزکوهتهران

 متری روبروی 45فیروزکوه 

تامین اجتماعی عسل 

اویشن فیروزکوه

بانک کشاورزی

سید محمد 

حسینی 

فیروزکوهی

وزارت جهاد کشاورزی660660

126

پرورش گاو 

شیری به 

 100ظرفیت 

راس مولد

12ورامینتهران

ورامین بخش جواداباد 

روستای آب باریک کیلومتر 

جاده چرمشهر سمت راست 

دامداری سیدمهدی کرمانی

بانک کشاورزی
سید مهدی 

کرمانی
وزارت جهاد کشاورزی88008800

127
تولید گل و 

گیاه زینتی
53پاکدشتتهران

پاکدشت فیلستان روستای 

جیتو
بانک کشاورزی

سیداصغر 

فخرحسینی
وزارت جهاد کشاورزی8000080000
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128
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیآبسرد-دماوند2دماوندتهران

سیدصالح 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

129
- زنبور داری 

تولید عسل
وزارت جهاد کشاورزی540540شعبان یوسفیانبانک کشاورزیفیروزکوه روستای جلیزجند1فیروزکوهتهران

130
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی700700شمسعلی طارسیبانک کشاورزیدماوند روستای کالک1دماوندتهران

131

تجهیز گلخانه 

گل و گیاه 

زینیتی

بانک کشاورزیپاکدشت روستای فیلستان3پاکدشتتهران
شهاب ادین 

آخوندی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

132

طرح احداث 

آزمایشگاه 

کشت بافت 

گیاهی

13پاکدشتتهران
روستای -پاکدشت-تهران

فرعی از سی اصلی- جیتو
وزارت جهاد کشاورزی2000020000شیرین بیاتیبانک توسعه تعاون

133

طرح توسعه 

واحد تولید گل 

شاخه بریده رز 

هیدروپونیک

14ورامینتهران

ورامین جواد آباد روستای 

طغان به طرف کریم آباد 

گلخانه ریاضی

بانک کشاورزی
صدیقه سادات 

ریاضی
وزارت جهاد کشاورزی1340013400

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی20002000صغرا السمیبانک توسعه تعاونفیروزکوه روستای هرانده17فیروزکوهتهرانگلیم بافی134

135

پرورش گلخانه 

ای گل و 

گیاهان زینتی 

گلهای شاخه )

دهکده  (بریده

گل گلزار

4پاکدشتتهران

تهران پاکدشت روستای 

گلزار پایین انتهای کوچه 

جمشیدی دهکده گل گلزار

وزارت جهاد کشاورزی50002700صغری خرسندصندوق کارآفرینی امید
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136

طرح توسعه 

واحد تولیدی 

پوشاک

10اسالمشهرتهران

اسالمشهر بهرام آباد خ 

شهید محراب مدنی کوچه 

6شهید تهرانی مقدم پ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت75007500طاهره باقریبانک توسعه تعاون

137
پرورش 

گوسفند داشتی
3مالردتهران

روستای - شهرستان شهریار

جوقین
سازمان امور عشایر ایران27652600طاهره بختیاریپست بانک

138

تولیدی لباس 

های فرم 

مدارس و لباس 

فرم اداری

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000طاهره یزدی زادهصندوق کارآفرینی امیدکیکاور خیابان شهدا8رباطکریمتهران

139
پرورش زنبور 

عسل
2مالردتهران

اراضی - شهرستان مالرد 

کشاورزی و باغات مالرد و 

حومه

بانک کشاورزی
ظریفه اسماعیل 

زاد مرادنقم
وزارت جهاد کشاورزی600600

140

یک واحد 

تولیدی توت 

فرنگی گلخانه 

ای

5مالردتهران

- یوسف آباد قوام - مالرد 

روبروی موتور - خ مخابرات 

آب

وزارت جهاد کشاورزی67506750عابدین شفیعیبانک کشاورزی

1دماوندتهرانزنبورداری141

حصار پایین میدان چشمه 

کوچه شهید قاسمی منرل 

حسین رفیعی

وزارت جهاد کشاورزی400400عباس رفیعیبانک کشاورزی

142
پرورش زنبور 

عسل
پست بانکدماوند1دماوندتهران

عبدالرضا 

رودافشانی
وزارت جهاد کشاورزی320320

143
تجهیز و توسعه 

گلخانه گل
3پاکدشتتهران

روستای آلویک خ شهید 

آقایی شقایق یکم جنب 

کانال آب

بانک کشاورزی
عبداله دهقانی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی27002700
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144
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی400400عبداله محمدیبانک کشاورزیخیابان قلعه پا- دماوند 1دماوندتهران

145
خانه مسافر 

روستایی
20000تهرانتهران

خ شانزدهم - کارگر شمالی 

پارک علم و فناوری - 

ساختمان - دانشگاه تهران 

3شماره 

15000094774عذرا عروجیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

146

تولید 

هیدروپونیک 

خیار

3پاکدشتتهران
پاکدشت شریف اباد 

روستای کلین
وزارت جهاد کشاورزی22502250عفت بوربوربانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای جلیزجند1فیروزکوهتهرانزنبورداری147
عالءالدین 

یوسفیان
وزارت جهاد کشاورزی160160

148
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی110110علی اصغر سلیمیبانک کشاورزیباغات شهرستان-رباط کریم 1رباطکریمتهران

149
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیمحله چالکا- دماوند 1دماوندتهران

علی اصغر علی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

150

تاسیس واحد 

صنایع تبدیلی 

و تکمیلی 

کشاورزی

15مالردتهران

شهرستان مالرد بخش 

صفادشت روستای دهک 

ناحیه صنعتی دهک

وزارت جهاد کشاورزی1500015000علی افشاریبانک کشاورزی

151

ایجاد گلخانه 

سبزی و صیفی 

جات به روش 

هیدروپونیک

8ورامینتهران

بخش -وامین-استان تهران

-وستای حصارگلی- جوادآباد

-شهرک گخانه ای حصارگلی

1-1-1قطعه

بانک کشاورزی
علی اکبر 

حصارکی
وزارت جهاد کشاورزی1250012500

152

توسعه تولید 

کت وشلوار 

جامه پوشان

100ریتهران

طورقوز آباد خ شهید سید 

احمد خمینی خ پشت 

قبرستان طبقه همکف

بانک توسعه تعاون
علی اکبر 

شهرابی فراهانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت3000030000
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153

طرح توسعه و 

تکمیل واحد 

تولیدی صنعتی 

انواع پوشاک

24ریتهران

شهرری گلحصار خ شهید 

چمران ساختمان والیت ط 

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت27722000علی اکبریپست بانک

154

پرورش 

گوسفند داشتی 

(دامداری)

1شهریارتهران

شهریار وحیدیه روستای 

بکه بلوار رسول اکرم خ 

 276زهره غربی قطعه 

دامداری حیدری

وزارت جهاد کشاورزی848848علی حیدریبانک کشاورزی

155
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی560560علی رضا طالبیبانک کشاورزیروستای چنار شرق- دماوند 1دماوندتهران

156
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیروستای جورد-دماوند1دماوندتهران

علی رضا کیان 

مهر
وزارت جهاد کشاورزی400400

157

گلخانه 

هیدروپونیک با 

پوشش شیشه 

ای

17ریتهران

تهران ری روستا امین اباد 

کمربندی دوم تهران میدان 

غنی اباد به سمت جاده 

ورامین قواره دوم بعد از 

جاده کشتارگاه پوریای شرق

وزارت جهاد کشاورزی2500015000علی عباسیصندوق کارآفرینی امید

158
پرورش زنبور 

عسل
2شمیراناتتهران

خ . خ بهشتی. لواسان بزرگ 

کوچه علیرضا . صفی آریان

7پالک . عماری اله یاری

صندوق کارآفرینی امید
علی عماری 

الهیاری
وزارت جهاد کشاورزی154154

159
گلخانه گل و 

گیاه
2رباطکریمتهران

رباط کریم روستای منجیل 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی30003000علی گرجیبانک کشاورزی

160
پرورش زنبور 

عسل
1مالردتهران

شهرستان مالرد باغات 

شهرستان
وزارت جهاد کشاورزی160160علی متفقی زنوزبانک کشاورزی
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161

پرورش گلخانه 

ای گل و 

گیاهان زینتی 

گلهای شاخه )

دهکده  (بریده

گل گلزار

4پاکدشتتهران

تهران پاکدشت روستای 

گلزار پایین انتهای کوچه 

جمشیدی دهکده گل گلزار

صندوق کارآفرینی امید
علی محمد بنایی 

مبارک آبادی
وزارت جهاد کشاورزی50002700

162

تولید 

دکوراسیون و 

کابینت چوبی

5پردیستهران
سیاه سنگ، خیابان بهاران، 

16 پالک 2کوچه گلهای 
بانک توسعه تعاون

علی محمدنبی 

رودباری
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

163

صنایع دستی 

تولید کاشی و 

سرامیک

50پیشواتهران

شهرستان پیشوا بخش 

مرکزی دهستان پیشوا 

روستای قلعه سین قلعه 

سین خیابان امام خمینی 

کوچه دوم سمت چپ 

 طبقه همکف0پالک

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی2500025000علی مهریزیبانک توسعه تعاون

164
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی460460علی هاشمیبانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران

6رباطکریمتهرانمبل سازی165
رباط کریم روستای علی اباد 

21خ شهید روحانی پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000علیرضا دبرزنیصندوق کارآفرینی امید

166
سردخانه ثابت 

باالی صفر درجه
13ریتهران

شهرری، باقرشهر، روستای 

قمصر، خیابان انرژی، پشت 

4و2جهان خودرو، پالک 

بانک توسعه تعاون
علیرضا روستایی 

مهدی خانی
وزارت جهاد کشاورزی1520415204

167
گلخانه صیفی 

جات
وزارت جهاد کشاورزی24802400علیرضا شکیبصندوق کارآفرینی امیدشهریار روستای دهشاد باال2شهریارتهران
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168

تولید انبوه 

مصنوعات ام 

دی اف

9ورامینتهران

ورامین روستای احمدآباد 

وسط روبروی مدرسه خ 

 3شهید باقری ک مهستان

درب دوم سمت چپ

وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800علیرضا شیرازیپست بانک

169
طرح گوسفند 

پرواری
1تهرانتهران

بخش آفتاب روستای 

دهکده توحید
وزارت جهاد کشاورزی250250علیرضا عصمتیبانک کشاورزی

170
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

- خمینی آباد - دماوند 

میدان والیت نور
وزارت جهاد کشاورزی400400علیرضا فاضلیبانک کشاورزی

171
پرورش زنبور 

عسل
2دماوندتهران

- خیابان فرهنگ - دماوند 

جنب باربری دماوند سیر
بانک کشاورزی

عیسی میرزا 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی800800

172

تاسیس خطوط 

تولید فرآورده 

های طب 

روغن )سنتی 

(خراطین

10پردیستهران

پردیس، کرشت، خیابان 

شهدا، کوچه نرگس، نبش 

23بن بست یاس، پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000غالمرضا ابراهیمیبانک توسعه تعاون

173
تولید پوشاک 

مردانه
2ورامینتهران

- ریحان آباد - ورامین 

- خ مطهری - عبدل آباد 

11پ - ک شقایق 

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900فاطمه اصالنیبانک توسعه تعاون

18فیروزکوهتهرانگلیم بافی174
فیروزکوه خ هالل احمر 

جنب امالک اریا
بانک توسعه تعاون

فاطمه عرب 

جوادی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی20002000

175
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

خیابان - جیالرد - دماوند 

(ع )امام علی 
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه علیدادیبانک کشاورزی
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176

گل رز شاخه 

بریده گلخاته 

رز خوشه  )ای

ای و استاندارد 

وارداتی

8مالردتهران

تهران مالرد صفادشت بی 

بی سکینه روستای 

مهردشت خاتونلر صالح اباد 

 اصلی18 فرعی 94پالک 

وزارت جهاد کشاورزی77907790فتح اله تیموریبانک کشاورزی

177

تاسیس تکثیر و 

پرورش ماهیان 

زینتی

5مالردتهران

تهران مالرد روستای 

خوشنام خیابان کاشانی 

 شرقی 4جنوبی کوچه 

125پالک 

وزارت جهاد کشاورزی55005500فرزانه ساالرکیابانک کشاورزی

178
تولدی پوشاک 

ملی
15ریتهران

شهرری شهرک نظامی بلوار 

امام حسین ع کوچه حقانی 

129پالک 

بانک توسعه تعاون
فرض اله 

شیرجنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1اسالمشهرتهرانپیراهن دوزی179
اسالمشهر روبروی بهرام آباد 

57خ شهدا ده عباس پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت540540فرهاد حسین زادهصندوق کارآفرینی امید

180

افزایش برداشت 

عسل طبیعی و 

ارگانیک از 

طبیعت با 

افزایش تولید 

کلونی

1فیروزکوهتهران
-  متری 45خ - فیروزکوه 

94پالک - خ پشته 
وزارت جهاد کشاورزی440420فرهاد رفیعیصندوق کارآفرینی امید

181

تولید کننده 

گل و گیاه 

زینتی

2پاکدشتتهران

گلزار شمالی خیابان رسالت 

جنب گورستان باغ حاج 

ملک

بانک کشاورزی
فریبا کردبچه 

حصارکلک
وزارت جهاد کشاورزی20002000

182

توسعه کارگاه 

تولیدی کیف 

چرم

3اسالمشهرتهران
خ -چیچکلو- اسالمشهر 

13پ -شهید بابایی
پست بانک

فریبا هاشمی 

چقوش
وزارت صنعت، معدن و تجارت20642064



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

183

تولید انواع 

سازهای سنتی 

و کالسیک

2شهریارتهران

روستای -شهرستان شهریار

کوچه -خیابان شورا-ده بهار

11بهارستان پالک 

صندوق کارآفرینی امید
فریدون حقیقی 

فشی
1181980

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

184
کشت سیب 

زمینى
3فیروزکوهتهران

روستاى السم چشمه 

 جاده تهران ٧کیلومتر 

شهرک ولیعصر فرهنگ :دفتر

۲ واحد ۴ پ۲

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی19351935قاسم سلیمى فربانک توسعه تعاون

185
پرورش زنبور 

عسل
1مالردتهران

شهریار رضی اباد کوچه 

راشبر باغ افتخاری
وزارت جهاد کشاورزی680680قاسم متفقیبانک کشاورزی

186
پرورش 

زنبورعسل
بانک کشاورزیروستای اصطلک- دماوند1دماوندتهران

قاسم 

میرزامحمدی
وزارت جهاد کشاورزی300300

187
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی360360قنبرعلی فاضلیصندوق کارآفرینی امیددماوند1دماوندتهران

188
احداث گلخانه 

صیفی جات
5ورامینتهران

- بخش جواد آباد - ورامین 

- روستای حصار گلی 

دهکده گلخانه ای حصار 

144پ - گلی 

وزارت جهاد کشاورزی40604060کاظم کمالیانبانک کشاورزی

189

پرورش گلخانه 

ای گل و 

گیاهان زینتی 

گلهای شاخه )

دهکده  (بریده

گل گلزار

4پاکدشتتهران

تهران پاکدشت روستای 

گلزار پایین انتهای کوچه 

جمشیدی دهکده گل گلزار

وزارت جهاد کشاورزی50002700کبری خرسندصندوق کارآفرینی امید

190
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

روستای - رودهن - دماوند 

جورد
صندوق کارآفرینی امید

کجید کربالیی 

مهدی
وزارت جهاد کشاورزی360360
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191

تولید و ارتقاء 

کیفیت تولید 

مصنوعات چوبی

3پردیستهران

شهرستان .استان تهران

منطقه صنعتی .پردیس

کوچه .خیابان کاوه.کمرد

فرعی اول سمت چپ 

16پالک

صندوق کارآفرینی امید

گارنیک 

کشیشیان هزار 

جریبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت26002600

192
تولید گل و 

گیاه زینتی
6پاکدشتتهران

پاکدشت فیلستان روستای 

حمامک
بانک کشاورزی

مجتبی خادم 

حسینیه
وزارت جهاد کشاورزی91009100

193

پرورش 

زنبورعسل به 

 200ظرفیت 

کلونی

1دماوندتهران
میدان معلم بلوار شورا 

۲مجتمع خانی واحد 
وزارت جهاد کشاورزی400400مجتبی خانیبانک کشاورزی

194

گلخانه تولید 

گل شاخه 

بریده 

آلسترومریا

25پاکدشتتهران

پاکدشت شریف آباد 

روستای حصار مهتر قطعه 

24 از فرعی 1

وزارت جهاد کشاورزی2404524045مجید شاهدیبانک کشاورزی

195
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیدماوند مشا2دماوندتهران

مجید کربالیی 

مهدی
وزارت جهاد کشاورزی800800

196

تاسیس گلخانه 

گل و گیاهان 

زینتی

6اسالمشهرتهران

اسالمشهر میدان قایم 

روستای علی آباد طپانچه 

43الله یکم پالک 

وزارت جهاد کشاورزی72004500مجید محمودیصندوق کارآفرینی امید

3رباطکریمتهرانصنایع دستی197

رباط کریم روستای منجیل 

اباد خیابان دامپزشکی 

خیابان باران جنب بلور 

172سازی امیری پالک 

864864محسن مرعشیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

198
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی140140محمد اکبریبانک کشاورزیدماوند روستای تمیسیان1دماوندتهران

199
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی600600محمد انصاریبانک کشاورزیتهران دماوند2دماوندتهران
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200

تولید مبلمان 

خانگی و 

مصنوعات چوبی

12پردیستهران
سیاه سنگ خیابان معاصر 

14پالک 
بانک توسعه تعاون

محمد جواد موید 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت60006000

201

توسعه کارگاه 

سری دوزی 

لباس زنانه

17مالردتهران

- بخش مرکزی ر-مالرد

خیابان - روستای لم آباد

کشاورزان بعد از خانه 

5بهداشت پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت2238915000محمد حساسپست بانک

202
پرورش زنبور 

عسل
1تهرانتهران

استانهای )کوچ رو

تهران،مازندران،گلستان،سمنا

(ن،همدان

صندوق کارآفرینی امید
محمد حسن 

اصالحی
وزارت جهاد کشاورزی210210

203
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی600600محمد رضا طالبیبانک کشاورزیروستای چنارشرق- دماوند2دماوندتهران

204
پرور ش 

زنبورعسل
1دماوندتهران

تهران دماوند آبسرد ییالق 

های اطراف ورامین و 

گرمسار ،هویر ،الر، پلور،گل 

زرد، دریاچه تار

بانک کشاورزی
محمد رضا 

متولیان
وزارت جهاد کشاورزی360360

7رباطکریمتهرانتولیدی مبلمان205
رباط کریم جاده وهن اباد 

62علی اباد خ کارگر پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000محمد سادگیانصندوق کارآفرینی امید

206

پرورش زنبور 

عسل و فراوری 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی206200محمد صوریصندوق کارآفرینی امید/لواسان/شمیرانات 1شمیراناتتهران

207
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی4700047000محمد طاهریبانک کشاورزیرباط کریم روستای انجم اباد32رباطکریمتهران

208
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

شهرک - گیالوند - دماوند 

-  واحدی ارتش 78- مهک 

10صدف یک پالک 

وزارت جهاد کشاورزی300300محمد علی رضیبانک کشاورزی
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2مالردتهراندامداری209

خیابان - بیدگنه- مالرد

پالک - خیابان شهدا- بسیج

12

سازمان امور عشایر ایران10001000محمد علی کرملوبانک کشاورزی

1دماوندتهرانزنبورداری210
دماوند روح افزا باالتر از 

15حسینیه پالک 
وزارت جهاد کشاورزی300300محمد قاسمیبانک کشاورزی

211

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی600600محمد قاسمیبانک کشاورزیدماوند محله فرامه1دماوندتهران

212
پرورش 

زنبورعسل
1دماوندتهران

- خیابان فرهنگ - دماوند

بن بست یاس
بانک کشاورزی

محمد کربالیی 

مهدی
وزارت جهاد کشاورزی400400

213
پرورش زنبور 

عسل
4دماوندتهران

دماوند گیالوند خ شاهد 

.ع.جنب دانشگاه امام صادق
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد کریمیبانک کشاورزی

8بهارستانتهرانتولید جوراب214

تهران شهرستان بهارستان 

بخش بوستان دهستان 

همدانک روستای همدانک 

خیابان خاکی خیابان شهید 

 طبقه 26عابدین زاده پالک 

زیر زمین

وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000محمد محمدیبانک توسعه تعاون

215

تولید پودر 

ماهی از 

ضایعات 

کارخانجات 

کنسرو سازی 

(تن ماهی)

9مالردتهران

شهرستان - استان تهران 

- بخش صفادشت - مالرد 

- دهستان بی بی سکینه 

ارغش - روستای ارغش آباد 

- خیابان ارغش آباد - آباد 

 - 0پالک - کوچه خاکی 

طبقه همکف

بانک کشاورزی
محمد هادی نادر 

اصفهانی
وزارت جهاد کشاورزی1320013200
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216

تولید قارچ 

دکمه ای به 

 800ظرفیت 

تن

40مالردتهران

سعادت اباد باالتر از شهرک 

بوعلی بلوار شهید ذبیحی 

۵۱برج ستاره واحد

وزارت جهاد کشاورزی5570055700محمد یوسفیبانک کشاورزی

217
پرورش گاو 

شیری
22ورامینتهران

ورامین باغ خواص حسن 

آباد دفتری دامپروری 

طهرانی

بانک کشاورزی
محمدرضا ثاقب 

طهرانی
وزارت جهاد کشاورزی1136011360

218
گلخانه سبزی و 

صیفی
20قرچکتهران

تهران قرچک داود آباد جاده 

مهر خواه بعد از مهر خواه 

قواره دوم

پست بانک
محمدرضا 

جوشقانی
وزارت جهاد کشاورزی30000500

219
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیروستای چنار شرق- دماوند 1دماوندتهران

محمدرضا 

رضاجانی حصاری
وزارت جهاد کشاورزی440440

220

خرید دام 

 200داشتی 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی15001500محمدعلی باطبیبانک کشاورزیفیروزکوه مرتع سرک1فیروزکوهتهران

40شهریارتهراناحداث سردخانه221
تخت -روستای قجر-شهریار

رستم بعد از مدرسه
وزارت جهاد کشاورزی6000060000محمدعلی نجاریبانک کشاورزی

222

بسته بندی 

حبوبات و 

غالت و قند و 

شکر

6پیشواتهران
- ورامین پیشوا جاده پیشوا 

روستای یام- شریف آباد 
بانک کشاورزی

محمود باغبان 

طرقدری
وزارت جهاد کشاورزی90009000
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223

تولید انواع 

علوفه 

ومحصوالت 

کشاورزی 

گلخانه ای 

وگیاهان دارویی 

به روش 

هیدروپونیک 

عمودی

32شهریارتهران
روستای تریاق تپه خیابان 

هفت چنار
بانک توسعه تعاون

محمود حاجی 

حسینی گزستانی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی58405840

224
سردخانه ثابت 

باالی صفر
22ریتهران

سه راه خیر .جاده قدیم قم 

روبروی .بلوار پژوهشگاه . اباد

عدل پرور

بانک کشاورزی
محمود مهدوی 

زفرقندی
وزارت جهاد کشاورزی2650026500

29دماوندتهرانپرورش قارچ225

تهران میرداماد میدان مادر 

خیابان بهروز کوچه چهارم 

8پ 

بانک کشاورزی
محمود مولوی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی4250042500

226
پرورش گاو 

شیری
2ورامینتهران

ورامین جواداباد روستای 

شمس اباد عرب مجتمع 

دامداریها کوی دامداران 

2پالک 

بانک کشاورزی
مرتضی خجسته 

کیا
وزارت جهاد کشاورزی20002000

227
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی400320مرتضی خلیلیپست بانکروستای کهنک- ددماوند1دماوندتهران

15ورامینتهرانتولید جوراب228
ریحان اباد عبدل اباد 

2 پ 13بوستان 
صندوق کارآفرینی امید

مریم علی پور 

داشبالغ
وزارت صنعت، معدن و تجارت11501150

229
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

روبروی دفتر امام - دماوند 

جمعه
بانک کشاورزی

مسعود 

احمدآقایی
وزارت جهاد کشاورزی500500

230
پرورش ماهی 

سردآبی
1رباطکریمتهران

شهرستان رباط کریم بخش 

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی425425مسعود گلستانیبانک کشاورزی
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231
پرورش زنبو 

عسل
بانک کشاورزیتهران مسگراباد1تهرانتهران

مصطفی اکبر 

اشرفی
وزارت جهاد کشاورزی400400

232

پرورش گلخانه 

ای گل و 

گیاهان زینتی 

گلهای شاخه )

دهکده  (بریده

گل گلزار

4پاکدشتتهران

تهران پاکدشت روستای 

گلزار پایین انتهای کوچه 

جمشیدی دهکده گل گلزار

وزارت جهاد کشاورزی50002700مصطفی جوادیصندوق کارآفرینی امید

233
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی300300مصطفی طیبیبانک کشاورزیروستای کالک-دماوند 1دماوندتهران

234
پرورش زنبور 

عسل
صندوق کارآفرینی امیدبلوار امام حسین-دماوند 1دماوندتهران

مصطفی 

قضابانوئی
وزارت جهاد کشاورزی200200

235

پرورش گلخانه 

ای گل و 

گیاهان زینتی 

گلهای شاخه )

دهکده  (بریده

گل گلزار

4پاکدشتتهران

تهران پاکدشت روستای 

گلزار پایین انتهای کوچه 

جمشیدی دهکده گل گلزار

صندوق کارآفرینی امید
معصومه بنایی 

مبارک آبادی
وزارت جهاد کشاورزی50002700

236

توسعه صادراتی 

شرکت تولیدی 

پوشاک روناک 

جین پیشرو

25ریتهران

بخش کهریزک روستای 

طورقوز آباد خیابان واوان 

خیابان ایران زمین کوچه 

77داریانی پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000مقدم باقریبانک توسعه تعاون
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237

توسعه و تجهیز 

گلخانه صیفی 

جات

3پاکدشتتهران
پاکدشت شریف اباد 

روستای کریم اباد
صندوق کارآفرینی امید

منصور شصتی 

کریمی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

238
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران

منصور قربان 

عسگری
وزارت جهاد کشاورزی320320

3فیروزکوهتهرانمنبت مشبک239
- شهرستان فیروزکوه 

روستای انزها
14001400مهدی ابوحمزهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

240
مجتمع 

گردشگری
45پیشواتهران

پیشوا محور ورامین 

 (جاده کانال)پاکدشت

 جنب رستوران 4کیلومتر 

دشت سبز

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی5000048400مهدی پاکدلبانک توسعه تعاون

241
پرورش ماهی 

قزل آال
وزارت جهاد کشاورزی400400مهدی چراغیبانک کشاورزیمشا- دماوند1دماوندتهران

242
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران

مهدی حاجی 

مهدی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1دماوندتهرانزنبورداری243
دماون روح افزا کوچه 

 طبه اول27حسنی پالک 
وزارت جهاد کشاورزی220220مهدی حسنیصندوق کارآفرینی امید

244
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی900900مهدی زینی زادهبانک کشاورزیدماوند3دماوندتهران

245
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی240240مهدی طالبیصندوق کارآفرینی امیدروستای چنار شرق- دماوند1دماوندتهران

246
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی160160مهدی نظریبانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران

247
تولیدی انواع 

پوشاک
8شهریارتهران

شهریار روستای ترپاق تپه 

کوچه اقاقیا انتهای کوچه 

سمت راست

وزارت صنعت، معدن و تجارت1200012000مهدی نقدیصندوق کارآفرینی امید

248
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی400400مهدی واسعیبانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران
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249
کاشت،داشت،بر

داشت زعفران
7پاکدشتتهران

تهران شهرستان پاکدشت 

 متر 300- جاده پارچین 

بعد از سه راهی کبود گنبد 

جنب مخزن سازمان اب

بانک کشاورزی
مهدیه باقری 

چیمه
وزارت جهاد کشاورزی1084010840

250
زراعت گیاهان 

دارویی
3رباطکریمتهران

شهرستان رباط کریم 

روستای کیکاور اتوبان ساوه 

خ فارابی گیاهان دارویی 

فارابی

بانک کشاورزی
مهرام محمدی 

فاراب
وزارت جهاد کشاورزی984984

251
تجهیز گلخانه 

سبزی و صیفی
5شهریارتهران

شهریار شاهد شهر جاده 

رامین بعد از موتور اب کوثر 

کوی برادران بیات گلخانه 

چتر سفید

وزارت جهاد کشاورزی41344134مهران چترسفیدبانک کشاورزی

252
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

بلوار فرهنگ - دماوند 

انتهای کوچه ایده
بانک کشاورزی

مهران حاجی 

علی رضایی
وزارت جهاد کشاورزی800800

253
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیمحله چالکا- دماوند1دماوندتهران

مهران علی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

254

تولید گل رز 

گلخانه ای به 

روش 

هیدروپونیک

24اسالمشهرتهران
چهاردانگه اتوبان آزادگان 

بلوارالغدیر یافت آباد
وزارت جهاد کشاورزی1350013500مهرداد داودیبانک کشاورزی

255
بوم گردی و 

هنرآفرینی
2مالردتهران

مالرد، چهارراه مالرد، 

نرسیده به روستای 

مهرآذین، کوچه استاد 

9شهریار، پالک

18001800مهناز حامدیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

256
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

دماوند گیالوند شهرک 

18 پ2مهک خ شقایق
بانک کشاورزی

میثم 

عبدالعظیمی
وزارت جهاد کشاورزی400400

257
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی400400میثم واسعیبانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران
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258
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیآبسرد-دماوند2دماوندتهران

میررمضان 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی440440

259
تولید پوشاک 

بچه
2بهارستانتهران

بهارستان همدانک خیابان 

 طبقه زیر 36احمدی پالک 

زمین

صندوق کارآفرینی امید
نادر فتوحی اق 

گونی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

260
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی160160ناصر حاجویبانک کشاورزیباغات شهرستان-رباط کریم 1رباطکریمتهران

261

خشک کن و 

بسته بندی 

سبزیجات و 

صیفی جات و 

میوه جات

وزارت جهاد کشاورزی80008000نبی سپهریانبانک کشاورزیتهران20قرچکتهران

262
تجهیز گلخانه 

گل و گیاه
بانک کشاورزیپاکدشت روستای گلزار4پاکدشتتهران

نورعلی کردبچه 

حصار کلک
وزارت جهاد کشاورزی31003100

263
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

- محله قاضی - دماوند 

- خیابان شیخ شبلی 

روبروی برج شبلی

وزارت جهاد کشاورزی240240نوید عبداله بیگیبانک کشاورزی

264
پرورش زنبور 

عسل
1دماوندتهران

روبروی دفتر امام - دماوند

جمعه
وزارت جهاد کشاورزی400400نیما احمدآقاییصندوق کارآفرینی امید

265
خرید دام 

اصالح نژاد شده
40فیروزکوهتهران

 10فیروز کوه، کیلومتر 

جاده سمنان، به سمت 

روستای طرود، نرسیده به 

 1روستا، مزرعه شماره 

شرکت توسعه کشت و 

صنعت آوین ژن

وزارت جهاد کشاورزی4800048000نیما سیاحبانک کشاورزی

266
گلخانه صیفی 

جات
1رباطکریمتهران

رباط کریم روستای منجیل 

آباد راز مره
وزارت جهاد کشاورزی14001400هادی سالمتبانک کشاورزی
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267
پرورش زنبور 

عسل
3مالردتهران

اراضی - شهرستان مالرد 

کشاورزی و باغات مالرد و 

حومه

وزارت جهاد کشاورزی720720هدایت جعفریبانک کشاورزی

268

تولید مبل 

ومصنوعات 

چوبی

30ورامینتهران

ورامینمدرس گرگ تپه 

نرسیده به مخابرات کوچه 

کارتن سازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت1229512295هرمز ارجمند رادبانک توسعه تعاون

269
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی460460وحید شیرازیبانک کشاورزیروستای چنار شرق- دماوند 1دماوندتهران

270
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی300300وحید هدایتبانک کشاورزیروستای هویر- دماوند1دماوندتهران

271
توسعه کارگاه 

مبلمان
3اسالمشهرتهران

خ - چهاردانگه- اسالمشهر

روستای -شهدای سدید

خ شهید - حسین آباد مفرح

10پ - مفتح

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500ولی اله داداشیصندوق کارآفرینی امید

272
تجهیز گلخانه 

گل و گیاه
وزارت جهاد کشاورزی30003000ولی اله کردبچهصندوق کارآفرینی امیدپاکدشت روستای گلزار3پاکدشتتهران

273
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500ولی هاشمیبانک کشاورزیدماوند1دماوندتهران

274

ایجاد پرورش 

زنبورعسل به 

 70ظرفیت 

کلونی

1دماوندتهران
دماوند میدان امام کوچه 

۱۱ پالک۵ارمغان 
وزارت جهاد کشاورزی140140یاسر خانیبانک کشاورزی

2مالردتهرانکشاورزی275
صفا دشت اختر آباد جنب 

شعبه نفت منزل شخصی
پست بانک

ابوالحسن بیدار 

بخت
سایر400400

276

کاشت انواع 

نهال پسته و 

برداشت 

محصول

2مالردتهران
- دهستان اختراباد- مالرد

روستای اختراباد
سایر400400ابوالفضل پیرزادهپست بانک
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سایر500500احمد حیدرنژادبانک کشاورزیفیروزکوه روستای هرانده1فیروزکوهتهراندامپروری277

2رباطکریمتهرانخواروبار فروشی278
آدران خ سعدی نبش پروین 

59اعتصامی پ
پست بانک

اسداله حیدرپور 

غیاثی
سایر400400

1مالردتهرانآهنگری279
مالرد بیدگنه خ بسیج 

3/2کوچه عطار پالک
سایر240240اسماعیل میرزاییپست بانک

280
خدمات 

درودگری
2رباطکریمتهران

 متری 15وهن آباد خ 

24طالقانی غربی پ
سایر400400اصغر علی غنیپست بانک

281

وام برای 

اشتغال سیم 

پیچی

3شهریارتهران
 11 خیابان 1اندیشه فاز 

13 واحد61شرقی پالک 
سایر500500امیر رحمانیپست بانک

1پیشواتهرانپرورش قارچ282

پیشوا روستای سرگل 

خیابان رسالت کوچه 

ورزشگاه

سایر400400امیر محمدیبانک توسعه تعاون

1ورامینتهراندامداری283

ورامین شهرک مدرس 

باغخواص روستای حسین 

اباد دفتری کوچه مدرسه 

 منزل امیر حسین 9پالک 

شیرازی

بانک توسعه تعاون
امیرحسین 

شیرازی
سایر500500

284
پرورش انواع 

گاو گوساله
1مالردتهران

صفادشت دهستان اختر آباد 

روستای محمود آباد
سایر500500بهزاد رضوان بیاتبانک کشاورزی

285
پرورش انواع 

گوسفند
2مالردتهران

- دهستان اختراباد- مالرد

روستای حسین اباد علیزاده
سایر500500جعفر رشیدی نیاپست بانک

1پیشواتهرانخیاطی286

شهرستان پیشوا روستای 

اسالم آباد خیابان همیشه 

14بهار پ

سایر500500جعفر علی کرمیبانک توسعه تعاون
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1ریتهرانکشاورزی287

شهرری جاده ورامین بعد از 

روستای گل تپه کویر 

روستای علی آباد قیصریه 

20اولین کوچه پالک 

سایر500500جواد برزگربانک توسعه تعاون

2قرچکتهرانگرد بافی288

روستای مافین آباد کوچه 

الله ده سمت راست درب 

64آخر پ 

پست بانک
جواد رزمی 

حاجی لو
سایر300300

3بهارستانتهرانبازیافت خودرو289
همدانک بعد از پمپ بنرین 

4نبش گاراژ
سایر400400حامد فضلیپست بانک

290
تولیدی پوشاک 

ورزشی
8بهارستانتهران

اورین خ مخابرات جنب 

رستوران تخت جمشید 

87پالک 

سایر400400حجت اله حیدریپست بانک

1شمیراناتتهرانزنبور داری291

روستای - رودبارقصران 

- کوچه شقایق - زردبند 

219پ

سایر320320حسن افشینپست بانک

بانک توسعه تعاونپیشوا روستای سرگل1پیشواتهراندامداری292
حسن میرزایی 

سرگل
سایر500500

293
مبلمان و 

صنایع چوبی
1مالردتهران

 4روستای سلمیان بوستان 

کارگاه آقای پیری
پست بانک

حسین دمیرچی 

لو
سایر500500

1دماوندتهراننانوایی294
دماوند سرخده روبروی 

مسجد
سایر400400حسین رضاییپست بانک

1ورامینتهرانخیاطی295

ورامین روستا حسین اباد خ 

مدرسه ک شهید علی 

11عباسی پ

بانک توسعه تعاون
حسین محمدی 

وند
سایر500500

296

پرورش انواع 

گاو داشتی و 

برداشتی

1مالردتهران
-دهستان اختراباد-مالرد

روستای اختراباد
سایر500500حمید نباتیپست بانک
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297
پرورش دام 

گوشتی وشیری
سایر500500خیراله دریابکبانک کشاورزیفیروزکوه روستای دریابک1فیروزکوهتهران

1ریتهرانکشاورزی298
شهرری جاده ورامین قلعه 

نو خ شهید سهرابی شاد
سایر400400داود باصریپست بانک

2رباطکریمتهراندرودگری299
وهن اباد خ امام حسن ک 

65حسینی پ
سایر400400داود حدادیپست بانک

300
بسته بندی 

تخم مرغ
4اسالمشهرتهران

اسالمشهر چیچکلو مجتمع 

2اهنکاران قطعه 
صندوق کارآفرینی امید

رامین اسماعیل 

زاده
سایر500500

301
جوشکاری و 

آهنگری
3شهریارتهران

شهریار خیابان کشاورز 

66کوچه سحر پالک 
سایر400400رحیم نیل قازپست بانک

1ورامینتهرانخیاطی302

ورامین روستا موسی آباد 

بختیاری شهرک گاز 

2 پ2گلستان 

سایر500500رسول خادمیانصندوق کارآفرینی امید

1پیشواتهراندامداری303

پیشوا قلعه سین خیابان 

شهید بهشتی کوچه قدس 

4ششم پ

بانک توسعه تعاون
رسول ملکی 

اردستانی
سایر500500

سایر500500رضا وطنیبانک کشاورزیفیروزکوه روستای طارس1فیروزکوهتهراندامپروری304

305
فروش شوینده 

بهداشتی
1مالردتهران

مالرد بیدگنه خیابان بسیج 

79 پ5کوچه بهار
پست بانک

رقیه عیدی 

مالمحمود
سایر300300

2شهریارتهرانسبزی خرد کنی306
شهریار میدان نماز پشت 

21دکل گاز پالک
سایر500500رقیه قنبریپست بانک

307
تولیدی خیاطی 

شلوار لی
10بهارستانتهران

 6اورین خ مخابرات کوچه 

19مخابرات پالک 
سایر400400زهرا اکبری آساپست بانک
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4شهریارتهرانکارگاه خیاطی308

امیریه کرد امیر خیابان 

شهید ایروانی کوچه 

51فروردین پالک 

سایر500500زهرا رستمیبانک توسعه تعاون

3شهریارتهرانخیاطی309

شهریار فرارت بلوار شهیدان 

مداحی جنب دفتر اسناد 

رسمی

سایر300300زهرا لطفیبانک توسعه تعاون

2رباطکریمتهراندرودگری310
وهن آباد خ شهید علی غنی 

4 پ3ک بوستان 
سایر400400سعید آقارحیمیپست بانک

سایر500500سعید شاه سونپست بانکپیشوا1پیشواتهرانکشاورزی311

312cn c3بهارستانتهران
همدانک شهرک جعفری 

3 پالک2کوچه سروشرقی 
سایر400400سعید عشقعلیپست بانک

5بهارستانتهرانکفش313
همدانک خ آزادگان پالک 

986
پست بانک

سمیه نور 

محمدی
سایر400400

314
-کاشت گندم

ذرت
1ریتهران

شهرری جاده ورامین قلعه 

نو روستای چال طرخان
بانک توسعه تعاون

سید احمد نام 

خواه
سایر500500

2دماوندتهراندامداری315
رودهن روستای اردینه 

جنب مسجد
پست بانک

سید روح اله 

سجادیان
سایر400400

316
پرورش دام 

گوشتی وشیری
بانک کشاورزیفیروزکوه روستای هرانده1فیروزکوهتهران

سید علی اصغر 

حسینی هراندهء
سایر500500

317
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیدماوند روستای مشهد1دماوندتهران

سید محمد 

حسین مشهدی
سایر500500

1ورامینتهراندامداری318

ورامین پیشوا روستا سلمان 

اباد مجتمع دامداری ، 

دامداری عیسی اسداله عرب

بانک توسعه تعاون
سید محمد 

ساالری
سایر500500
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319

پرورش انواع 

گوسفند داشتی 

پرواری

1مالردتهران
-دهستان اختراباد-مالرد

روستای اختراباد
پست بانک

سید محمد 

طاهری
سایر400400

بانک توسعه تعاونپیشوا قلع کرد1پیشواتهراندامداری320
سید مهدی 

حسینی نیک
سایر500500

321
دامپروری و 

گاوداری
3پردیستهران

بومهن خ شهید مسعود 

زاهدی روستای کردنبرد 

جنب مسجد امیرالمومنین 

منزل موسوی

پست بانک
سید مهدی 

موسوی چتابی
سایر638638

1پیشواتهراندامداری322
شهرستان پیشوا روبه روی 

31اداره پست پ
بانک توسعه تعاون

سیدجواد 

طباطبایی
سایر500500

1دماوندتهراندامداری323
دماوند روستای مشهد جنب 

مدرسه قدیم
بانک کشاورزی

سیده منیر 

مشهدی
سایر500500

324
پرورش دام 

گوشتی وشیری
1فیروزکوهتهران

شهر - فیروزکوه - تهران 

نمک لیسه- ارجمند 
بانک کشاورزی

صادق خلیل 

ارجمندی
سایر500500

325
خواربار 

(دکه)فروشی
1شهریارتهران

شهریار روستای بهار بن 

بست بوستان
سایر200200عباداله نجفیصندوق کارآفرینی امید

1ورامینتهراندامداری326
ورامین روستا خالد اباد خ 

36اصلی پ 
سایر500500عباس کریمیبانک توسعه تعاون

6بهارستانتهرانپوشاک زنانه327
همدانک خ آزادگان نبش 

1پالک 9بوستان 
پست بانک

عبدالعلی 

جهاندیده
سایر400400

پست بانک50 پ2ده حسن ک بهار 2رباطکریمتهرانخیاطی328
علی طالبان نیک 

صفت
سایر400400

1فیروزکوهتهراندامداری329

روستای طرود خ شهید 

 پالک 3فرشاد باهو ک الله 

167

سایر500500علی کلیچبانک کشاورزی
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330
کارگاه درب و 

پنجره سازی
2شهریارتهران

شهریار دهستان فردوس 

روستای حصار زیرک خ 

باهنر ک مسجد

پست بانک
علی مقصودی 

دهقان
سایر400400

331
خدمات 

درودگری
پست بانک10وهن آباد خ طالقانی پ2رباطکریمتهران

علی یزدانیان 

اردستانی
سایر400400

1پیشواتهرانکارواش332
پیشوا قلعه سین کمربندی 

شهید کبریایی
بانک توسعه تعاون

علیرضا گرمابه 

مهابادی
سایر500500

1پیشواتهراندامداری333
 15پیشوا قلعه سین خیابان 

20خرداد پ
بانک توسعه تعاون

علیرضا 

مهراندویی 

مهابادی

سایر500500

334
خدمات 

(جوشکاری)
1مالردتهران

مالرد بیدگنه خ بسیج ک 

12 پالک 6فجر
پست بانک

غالمرضا 

بوزقوجانی
سایر300300

335
دامداری و 

فروش دام
2پاکدشتتهران

روستای ارمبویه کوچه ارم 

 پالک 3دهم کوچه گلستان 

4

سایر400400فرج اهلل فرحدلپست بانک

336
تولیدی خیاطی 

تریکو
4بهارستانتهران

شهرک تاجیک خ اصلی 

 شرقی8نبش کوچه 
سایر400400فرج اله اسکندریپست بانک

337
خدمات 

درودگری
سایر400400فرهاد فساییپست بانک18وهن آباد خ مبل علی پ2رباطکریمتهران

1دماوندتهرانزنبورداری338

تهران میدان شهدا میدان 

شکوفه خیابان دژکام نبش 

خیابان محمدرضا شکوری 

۲طبقه ۳۸پالک 

سایر300300فرهاد گل منشبانک کشاورزی

1ورامینتهرانکابینت سازی339
ورامین امرآباد خ شیرودی 

132پ
پست بانک

فرهاد نیک 

شریعت
سایر500500

340
تولیدی لباس 

سربازی
2بهارستانتهران

اورین خ کازرونی الله اول 

24پالک 
سایر400400فیروز حق جوپست بانک

9بهارستانتهرانتولیدی کفش341
همدانک خ عابدین زاده 

8پالک 
پست بانک

قاسم احمدی 

آغچه کند
سایر400400
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سایر500500کاظم خیرخواهانبانک توسعه تعاونپیشوا روستای حبیب آباد1پیشواتهرانکشاورزی342

3قرچکتهرانتراشکاری343
خیابان امام زاده - ولی آباد

حسین
سایر500500کاظم سوریپست بانک

344
پرورش 

بوقلمون گوشتی
16ورامینتهران

بین .بخش جواد آباد.ورامین

روستای زواره ور و تجره
بانک کشاورزی

کاظم طباطبایی 

زواره
سایر1210012100

2پاکدشتتهراندامداری345

روستای قشالق قلعه نو 

امالک خ امام خمینی کوچه 

10سعادت پ

سایر500500کریم حسین وندبانک کشاورزی

1پیشواتهرانتعویض روغنی346
شهرستان پیشوا جلیل آباد 

151خیابان اصلی پ
سایر500500مجید شصتیبانک توسعه تعاون

2رباطکریمتهرانمصنوعات چوبی347

روستای وهن آباد خ 

سیدالشهدا خ تعاون نبش 

53 پ 3سرو 

سایر350350محسن آقارحیمیبانک توسعه تعاون

2شهریارتهرانپرورش قارچ348
تهران شهریار روستای 

قشالق بکه
سایر500500محمد بدیعپست بانک

1ریتهرانپوشاک349

شهرری جاده ورامین فیروز 

آباد شهرک توحید خیابان 

77عبدی پالک 

بانک توسعه تعاون
محمد بویاقی 

خوبستانی
سایر400400

350
پرورش ماهی 

قزل اال سردابی
2دماوندتهران

ابعلی محله احمدیه میدان 

شهدا خیابان شهید عسگری 

آهی

سایر400400محمد جلیل زادهپست بانک

351
کشت انواع 

گندم و جو
1مالردتهران

صفادشت دهستان اختر آباد 

روستای اهلل آباد
پست بانک

محمد جواد 

نوروزی
سایر500500

352
پرورش گاو و 

گوساله
1مالردتهران

صفادشت دهستان اختر آباد 

روستای اختر آباد
بانک کشاورزی

محمد سعید 

محمدزاده
سایر500500

2رباطکریمتهراندرودگری353
وهن آباد خ امام حسن ک 

55حسینی پ
سایر400400محمد فداییپست بانک
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354

پرورش انواع 

گوسفند و 

برداشت شیر

1مالردتهران
-دهستان اختراباد-مالرد

روستای اختراباد
سایر400400محمد قهرمانپست بانک

2پاکدشتتهرانآشپزخانه355
قلعه نو امالک خ امام 

20خمینی خ فردوسی پ
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا 

شجاعی آقبالغی
سایر500500

356

احداث گلخانه 

گل و گیاه 

(کاکتوس)

6شهریارتهران

شهریار باغستان دهمویز 

نرسیده به پل بادامک خ 

 700 4مروارید خ نسترن 

متر سمت راست باغ 

شخصی فرخی زاده درب 

طوسی

بانک کشاورزی
محمدعلی فرخی 

زاده
سایر96309630

1ورامینتهراندامداری357

ورامین جواد آباد حصار باال 

خیابان شهید احمد 

100اردستانی پ 

بانک توسعه تعاون
محمود عرب 

بقرای جعفری
سایر500500

1مالردتهرانکشاورزی358
مالرد دهستان اختر آباد 

روستای امیرآباد کاله چی
سایر400400محمود منصوریپست بانک

5بهارستانتهرانتولیدی کفش359
 متری 10همدانک روبروی 

4رودکی پالک 
پست بانک

مرتضی احمدی 

آغجه کند
سایر400400

360
تولید گل و 

گیاه زینتی
3پاکدشتتهران

روستای آلویک خ شهید 

آقایی کوچه الله سوم 

48پالک

صندوق کارآفرینی امید
مرتضی مهدوی 

مقدم
سایر500500

2رباطکریمتهرانخیاطی361
آدران خ پروین اعتصامی 

33جنوبی ک زند پ
سایر400400مرضیه حسینیپست بانک

5بهارستانتهرانکابینت سازی362
اورین خ بهارستان سابق 

43پالک 
سایر400400مسعود میرزازادهپست بانک
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3اسالمشهرتهرانتولید کفش363

اسالمشهر خ کاشانی 

روستای چیچکلو انتهای 

خیابان فروردین درب آخر 

منزل حسین زالی

بانک توسعه تعاون
مهدی جوادی 

چرزه خون
سایر500500

1دماوندتهرانخرید دام سبک364
دماوند روستای آرو روبروی 

بدنسازی
سایر400400مهدی ذولفقاریپست بانک

بانک توسعه تعاونپیشوا قلعه سین1پیشواتهراندامداری365
مهدی ملکی 

اردستانی
سایر500500

2رباطکریمتهراندرودگری366
وهن آباد خ امام حسین ک 

28شبنم یکم پ
سایر400400مهران شهریاریپست بانک

367

پرورش انواع 

گوساله نر و 

پرواری

1مالردتهران
-دهستان اختراباد-مالرد

روستای زرین اباد
سایر500500مهناز نظریپست بانک

368

خرید اداوت 

کشاورزی برای 

گشت بذر و 

نهال

سایر500500میالد بیدقیبانک کشاورزیفیروزکوه روستای امیریه1فیروزکوهتهران

369
زنبورداری با 

کندوهای مدرن
1پاکدشتتهران

نرسیده به -پاکدشت-تهران

-پلیس راه شریف آباد

-روستای قشالق کریم آباد

جنب دامداری یونسی

سایر273270میالد زارعیصندوق کارآفرینی امید

370
تعمیرا)خدمات

(ت تلفن همراه
1مالردتهران

مالرد ویالدشت خ ولیعصر 

 بن بست 4ک سروستان 

16صبا پ

پست بانک
میالد شمسی 

صلوات
سایر240240

371

تولید مبلمان 

خانگی 

وسرویس خواب

3اسالمشهرتهران

گلدسته روستای ترشتبه 

کوچه مه کوچه محبت 

5پالک 

سایر400400نادر خسرویپست بانک
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372
پرورش دام 

گوشتی وشیری
سایر500500نصراله پازکیبانک کشاورزیفیروزکوه روستای طرود1فیروزکوهتهران

2پاکدشتتهراندامداری373

روستای قشالق قلعه نو خ 

شهید خلیل شیرازی ک 

120باهنر پ

بانک توسعه تعاون
نصرت اله حسین 

وند
سایر500500

1ورامینتهراندامداری374
ورامین پیشوا قلعه بلند ک 

55امام رضا پ 
پست بانک

همدم شیرازی 

معینی اولی
سایر500500

375
تولیدی کیف و 

کفش
4قرچکتهران

قرچک باقراباد روستای 

قشالق دوم خ گلستان 

1گلستان 

سایر500500وحید محمدیپست بانک

پست بانک51تاجیک خ اصلی پالک 3بهارستانتهرانقنادی376
یوسف زیادی 

صوفلو
سایر400400
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1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1
روستای علی اباد دشت 

زرین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100 کافیه خدادادیبانک توسعه تعاون

2
پرواربندی بره 

راسی400
6لردگانچهارمحال و بختیاری

اراضی روستای -لردگان 

شیدان
وزارت جهاد کشاورزی49504950ابراهیم جلیلیبانک توسعه تعاون

3
گوسفند داشتی 

و پرواربندی
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

بخش الران روستای خلیل 

آباد خاکی
وزارت جهاد کشاورزی924924ابراهیم خاکی بختیاروندبانک کشاورزی

4

پرورش ماهی 

قزل االی 

رنگین کمان

وزارت جهاد کشاورزی12001200ابراهیم رییسی فرد ناغانیبانک کشاورزیناغان روستای دهنو1کیارچهارمحال و بختیاری

5
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی20002000ابراهیم عباسی دزکیبانک کشاورزیروستای کنرک علیا2بروجنچهارمحال و بختیاری

6

ام دی اف و 

صنایع چوب 

پویا

3لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان روستای باغ انار 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800ابراهیم فتاحی میالسیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی850850ابراهیم کریمی گلهبانک کشاورزیروستای بختیار اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور7

8
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی11201120ابراهیم نصیری گلهبانک کشاورزیروستای نصیر اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

9
پرورش 

زنبورعسل
وزارت جهاد کشاورزی720600ابراهیم یوسفیبانک کشاورزیکوهرنگ2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

10

پرورش 

زنبورعسل 

پرورش و )

فراوری طیور و 

(زنبورعسل

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

فیل آباد ساحل غربی منزل 

ابوالفتح شیروانی

وزارت جهاد کشاورزی690690ابوالفتح شیروانی فیل آبادیبانک کشاورزی

11
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری

روستای میان - کوهرنگ 

رودان

وزارت جهاد کشاورزی720720ابوالفتح مهری بابادیبانک کشاورزی

12

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس در 75

مناطق عشایری

2بروجنچهارمحال و بختیاری
شهرستان بروجن بخش 

مرکزی منطقه عشایری نقنه
سازمان امور عشایر ایران12371237ابوالفضل دیوان زادهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی28002800ابوالفضل گنجی ممسنیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ممسنی3اردلچهارمحال و بختیاریپرواربندی بره13

14
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران720720ابوالقاسم خلیلی مقدمبانک کشاورزیمنطقه عشایری کوه ریگ2لردگانچهارمحال و بختیاری

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 
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15

پرورش بره 

پرواری صنعتی 

 راسی600

9لردگانچهارمحال و بختیاری
چ بختیاری لردگان 

دهصحرا- خانمیرزا 
وزارت جهاد کشاورزی5000590ابوالقاسم مرادی گوزلکیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی720720ابوذر دادوربانک کشاورزیکوهرنگ روستای سرآقاسید2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبور داری16

17
پرورش زنبور 

عسل
2لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - فالرد - لردگان 

کلواری
وزارت جهاد کشاورزی660660ابوذر صفریبانک کشاورزی

18
پرورش زنبور 

عسل
2لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان بخش منج روستای 

بارز
وزارت جهاد کشاورزی750750ابوذر محمودیان بارزیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100احترام ابراهیمی گشنیگانیبانک کشاورزیکیار روستای گشنیزجان1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی19

2سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی20

- روستای چلوان - سامان 

ک بنی - خ صاحب الزمان 

هاشم

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100احترام عسگری چمعالیبانک کشاورزی

21
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی590590احسان نصیریبانک توسعه تعاونروستای نصیر اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

22
پروار بندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی25002500احمد اسدی پور الکوئیبانک کشاورزیاردل روستای الیکوه2اردلچهارمحال و بختیاری

23
پرورش 

شترمرغ پرواری
وزارت جهاد کشاورزی40004000احمد اسالمی بابا حیدریبانک کشاورزیروستای فیل آباد- فارسان 4فارسانچهارمحال و بختیاری

24

پرورش گاو 

شیری به 

 30ظرفیت 

راس

وزارت جهاد کشاورزی62976297احمد بابادی عکاشهبانک کشاورزیبروجن روستای سولیجان6بروجنچهارمحال و بختیاری

25
دامداری 

روستایی
3کیارچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان کیار 

روستای زوردگان

وزارت جهاد کشاورزی18001800احمد بهرامیبانک کشاورزی

26
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500احمد حسین پور آقائیبانک کشاورزیمنطقه عشایری سردشت2لردگانچهارمحال و بختیاری

27
حکاکی روی 

سنگ
4فارسانچهارمحال و بختیاری

سمت -اول بلوار-ده چشمه

راست
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000احمد حیدری پورصندوق کارآفرینی امید

28
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750احمد خالدی برهنهصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای آبزیر2لردگانچهارمحال و بختیاری
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29

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

 70عشایری 

راسی

2بروجنچهارمحال و بختیاری
شهرستان بروجن منطقه 

عشایری دره ریز نقنه
سازمان امور عشایر ایران12371237احمد دهقانبانک کشاورزی

30
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750450احمد رضا دادورصندوق کارآفرینی امیدروستای بیراهگان2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

31
مبلمان و 

مصنوعات چوبی
3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

ده چشمه خیابان شیالت 

نرسیده به پل شیالت

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500احمد رضا یداللهیپست بانک

32
دفتر پیشخوان 

دولت
500400احمد رضاییپست بانکبخش فالرد روستای کلواری2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

33

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

عیسی آبادی خیابان امام 

حسین جنب مسجد جامع 

کوچه شهید پیران

وزارت جهاد کشاورزی13201320احمد رییسی عیسی آبادیبانک کشاورزی

34
اقامتگاه بوم 

گردی
3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان گلزار کوچه 

 جنب آرامستان قدیمی45

21001000احمد شهرانی کرانیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

35
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720احمد غیبی حاجیوربانک کشاورزیکوهرنگ روستای سراقا سید2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

36
پرورش زنبور 

داری
وزارت جهاد کشاورزی520520احمد غیبی حاجیوربانک کشاورزیکوهرنگ شیخ علیخان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

37
شرکت اصفهان 

ماشین اسپادانا
وزارت جهاد کشاورزی55105510احمد قاسمی پیربلوطیبانک کشاورزیشهرکرد روستای پیربلوط5شهرکردچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600احمد محبی زرین درهبانک توسعه تعاونصالحات5لردگانچهارمحال و بختیاریپرده دوز38

39
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720احمد محمد حسینیبانک کشاورزیروستای ملک اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

40
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای مهدی - کوهرنگ

آباد

وزارت جهاد کشاورزی720600احمد مهری بابادیبانک کشاورزی
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800700احمدرضا حیدری گرم درهپست بانکسامان یاسه چاه خ اصلی2سامانچهارمحال و بختیاریپست بانک41
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

42

دفتر خدمات 

ارتباطی پست 

بانک

2لردگانچهارمحال و بختیاری
- خانمیرزا - لردگان 

روستای ده صحرا
570480احمدرضا محمدی جانکیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اختر امیریبانک توسعه تعاونبرافتاب شهیدان1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی43

44

پرورش و 

کشت گیاهان 

دارویی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای فانی آباد-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی24002400اختر پرویزی بابادیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت610500اختر محمدیپست بانکلردگان روستای کل بج3لردگانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک45

وزارت جهاد کشاورزی785785اردشیر پرویزی بابادیبانک کشاورزیروستای فانی اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور46

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080ارزو نصیریبانک کشاورزیروستای نصیر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی47

48

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستا ی 

کران خیابان فردوسی 

3کوچه 

وزارت جهاد کشاورزی790790ارژنگ سمیعی کرانیبانک کشاورزی

49

پروانه بهره 

برداری 

دامداری 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی20502050اسحاق غفاری گوشهبانک کشاورزیگوشه خیابان امام زاده2فارسانچهارمحال و بختیاری

50

پرواربندی بره 

 300صنعتی 

راسی

4لردگانچهارمحال و بختیاری
چهارمحال وبختیاری 

لردگان روستای سونک
وزارت جهاد کشاورزی38403840اسحاق مالکی سونکیبانک کشاورزی

51
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی690690اسداهلل رستمیبانک کشاورزیروستای کران2فارسانچهارمحال و بختیاری

52
تولید فرش 

دستباف
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی18401840اسداله خسرویانبانک کشاورزیاردل روستای سرچاه4اردلچهارمحال و بختیاری

53

اقامتگاه بوم 

گردی سر آقا 

سید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

-بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستاس سراقا سید

300300اسفندیار دادورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

54
پرواربندی 

گوساله نژادی
5کوهرنگچهارمحال و بختیاری

شهرستان کوهرنگ بخش 

بازفت روستای زمنک
وزارت جهاد کشاورزی6400515اسفندیار مرادیبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

55

خدمات 

بازرگانی 

تأمین، توزیع، 

خرید و فروش 

نهاده های 

دامی و 

مصوالت 

کشاورزی

8کیارچهارمحال و بختیاری

شهرستان کیار، شهر زیر 

هزار نفر گهرو، خیابان 10

امام خمینی

وزارت جهاد کشاورزی1000010000اسفندیار هاشم پوربانک کشاورزی

56
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی600600اسفندیار ولی پور دستناییپست بانکروستای سلم2کیارچهارمحال و بختیاری

2شهرکردچهارمحال و بختیاریزنبورداری57
شهرکرد روستای مصطفی 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی762762اسکندر امینی مصطفی آبادیبانک کشاورزی

58
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی660660اسکندر کریمی خواجه لنگیبانک کشاورزیلردگان فالرد شهریار1لردگانچهارمحال و بختیاری

59
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی11601160اسالم سواری جوانمردیبانک کشاورزیخانمیرزا جوانمردی1لردگانچهارمحال و بختیاری

60

پرواربندی بره 

 300صنعتی 

راسی

4لردگانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

لردگان بخش مرکزی پالک 

74 از اصلی 15:فرعی 

وزارت جهاد کشاورزی32803280اسالم شریفی ریگیبانک کشاورزی

61

تولید فرش 

فرش )دستباف

دستباف و 

(دستبافته ها

4فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

عیسی آباد خیابان امام علی 

265پالک  (ع)

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800اسماعیل ابراهیمیپست بانک

62

خرید ماشین 

تراکتور )آالت 

(شش سیلندر

وزارت جهاد کشاورزی840840اسماعیل امیری کاکلکیپست بانکشهرکرد کاکلک2شهرکردچهارمحال و بختیاری

63
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی40003000اسماعیل پرویزیبانک کشاورزیچشمه خوانی4کوهرنگچهارمحال و بختیاری

64

پرورش گاو 

شیری تولید 

فرآورده های 

دامی و لبنی

2شهرکردچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان 

شهرکرد روستای خیرآباد

وزارت جهاد کشاورزی10001000اسماعیل جمشیدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی36002600اسماعیل حاتمی دزدارانیبانک کشاورزیامیر اباد صمصامی4کوهرنگچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند65

وزارت صنعت، معدن و تجارت1650900اسماعیل رحمانی خواجه لنگصندوق کارآفرینی امیدکلواری فالرد3لردگانچهارمحال و بختیاریام دی اف66
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67
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی690690اسماعیل رستمیبانک کشاورزیروستای بیدکل2فارسانچهارمحال و بختیاری

68
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی700700اسماعیل شاهبندری قوچانیپست بانکروستای ماکده1سامانچهارمحال و بختیاری

69

تولید و تعمیر 

مبل و اثاثیه 

غیر فلزی 

مبلمان و )

مصنوعات 

(چوبی

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

چهارمحال و بختیاری 

شهرفارسان فیل آباد 

،اسکندر آباد، خیابان اصلی 

نرسیده به سه راه ، خیابان 

امام ، طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600اسماعیل شیروانی فیل آبادیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت880640اسماعیل طهماسبی کرفیپست بانککرف2لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی70

71

پرورش 

زنبورعسل 

پرورش و )

فراوری طیور و 

(زنبورعسل

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان شهر 

چلیچه روستا راستاب 

صحرای پادرازی

وزارت جهاد کشاورزی690690اسماعیل عباسی سورشجانیبانک کشاورزی

72
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی11201120اسماعیل محمودیبانک کشاورزیخیابان اصلی- راستاب 2فارسانچهارمحال و بختیاری

73
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دهنو-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی750750اسماعیل نجفی عالی ورصندوق کارآفرینی امید

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری74

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

- صمصامی-کوهرنگ

روستای زمنک

وزارت جهاد کشاورزی750750اسمعیل سلطانیصندوق کارآفرینی امید

6لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی75
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت23602360اسیه امیری ابراهیم محمدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450اشرف اشتریبانک توسعه تعاونروستای میهه2کوهرنگچهارمحال و بختیاریتولیدی پوشاک76

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اشرف امیری ابراهیم محمدیصندوق کارآفرینی امیدفجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالیبافی77

78
باجه خدمات 

بانکی
450400اشرف آریان پورپست بانکروستای تومانک2بنچهارمحال و بختیاری

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی79
روستای هرچگان کوی 

شهید ترکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اشرف بیگی هرچگانیبانک کشاورزی

80
فرش دستباف 

و دستبافته ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اشرف جهانگیری حیدریپست بانکحیدی محله کارخانه1بنچهارمحال و بختیاری
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1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی81
روستای علی اباد دشت 

زرین
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080اشرف خدادادی گلهبانک توسعه تعاون

82
قالیبافی 

روستایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت190190اشرف دبستانیبانک کشاورزیروستای ارجنک- شهرکرد1شهرکردچهارمحال و بختیاری

83

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100اشرف شکوهی سرچاهیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

84
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

آبشاران سفلی

100100اشرف عباسیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

85
لباس محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

چنار محمودی
200200اشرف محمودی چالبطانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

86
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی720720اشرف یوسفیبانک کشاورزیشهرک امام حسین دهنو2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری87

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای رضی - کوهرنگ

آباد

وزارت جهاد کشاورزی720600اشکان خسروی بابادیبانک کشاورزی

88
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000اصغر امینیبانک کشاورزیمصطفی اباد2شهرکردچهارمحال و بختیاری

89
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

بارده
وزارت جهاد کشاورزی900900اصغر اورک باردهبانک کشاورزی

90
پرواربندی 

گوساله صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی850850اصغر باقری سفیددشتیپست بانکسفیددشت اسدآباد1بروجنچهارمحال و بختیاری

91
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی720720اصغر روزبهی بابادیبانک کشاورزیروستای محمد اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

92

پرورش گاو 

شیری و 

گوشتی

4سامانچهارمحال و بختیاری
چهارمحال و بختیاری 

سامان روستای مارکده
وزارت جهاد کشاورزی41321900اصغر عرب مارکدهپست بانک

93
پرورش 

گوسفند داشتی
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

مصطفی آیاد خیابان انقالب 

کوچه سپاهان
وزارت جهاد کشاورزی924924اصغر کریمزاده مصطفی ابادیبانک کشاورزی

94
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری

روستای چالبطان –لردگان 
100100اعظم امیری ابراهیم محمدیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی95
هرچگان خ بهشتی خ باهنر 

3کوچه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اعظم ترکی هرچگانیبانک توسعه تعاون

1کیارچهارمحال و بختیاریقالی بافی96
- چهارمحال و بختیاری 

ناغان- کیار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اعظم جان محمدیبانک کشاورزی
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وزارت صنعت، معدن و تجارت140110اعظم خلیلی مقدمپست بانکلردگان روستای شهیدان1لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی97

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی98
شهرستان روستای کالر 

سفلی
100100اعظم شریفی ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی99

سامان روستای سوادجان 

خیابان مالصدرا جنب 

دهیاری کوچه یاس

100100اعظم صدری سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اعظم عبدالهیصندوق کارآفرینی امیدسهل اباد فالرد1لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی100

101
 ICTدفاتر 

روستایی
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

خیابان - روستای وانان 

ابوالفضل
10001000اعظم فتاحی وانانیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی102
 ش اسالم 8بهرام آبادکوچه 

قلی پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اعظم فرهادی سرتنگیبانک توسعه تعاون

103
دوخت لباس 

محلی
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای سوادجان 

خیابان ولیعصر کوچه 

مهستان

150100اعظم کریمی سوادجانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اعظم کریمیانبانک کشاورزیپهنا خ اصلی باالتر از مسجد1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی104

105

خرید ادوات و 

مدرن سازی 

ماشین آالت 

مکان)کشاورزی

(یزاسیون

وزارت جهاد کشاورزی11201120اعظم کیانیبانک کشاورزیکالمویی- خانمیرزا- لردگان2لردگانچهارمحال و بختیاری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری106

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای - کوهرنگ

میانرودان

وزارت جهاد کشاورزی750750اعظم محمدحسینی حاجیورصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150اعظم محمودیبانک توسعه تعاونروستای چالبطان1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی107

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی108

سامان روستای گرم دره 

خیابان ولیعصر کوچه 

فرهنگیان

100100اعظم مردانی گرم درهبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی109

سامان روستای ایل بیگی 

خیابان ایثارگران منزل 

اصغر رییسیان

100100اعظم هاشم زاده ایل بیگیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

110

پرورش331  

 ماهی سندگان

فالرد

11لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان بخش فالردشهر 

مالخیفه روستای سندگان
وزارت جهاد کشاورزی1500015000افراسیاب رستمیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی785785افراسیاب شیوندی چلیچهبانک کشاورزیخیابان اصلی- راستاب 2فارسانچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور111
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112
تولیدات چرمی 

دست دوز
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای هوره 

خیابان هشت بهشت بن 

بست امید

9090افروز بهاءلو هورهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100افروز کیانی هرچگانیبانک کشاورزیهرچگان بلوار رهبر1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی113

114
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

سرمور
وزارت صنعت، معدن و تجارت10050افسانه احمدی چلویپست بانک

115
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100افسانه ارمندیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی116

روستای هرچگان خیابان 

امام خمینی جنب مدرسه 

توحید

وزارت صنعت، معدن و تجارت101100افسانه ترکیبانک توسعه تعاون

117

ترشیجات 

صدف سبز ندا 

لردگان

وزارت صنعت، معدن و تجارت700400افسانه جلیلی پیرانصندوق کارآفرینی امیدروستای برافتاب شهیدان2لردگانچهارمحال و بختیاری

7لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی118
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت11001100افسانه رحیمیبانک توسعه تعاون

1کیارچهارمحال و بختیاریفرش بافی119

شهرستان کیار روستای 

تشنیز خیابان اصلی شهرک 

شهید عباس پور

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100افسانه سلیمیبانک کشاورزی

120
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10401040افسانه صابری شهماروندیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای الیکوه2اردلچهارمحال و بختیاری

121
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

دهکهنه روگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت6060افسانه ظفری ده کهنهبانک توسعه تعاون

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی122
شهرکرد روستای آقبالغ 

62کوچه توحید پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت10080افسانه قربانی آقبالغیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100افسانه موسویصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای میالس1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی123

100100افسانه نصیریصندوق کارآفرینی امیدروستای نصیر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی124
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100افسانه نوروززاده ممسنیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاریطرح قالیبافی125

126
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی16001600افشین احمدی تشنیزیبانک کشاورزیروستای تشنیز2کیارچهارمحال و بختیاری

127

مزرعه پرورش 

ماهی قزل آال 

سرد ابی

3اردلچهارمحال و بختیاری

چهار محال و بختیاری اردل 

روستیا قلعه درویش اراضی 

سایت کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی2700810افشین سلطانی قلعهءبانک کشاورزی
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128
پرورش ماهیان 

سردآبی
5کوهرنگچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کوهرنگ بخش 

دواب صمصامی روستای 

بهمن آباد

وزارت جهاد کشاورزی40004000افشین هیبتیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اقدس خدادادیصندوق کارآفرینی امیددشت زرین1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی129

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی130
الرک بلوار ولی عصر کوچه 

ی سوم بنیاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اقدس دهقانی الطانیبانک کشاورزی

131
ترشیجات 

وصیفی جات
وزارت صنعت، معدن و تجارت1150830اقدس صالحی قلعه سوختهصندوق کارآفرینی امیدشاه نجف5لردگانچهارمحال و بختیاری

132
پرورش 

زنبورعسل
وزارت جهاد کشاورزی750750اکبر اسکندریصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای بارز2لردگانچهارمحال و بختیاری

133
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی
2بروجنچهارمحال و بختیاری

خیابان - دهنو - بروجن 

منزل شخصی- جانبازان 
وزارت جهاد کشاورزی775775اکبر امیری دهنویبانک کشاورزی

134
پرورش گاو 

شیری
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

شهرستان شهرکرد روستای 

هرچگان خیابان شهید 

کیان امیری کوچه توحید 

جنب دبستان

وزارت جهاد کشاورزی880880اکبر بیگیبانک کشاورزی

135

خرید ادوات 

نوین ماشین 

االت کشاورزی

2لردگانچهارمحال و بختیاری
چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا سرتنگ دینار عالی
وزارت جهاد کشاورزی824824اکبر جانکیبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران730730اکبر جلیل طهماسبیبانک کشاورزیروستای کرف2لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند136

137
پرواربندی 

گوساله
3سامانچهارمحال و بختیاری

شهرستان سامان روستای 

هوره
وزارت جهاد کشاورزی45004500اکبر درخشان هورهپست بانک

138
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی23052305اکبر عباسی دزکیبانک کشاورزیروستای کنرک علیا4بروجنچهارمحال و بختیاری

139

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
پرورش )پرورش گاو شیری 

(دام سبک وسنگین
وزارت جهاد کشاورزی13001300اکبر نظریبانک کشاورزی

140

سری دوزی 

لباس زنانه 

(تولید پوشاک)

4فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

کران خیابان اصلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت950950اکرم اسدی فارسانیصندوق کارآفرینی امید

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی141
روستای - شهرستان لردگان

چالبطان
140140اکرم امیری ابراهیم محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400اکرم بابامیرساطحیبانک توسعه تعاونلردگان روستای ریک3لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی142
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1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی143
هرچگان روبروی دبیرستان 

پیام کوچه ش اهلل یار کیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اکرم بیگیبانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی144
کیار روستای زوردگان 

خیابان مسعود بختیاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اکرم حافظی بختیاریبانک کشاورزی

140140اکرم خالدیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ده باغ1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی145
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی146

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای علی اباد

100100اکرم خدادادیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی147

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

دشت زرین –کوهرنگ 

روستای علی آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اکرم خدادادی گلهصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی148
روستای علی اباد دشت 

زرین
100100اکرم خدادادی گلهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100اکرم رحیمی ریگیبانک توسعه تعاونلردگان روستای کالر سفلی1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی149
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی150
سامان روستای گرم دره 

خیابان گلزار شهدا
200200اکرم رضوی دهکردیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اکرم رئیسی فیل آبادیصندوق کارآفرینی امیدروستای فیل آباد1فارسانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک151

152

پرورش گاو 

پرورش )شیری

دام سبک و 

(سنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

راستاب خیابان اصلی 

خیابان گلزار شهداء

وزارت جهاد کشاورزی980980اکرم سلیمی هفشجانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت720720اکرم سناییپست بانکروستای کران خیابان اصلی4فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی153

154

تولید فرش 

-دستباف

مشاغل خانگی

1اردلچهارمحال و بختیاری
شهرستان اردل روستای 

دهکهنه روگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت6060اکرم شاپوری اصیلبانک توسعه تعاون

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی155
سامان روستای چمعالی 

کوچه نیایش منزل شخصی
100100اکرم صفریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اکرم قاسمپورصندوق کارآفرینی امیدبرافتاب میالس1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی156

157
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی784784اکرم کریمزادهبانک کشاورزیمصطفی اباد2شهرکردچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت890890اکرم کریمی منجرموییبانک کشاورزیلردگان روستای منجرمویی4لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی158
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159
فرش )تابلوفرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان سواران منزل 

شخصی علی شیر شهرانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اکرم مردانی کرانیصندوق کارآفرینی امید

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی160
سامان روستای گرم دره 

روبروی مدرسه سمسار زاده
200160اکرم مردانی گرم درهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

161
کارگاه قالی 

بافی
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای نعل –کوهرنگ 

اشکنان سفلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اکرم موسایی گلهصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت700150اکرم موسایی گلهپست بانککوهرنگ روستای دره پیره2کوهرنگچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک162

163

کارگاه تیرچه 

قطعات )بلوک 

(بتنی سبک

3اردلچهارمحال و بختیاری
خیابان اصلی - روستای بالد 

باالتر از حریم رودخانه- 
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500البرز خسروی بالدیصندوق کارآفرینی امید

164
باشگاه تیر 

اندازی
3لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان شهرک فجر و 

هجرت
وزارت ورزش و جوانان20002000البرز محمودیبانک توسعه تعاون

165

پرواربندی 

گوسفند 

راس200

3بروجنچهارمحال و بختیاری
بروجن بخش بلداجی 

روستای آقبالغ
وزارت جهاد کشاورزی20002000اهلل رحم مقیمی بلداجیبانک کشاورزی

166
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران970970اهلل قلی فتاحی میالسیبانک کشاورزیمنطقه عشایری ده سوخته2لردگانچهارمحال و بختیاری

2لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری سبک167

استان چهارمحال و 

-شهرستان لردگان-بختیاری

روستای کرتگل -شهر الونی

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی700700اهلل مراد رحیمی ریگیبانک کشاورزی

168
پرورش 

گوسفندداشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان 

میالس
سازمان امور عشایر ایران530530اله داد فتاحی میالسیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی14001400اله رحم سلیمی ناغانیبانک کشاورزیمتری60ناغان باجگیران پل 2کیارچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی169

وزارت جهاد کشاورزی360360اله کرم کریم زاده باردهبانک کشاورزیبارده1بنچهارمحال و بختیاریزنبورداری170

وزارت صنعت، معدن و تجارت10080الهام احمدی خوییپست بانکخوی خیابان مسجد جامع1شهرکردچهارمحال و بختیاریروبان دوز171

172
خیاطی 

(تولیدپوشاک)
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-چهارمحال و بختیاری

-میهه- شهرستان کوهرنگ

-خیابان اصلی-شهرک میهه

1پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت200150الهام اکبری ثابتصندوق کارآفرینی امید
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173

خیاطی ، مانتو 

تولید )دوز 

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

فارسان روستای کران 

خیابان اصلی کوچه شماره 

10

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150الهام امامی نژادصندوق کارآفرینی امید

174

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

2لردگانچهارمحال و بختیاری
بخش - شهرستان لردگان 

روستای باغ بهزاد- خانمیرزا 
510450الهام حسن پورپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

175
تولید انواع 

لباس
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000الهام خالدی سردشتیبانک توسعه تعاونجلیل اباد خیابان رهبری7لردگانچهارمحال و بختیاری

176
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای آبریز -لردگان

سردشت
170170الهام خالدی سردشتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

177

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100الهام خسرویانصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی178

روستای شوراب - سامان 

جنب - بلوار امام - صغیر 

شرکت تعاونی بانوان

وزارت صنعت، معدن و تجارت10080الهام رحیمی شورابیپست بانک

1لردگانچهارمحال و بختیاریگاوشیری179

-چهار محال وبختیاری

روستای -شهرستان لردگان 

حسن دهنو

وزارت جهاد کشاورزی690480الهام رییسی حسن هندوییپست بانک

180
بافت قالی و 

قالیچه
1کیارچهارمحال و بختیاری

شهرستان کیار روستای 

زوردگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام سلطانیبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی181
شهرستان روستای کالر 

سفلی
100100الهام شریفیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

182

سرمه دوزی 

خوداشتغالی )

(روستایی

2کیارچهارمحال و بختیاری

خیابان - روستای قلعه تک 

کوچه  - (جهان بین)اصلی 

منزل محمود فتاحی- خرم 

150150الهام طاهری قلعه تکیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی183

-چهارمحال و بختیاری

خیابان - شهرستان کوهرنگ

- متری8کوچه -امام رضا

منزل شخصی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200150الهام طاهری میرقائدصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام عکاشه مورچگانیبانک توسعه تعاونروستای سرتنگ د ینار عالی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی184

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی185
- روستای ایلبگی - سامان

کوچه فرهنگ
100100الهام فالحی چمعالیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی186

سامان روستای گرم دره 

خیابان حسین آباد خیابان 

امام خمینی

100100الهام کرمی صادق آبادیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110الهام کریمی منجرموییپست بانکمنجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی187



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

188
-صنایع دستی

گلیم بافی
10080الهام کهیانیپست بانکاردل روستای لیرابی1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام محمدی مصیریصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای کود سرد1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی189

4فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی190
منزل -خ فردوسی-کران

شخصی قهرمان مردانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت760760الهام محمودی چلچهبانک کشاورزی

4فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی191
خ - ده چشمه- فارسان

مولوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت570570الهام محمودی ده چشمهبانک توسعه تعاون

192
تجهیز دفاتر 

روستایی
2فارسانچهارمحال و بختیاری

روستای راستاب جنب خانه 

بهداشت
800500الهام مرادی پور راستابیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

193

لباس های 

محلی 

(بختیاری)اقوام

1سامانچهارمحال و بختیاری
سامان روستای هوره 

خیابان امام کوچه محتشم
140140الهه بهاءلو هورهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

194
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720600الهه ناصری پبدنیبانک کشاورزیحاجی اباد تنگزی2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی195

لردگان روستای دهنو 

میالس خ شهید عیسی 

3امیری 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الوان امیری ابراهیم محمدیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت960960الیاس بابامیرساطحیپست بانکمنجرمویی3لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی196

197
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750الیاس برجیان بروجنیصندوق کارآفرینی امیدلردگان منجرمویی2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700ام البنین قنبری مال خلیفهبانک توسعه تعاونلردگان روستای بردبر2لردگانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک198

199

پرورش گاو 

 7شیری 

دامداری)]راسی

( روستایی

وزارت جهاد کشاورزی870700امام بخش رئیسیصندوق کارآفرینی امیدروستای باغنار میالس2لردگانچهارمحال و بختیاری

2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری200

خیابان -روستای دزک-کیار

منزل بهزاد -مسجدسادات

هلل گانی

وزارت جهاد کشاورزی500500امان اهلل پورفخریانبانک توسعه تعاون

5فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی201
رویروس - روستای فیل آباد

مسجد
وزارت صنعت، معدن و تجارت900560امان بس قولی نیکصندوق کارآفرینی امید

202
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی640640امراله محمودی بارزیبانک کشاورزیلردگان روستای بارز1لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی750500امراله مصطفی پور دورکیپست بانکروستای دورک2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری203

1کیارچهارمحال و بختیاریفرش بافی204
شهرستان کیار روستای 

حاجی آباد خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100امه لیال حکمی شلمزاریپست بانک
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وزارت صنعت، معدن و تجارت300300امه لیال طهماسبی بلداجیبانک توسعه تعاونآورگان1بروجنچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک205

206
کارگاه قالی 

بافی خانگی
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای شیخ شبان انتهای 

کوچه حمام جهاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100امه لیال کاظمی شیخ شبانیبانک کشاورزی

207
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی700500امید بیگلری پور مریکیبانک کشاورزیمریک-ناغان - کیار 1کیارچهارمحال و بختیاری

208

مجتمع 

خدمات بین 

راهی خلیج 

فارس

28بروجنچهارمحال و بختیاری
لردگان -جاده بروجن

نرسیده به گردنه حلوایی
2800028000امید رحیمیبانک کشاورزی

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

209
پرورش بره 

پرواری
2لردگانچهارمحال و بختیاری

- چ بختیاری لردگان فالرد 

سندگان
وزارت جهاد کشاورزی24002400امید زیالبیبانک کشاورزی

210
پرورش گاو 

شیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

- شهرستان کوهرنگ 

خونکارآباد- روستای میهه 
وزارت جهاد کشاورزی680680امیدعلی چراغپور احمدمحمودیبانک کشاورزی

211
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی890640امیدوار جمال پوربانک کشاورزیدهگه شاه منصوری2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

212
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750600امیر انصاری بارزیصندوق کارآفرینی امیدبارز روستای شوارز2لردگانچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریخاتم کاری213
شیخ شبان خیابان قمر بنی 

هاشم جنب مسجد
200200امیر بیگی هرچگانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

214

 و ICTدفتر 

خدمات پست 

بانک

560480امیر رییسی بویرحسنیپست بانکلردگان روستای گوشه2لردگانچهارمحال و بختیاری
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

215
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی960960امیر قنبری اصلبانک کشاورزیروستای قنبر سینی3کوهرنگچهارمحال و بختیاری

216
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی14001400امین امینی مصطفی آبادیبانک کشاورزیمصطفی آباد خیابان حافظ2شهرکردچهارمحال و بختیاری

217
درود گری وام 

دی اف
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600امین کاظمی چله گاهیبانک توسعه تعاونلردگان روستای چله گاه3لردگانچهارمحال و بختیاری

218
پرورش گاو 

شیری
2فارسانچهارمحال و بختیاری

پشت خانه - راستاب 

بهداشت
وزارت جهاد کشاورزی19801980امین کرمی راستابیبانک کشاورزی

219
پرورش گاو 

شیری
2اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

آبسرده
وزارت جهاد کشاورزی14001400امین کیهانیصندوق کارآفرینی امید

220
کارگاه تولید 

قطعات بتنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900امین منصوریصندوق کارآفرینی امیدخانمیرزا روستای قلعه افغان2لردگانچهارمحال و بختیاری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی221
سامان روستای گرم دره 

خیابان گلزار شهدا
100100انیس حیدری مقدمبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

140140ایران بهاءلوهورهصندوق کارآفرینی امیدروستای هوره1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی222
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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223
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

نیسیاق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ایران کاظمی بره بی چاستبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی224
شهرکرد مرغملک خیابان 

495ثاراهلل پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080ایران ولی پور مرغملکیپست بانک

225
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750ایرج جمشیدیبانک کشاورزیروستای دستگرد2شهرکردچهارمحال و بختیاری

226
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی970970ایرج رضاییبانک کشاورزیلردگان خانمیرزا دومکان1لردگانچهارمحال و بختیاری

227

پرورش ماهی 

حد واسط قزل 

آالی رنگین 

کمان

7شهرکردچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

شهرستان - بختیاری 

-روستای ایرانچه - شهرکرد 

بعد -  انتهای خیابان آزادی 

باغ - از پاسگاه محیط بانی 

سردار جنگ

وزارت جهاد کشاورزی90007000ایرج عسگری حسنوندبانک کشاورزی

228
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی660660ایرج منصوریبانک کشاورزیلردگان فالرد شهریار1لردگانچهارمحال و بختیاری

229
پرورش گاو 

شیری
3کیارچهارمحال و بختیاری

خراجی خیابان امام کوچه 

تربیت
وزارت جهاد کشاورزی45504550ایرج یوسفیبانک کشاورزی

230
پرورش قارچ 

دکمه ای
4کیارچهارمحال و بختیاری

چهار محال بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

قلعه ممکا خیابان اصلی 

کوچه یاس

وزارت جهاد کشاورزی49004900ایمان اسدی االسوندصندوق کارآفرینی امید

231
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی800800ایمان اکبری سلمیپست بانکروستای سلم2کیارچهارمحال و بختیاری

232
پرورش ماهیان 

سرد ابی
5بروجنچهارمحال و بختیاری

روستای -گندمان -بروجن 

شمس اباد دوراهان
وزارت جهاد کشاورزی24752475ایمان سلطانی توتیبانک کشاورزی

233
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی384384ایمان فرامرزی بابادیبانک کشاورزیکوهرنگ ملک اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری234

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای شیخ - کوهرنگ

علیخان

وزارت جهاد کشاورزی720720ایمان موالئیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت1200500ایوب احمدیبانک توسعه تعاونروستای گوشه- فارسان5فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی235
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236

خرید ادوات و 

ماشین آالت 

نوین 

 )کشاورزی

(مکانیزاسیون

2لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای -خانمیرزا- لردگان 

حسن هندو
وزارت جهاد کشاورزی860860ایوب نوروزی حسن هندوئیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت490490آبگل کریمی منجرموییپست بانکلردگان روستای منجرمویی3لردگانچهارمحال و بختیاریتابلو فرش237

238

تولید فرش 

-دستباف

مشاغل خانگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آذر ظفری دوازده امامیبانک کشاورزیاردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی239

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان کیار 

روستای جعفرآباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آذر عرفانیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی240
بن روستای تومانک روبروی 

خانه بهداشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آذر کیانی هرچگانیبانک کشاورزی

241
صنایع دستی 

شیر دنگ بافی
100100آذر گنجی ممسنیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ممسنی1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی242
کوهرنگ روستای کوی 

شهید بهشتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت570570آذر محمد حسینی حاجیوربانک توسعه تعاون

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی243

- چهارمحال و بختیاری

- شهرستان کوهرنگ

روستای خسروآباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آرزو خسرویصندوق کارآفرینی امید

1شهرکردچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت244
بخش الران روستای آقبالغ 

31خیابان ولیعصر پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150آرزو قاسمی آقبالغیبانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریچوقابافی245
دشت -شهرستان کوهرنگ

روستای صالح آباد-زرین 
100100آرزو لهرابیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

246

چوب بری 

مبلمان )

،مصنوعات 

(چوبی

4فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا ده 

چشمه خیابان اصلی نبش 

11کوچه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت2000600آرش امیری ده چشمهپست بانک

247
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران10001000آرمان خالدی سردشتیبانک کشاورزیمنطقه عشایری کوه ریگ2لردگانچهارمحال و بختیاری

248

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب منزل شخصی امیر 

شیوندی

وزارت جهاد کشاورزی12001200آرمان شیوندی چلچهبانک توسعه تعاون
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249

هتل آپارتمان و 

رستوران 

روستای ده 

چشمه

12فارسانچهارمحال و بختیاری
انتهای روستای - فارسان 

گردشگاه پیرغار- ده چشمه 
1800017700آزاد فدایی ده چشمهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

250
خیاطی 

(تولیدپوشاک)
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال 

شهرستان - وبختیاری

روستای - بازفت- کوهرنگ

تبرک سفلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت600400آسیه خداوردی حسنوندصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150آفرین دمبابانک توسعه تعاونروستای اوره1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی251

252
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500آقا گل سورانیبانک کشاورزیبن یانچشمه خ هشتم غربی2بنچهارمحال و بختیاری

253
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای -بیرگان-کوهرنگ

گردو

وزارت جهاد کشاورزی720720آمنه ابراهیمیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150آمنه اکبریبانک توسعه تعاونمنجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی254

1شهرکردچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک255

شهرکرد روستای خوی 

خیابان نبی اکرم کوچه 

12نبوت پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آمنه امینی خوییصندوق کارآفرینی امید

1کیارچهارمحال و بختیاریفرش بافی256

شهرستان کیار روستای 

جعفر آباد خیابان اصلی 

منزل شخصی محمد 

حسین بخشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آمنه بابایی دستناییبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900آمنه حسنی ساطحیبانک توسعه تعاونروستای کهیان4لردگانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک257

258
کارگاه قالی 

بافی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

خیابان -روستای منجرمویی

مسجد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آمنه عباسی منجرموییبانک کشاورزی

259

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

6060آمنه کهیانیبانک توسعه تعاوناردل روستای لیرابی1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

260
تولیدات چرمی 

دست دوز
100100آمنه گنجیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ممسنی1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500480آمنه موسویصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی261

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی262
-شهرستان کوهرنگ

روستای نصیرآباد
100100آمنه نصیریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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263

لباس های 

محلی 

(بختیاری)اقوام

1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای گرم دره 

خیابان شهید بخشعلی 

مردانی

140100آمنه هاشمیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

264
اقامتگاه بوم 

گردی
2اردلچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

بختیاری شهرستان اردل 

روستای سرپیر محله شهید 

102لطیف محمدی پالک 

500500آناهیتا محمدی سرپیریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

265
بدنسازی و 

فیتنس
2فارسانچهارمحال و بختیاری

- خ پیرغار- ده چشمه

2پالک-2کوچه
وزارت ورزش و جوانان18001530آیت اله امیری ده چشمهصندوق کارآفرینی امید

266
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

جمالو
وزارت جهاد کشاورزی10001000آیت اله هارونیبانک کشاورزی

267

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس30

2شهرکردچهارمحال و بختیاری
شمس آباد خ محمد رسول 

اله
وزارت جهاد کشاورزی680540آیت اله یاری شمس آبادیپست بانک

268
اپلیکیشن 

خدمات حقوقی
3شهرکردچهارمحال و بختیاری

- دزک-شهرستان کیار 

خیابان کشاورزی پالک 

171

وزارت صنعت، معدن و تجارت350200آیدا رئیسیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی400400باباجان امینیبانک کشاورزیمصطفی آباد منطقه تیرونی2شهرکردچهارمحال و بختیاریزنبورداری269

270
خریدتراکتور و 

ادوات
وزارت جهاد کشاورزی663663بابک اسدیبانک توسعه تعاونکیار روستای امیراباد2کیارچهارمحال و بختیاری

271

تولید انواع 

کفش زنانه و 

مردانه

1شهرکردچهارمحال و بختیاری
روستای وانان خیابان امام 

جنب ایستگاه مینی بوس
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400بابک رییسی وانانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی22501250باران حسینیبانک کشاورزیناغان3کیارچهارمحال و بختیاریپروار بندی بره272

273

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
روستای گوشه جنب مسجد 

صاحب زمان
وزارت جهاد کشاورزی200200بازعلی غفاری گوشهپست بانک

274
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری

روستای میان - کوهرنگ 

رودان

وزارت جهاد کشاورزی720600باقر مهریبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی275
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول امیری ابراهیم محمدیبانک توسعه تعاون

1لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی276
لردگان فالرد روستای دره 

نیک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول الیقی قرحیصندوق کارآفرینی امید

277
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول میرمرقابیبانک کشاورزیاردل روستای لیرابی1اردلچهارمحال و بختیاری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول نظری وانانیبانک کشاورزی141وانان خ امام حسین پ 1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی278

279

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
روستای گوشه جنب مسجد 

صاحب زمان
وزارت جهاد کشاورزی500500برجعلی غفاری گوشهپست بانک

280

پرورش 

گوسفند داشتی 

ژنتیکی

2فارسانچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری 

- شهرستان فارسان 

خیابان - روستای کران

کوچه شهید باقر - فردوسی

شهرانی

وزارت جهاد کشاورزی18001800برزو شهرانی کرانیپست بانک

281
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی790790برهان باقریبانک کشاورزیروستای دهنو2بروجنچهارمحال و بختیاری

282
لباسهای محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای چنار 

محمودی
100100بسی محمودی چالبطانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

283
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی880760بطول محمد حسینی حاجی وربانک کشاورزیدیمه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی284

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

زوردگان منزل خسرو 

حافظی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بلقیس حافظی بختیاریبانک کشاورزی

285
کارگاه قالی 

بافی
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بلقیس سورانیبانک کشاورزی

286

سرمه دوزی 

خوداشتغالی )

(روستایی

1کیارچهارمحال و بختیاری

خیابان - روستای قلعه تک 

منزل شخصی - جهان بین 

ابوالقاسم اکبری

9090بلقیس عباسی قلعه تکیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

287
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

بهشت آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بلقیس عبدیبانک کشاورزی

288

تولید دربچوبی 

کاج سبزچله 

گاه لردگان

4لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت694694بندر مسعودی چله گاهیبانک توسعه تعاون

289
تولیدی خیاطی 

زنانه و بچه گانه
2کیارچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان کیار 

روستای حاجی آباد خیابان 

اصلی جنب نانوایی تولیدی 

مدرن

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400بنفشه رییسی گهروییبانک توسعه تعاون
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290

خرید ادوات و 

ماشین االت 

نوین 

مکان)کشاورزی

(یزاسیون

وزارت جهاد کشاورزی800800بهادر فرهادیبانک توسعه تعاونده صحرا- خانمیرزا- لردگان2لردگانچهارمحال و بختیاری

291

-صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100بهاره ظفریانصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

292

سری دوزی 

لباس زنانه 

(تولید پوشاک)

3فارسانچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

راستاب جنب کوچه دهیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500400بهاره موسوی جونقانیبانک توسعه تعاون

1فارسانچهارمحال و بختیاریپوشاک293
فیل اباد خیابان مخابرات 

58کوچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200بهجت محمودی فیل ابادصندوق کارآفرینی امید

294
پرورش گاو 

راسی10شیری 
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای محمد - کوهرنگ

آباد

وزارت جهاد کشاورزی600600بهرام روزبهیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی840840بهرام زمان پوربانک کشاورزیصمصامی2کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری295

296
خرید تراکتور 

وادوات
وزارت جهاد کشاورزی670670بهرام کیانی خراجیبانک توسعه تعاونروستای خراجی2کیارچهارمحال و بختیاری

13فارسانچهارمحال و بختیاریقالی بافی297
کران خیابان اصلی جنب 

بانک صادرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت1200750بهروز اکبری پردنجانیبانک توسعه تعاون

298

قطعات بتونی 

پیش ساخته 

وساخته شده

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200بهروز بابامیرساطحیپست بانکروستای دهنو گرک اله ریک3لردگانچهارمحال و بختیاری

299

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی75

2بروجنچهارمحال و بختیاری
شهرستان بروجن منطقه 

عشایری سبزکوه
سازمان امور عشایر ایران12371237بهروز طاهری لرکیبانک کشاورزی

300
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی11701170بهروز عالی پور بهشت آبادیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای بهشت اباد2اردلچهارمحال و بختیاری

301
کشت گیاهان 

دارویی و موسیر
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال 

شهرستان - وبختیاری

بخش دوآب - کوهرنگ

روستای بهمن - صمصامی

آباد

وزارت جهاد کشاورزی10401040بهروز کریمی مالک آبادیبانک کشاورزی
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4کوهرنگچهارمحال و بختیاریگیاهان دارویی302

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کوهرنگ خسرو 

اباد

وزارت جهاد کشاورزی1200250بهزاد خسرویبانک کشاورزی

303
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران790790بهشاد رحیمی ریگیبانک کشاورزیمنطقه عشایری ریگ2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500بهشته صابری شهماروندیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای آلیکوه2اردلچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک304

وزارت جهاد کشاورزی600600بهلول رضایی سرتشنزیپست بانکسرتشنیز خ فردوسی2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری305

306
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی384384بهمن امانی دهنو علیابانک کشاورزیروستای دهنو1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

307

فرش دستباف 

آرش ترنج 

میالس لردگان

19لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت38003800بهمن حسنی ساطحیبانک کشاورزی

308
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720بهمن رضائیبانک کشاورزیدارکان2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

309
پرورش دام 

سبک و سنگین
5فارسانچهارمحال و بختیاری

فارسان ده چشمه خیابان 

176 پالک88رسالت کوچه
وزارت جهاد کشاورزی32001985بهمن محمودی ده چشمهپست بانک

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی310
سامان روستای هوره 

خیابان امام کوی فرهنگیان
9090بهناز بهاری هورهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی311
شهرستان روستای کالر 

سفلی
100100بهناز حبیبیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری312

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای نصیرآباد- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی384384بهنام نصیریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بی بی گل محمودیبانک توسعه تعاونروستای برافتاب درکه1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی313

140140بی بی گل موسوی بیدلهصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی314
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

315
پرورش 

زنبورعسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

-شهرستان کوهرنگ-

شهرک میهه- منطقه میهه

وزارت جهاد کشاورزی720720بی بی الل اکبری احمدمحمودیبانک کشاورزی

316
-خیاطی 

تولیدپوشاک
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-شهرستان کوهرنگ 

روستای ملک آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150بی بی ماه محمدحسینی حاجیورصندوق کارآفرینی امید
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1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی317

شهرکرد روستای خوی 

خیابان نبی اکرم کوچه 

توحید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بی بی ناز امینی خوییصندوق کارآفرینی امید

318

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب خیابان گلزار شهداء 

زمینهای معروف خرمن 

پایین ده

وزارت جهاد کشاورزی660660بیژن امینی راستابیبانک کشاورزی

319
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی1820450بیژن قیاسی سونکیپست بانکروستای ده کهنه سرک3کیارچهارمحال و بختیاری

320
گردشگری و 

طبیعت گردی
31602300بیژن ویسمرادیصندوق کارآفرینی امیدکیار ناغان روستای جهمان6کیارچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

321

تولید فرش 

-دستباف

مشاغل خانگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بیگم جان احمدیبانک کشاورزیاردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری

322
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دهنوعلیا-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی600600بیگم جان غیبی پوربانک توسعه تعاون

2لردگانچهارمحال و بختیاریقالیبافی323
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250بیگم جان فاضل چهارمحالبانک توسعه تعاون

1کیارچهارمحال و بختیاری**قالی بافی324
قلعه ممکاکوچه -گهرو

شهید نادری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بیگم جان محمودی گهروییبانک کشاورزی

325
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100بیگم جان یگانه دوپالنیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری326

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای - کوهرنگ

میانرودان

وزارت جهاد کشاورزی750750پارسا محمدحسینی حاجیورصندوق کارآفرینی امید

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی327

سامان روستای سوادجان 

خیابان امیر کبیر کوچه 

حافظ

100100پرتو صدری سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی328

سامان روستای چمعالی 

روبروی دهیاری منزل 

شخصی

100100پروانه اسیوند چمعالیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروانه ترکیصندوق کارآفرینی امیدهرچگان محله باال1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی329
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140140پروانه خالدیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ده باغ1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی330
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500پروانه خالدی سردشتیبانک کشاورزیابزیر سردشت10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی331

332
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای ابریز 

سردشت
170170پروانه خالدی سردشتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت333
- روستای دستگرد امازاده 

339خیابان خیام پالک
وزارت صنعت، معدن و تجارت10050پروانه ربیعی قهفرخیبانک کشاورزی

334

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

800500پروانه ظفری دوازده امامیپست بانکروستای دوازده امام- اردل 2اردلچهارمحال و بختیاری
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی335
- روستای چمعالی - سامان 

کوچه بوستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروانه عسگری چمعالیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500370پروانه کیانی دسفاردیپست بانکاردل روستای لیرابی2اردلچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک336

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروانه لهرابی گلهصندوق کارآفرینی امیدمیهه1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی337

338
تولید پوشاک 

حدیث لردگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800پروانه محمودیان بارزیبانک توسعه تعاونلردگان روستای شهرک فجر4لردگانچهارمحال و بختیاری

339
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی960960پروانه مهری بابادیبانک کشاورزیروستای میان رودان2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

5فارسانچهارمحال و بختیاریقالیبافی340
روستایی ده چشمه کوچه 

بانک صادرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350پروین اسالمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین امیدی ارجنکیبانک کشاورزیروستای ارجنک خ ولی عصر1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی341

342
رودوزیهای 

الحاقی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

دهنو میالس
140140پروین امیری اصیلصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فارسانچهارمحال و بختیاریقالی بافی343
کران خیابان اصلی کوچه 

 شهید امامی25
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160پروین تیموری کرانیبانک کشاورزی

344
بافت فرش 

دستبافت
1کیارچهارمحال و بختیاری

کیار روستای تشنیز خ 

اصلی کوچه اردم پالک دوم 

سمت راست

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین حسینی تشنیزیبانک کشاورزی

345
فرش )تابلوفرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان کشاورز غربی 

47کوچه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین شهرانی پورصندوق کارآفرینی امید
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346

خیاطی ،مانتو 

تولید )دوز

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان اصلی جنب 

مدرسه شهید حکمت

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150پروین شهرانی کرانیصندوق کارآفرینی امید

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی347
کیار روستای موسی اباد 

خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10050پروین شیری موسی آبادیبانک کشاورزی

2سامانچهارمحال و بختیاریپست بانک348

سامان روستای چم چنگ 

خیابان اصلی روبروی 

حسینیه ابالفضل

700600پروین صحرانشین سامانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین عرب دشتیبانک کشاورزیروستای دشتی1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی349

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی350

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان کیار 

روستای جعفرآباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین عرفانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین غالمعلی شاهی هارونیصندوق کارآفرینی امیدارجنک خ ورزش ک احسان1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی351

352

تولید فرش 

قالیبا)دستبافت

(فی

1کیارچهارمحال و بختیاری
چهارمحال و بختیاری کیار 

شرقی روستای گشنیزجان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین فتحی گشنیگانیبانک کشاورزی

353
خدمات 

زنبورداری
وزارت جهاد کشاورزی720720پروین فرامرزیبانک کشاورزیکوهرنگ ملک اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین کریم پور دزکیصندوق کارآفرینی امیدصمصامی دزک سفلی1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی354

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی355

شهرستان شهرکرد روستای 

هرچگان خیابان شهید 

اسداله کیانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین کیانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600پروین محمدی فارسانیبانک توسعه تعاونخ اصلی- کران 3فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی356

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی357

روستای هرچگان خ اصلی 

کوچه شهید حمزه علی 

کیانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پری بیگی هرچگانیبانک کشاورزی

358
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10080پری گنجی زاده ممسنیپست بانکاردل روستای ممسنی1اردلچهارمحال و بختیاری

359
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720پری ناز بالی پوربانک کشاورزیروستای نظر اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

360
کشت گیاهان 

دارویی
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-شهرستان کوهرنگ

روستای میان رودان
وزارت جهاد کشاورزی750750پریا مهری بابادیبانک کشاورزی
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361

سری دوز 

لباس زنانه 

(تولید پوشاک)

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

روستا کران ، خیابان ابوذر 

،کوچه باباخان سمیعی 

، طبقه همکف0پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700پریسا امام بخش پردنجانیصندوق کارآفرینی امید

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری362

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

شهرک -چلگرد- کوهرنگ

عشایری

وزارت جهاد کشاورزی720720پریسا امانیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی363
یانچشمه خیابان اول غربی 

جنب مدرسه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پریسا بهارلویی یانچشمهبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت800240پریسا جلیل سرقلعهپست بانکسرقلعه5لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی364

وزارت صنعت، معدن و تجارت880880پریسا ربیعی فرادنبهبانک کشاورزیلردگان روستای ریگ7لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی365

366
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100پریسا صابری دوپالنیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی367
سامان روستای شوراب 

صغیر
100100پریسا صحرانشین سامانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

368
-صنایع دستی 

سرمه دوزی
100100پریسا ظفری ده کهنهصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی369
خ - ده چشمه- فارسان

تختی
وزارت صنعت، معدن و تجارت540540پریسا قاسمی ده چشمهبانک توسعه تعاون

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی370
کیار روستای زوردگان 

خیابان مسعود بختیاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پریسا کریمیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پریسا محمدیان الونیصندوق کارآفرینی امیدکهیان1لردگانچهارمحال و بختیاریقالیبافی371

100100پریوش خالدی برهنهصندوق کارآفرینی امیدلردگان شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقلمکار372
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی373

سامان روستای مارکده 

خیابان دوم منزل یوسف 

شاهسون

100100پریوش شاه بندری قوچانیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فارسانچهارمحال و بختیاریسرمه دوزی374
کوچه -خ فردوسی-کران

جنب بانک صادرات
100100پریوش شهرانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی375
- روستای چمعالی - سامان 

کوچه بوستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پریوش عسگری چمعالیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت600430پریوش کریمیپست بانکباغ بهزاد6لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی376



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی377

چهارمحال و بختیاری کیار 

شرقی روستای دزک 

خیابان امام حسن کوچه 

18شهید صفایی پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت10020پریوش موالیی دزکیبانک کشاورزی

378
تولید سه پایه و 

بوم نقاشی
4شهرکردچهارمحال و بختیاری

بهرام آباد خیابان -شهرکرد

اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت990990پژمان ظفریصندوق کارآفرینی امید

379
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

روستای -بیرگان-کوهرنگ

شهریاری
وزارت جهاد کشاورزی920920پژمان قربانی بیرگانیبانک کشاورزی

380
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران10251025پژمان محمودی مطلقبانک کشاورزیمنطقه عشایری کوه ریگ2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پوران رستمی جوانمردیصندوق کارآفرینی امیدجوانمردی1لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی381

382

پرورش ماهی 

قزل آال رنگین 

کمان

4کیارچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان کیار 

بخش ناغان روستای دوپالن

وزارت جهاد کشاورزی30002000پوران مهدی پوربانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقلمکاری383
--شهرستان کوهرنگ 

روستای دهنو علیا
100100پوران نجفی بابادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

384
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی900900پیمان کاویانی گهروییبانک کشاورزیروستای حاجی آباد2کیارچهارمحال و بختیاری

2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی385
لردگان روستای شهرک 

مامور
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100تاجماه محمودی چالبطانصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200تاجی رحیمی چوب نساءبانک کشاورزیزرین درخت1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی386

387

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

2اردلچهارمحال و بختیاری
- بخش میانکوه - اردل 

روستای ده کهنه هلوسعد
1364590تقی صفریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

388
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران685685تقی قنبری کهیانیبانک کشاورزیمنطقه عشایری کهیان2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت880640تقی موسوی کهیانیپست بانکروستای کرف3لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی389

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200تهمینه خسرویبانک کشاورزیسرتنگ دینار عالی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی390

391
لباس محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای خلیل اباد 

منزل شخصی
200200تهمینه خلیل طهماسبیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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392
کارگاه قالی 

بافی
2فارسانچهارمحال و بختیاری

روستای ده چشمه خیابان 

65 پالک18رسالت کوچه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت430430تهمینه محمدی ده چشمهبانک توسعه تعاون

4فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی393
خ - روستای کران- فارسان

قلعه- اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت730730تهمینه مردانیبانک کشاورزی

394
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

آبشاران سفلی

100100تهمینه هادی پورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100توران بهمنی قائدیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای قاییدان1اردلچهارمحال و بختیاریفرش دستباف395

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500توران جلیل شش بهرهصندوق کارآفرینی امیدروستای دارجونه2لردگانچهارمحال و بختیاریتولیدی پوشاک396

397

خدمات 

- بازرگانی 

حمل فراوری 

لبنی

3کوهرنگچهارمحال و بختیاری
شهرستان کوهرنگ ، 

چلگرد، روستای میهه
وزارت جهاد کشاورزی21602160توران چراغپوراحمدمحمودیبانک کشاورزی

6لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی398
لردگان روستای اب چنار 

ارمند
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600توران حسینی تنگ کلوره ایپست بانک

399
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

سرمور
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100توران خسرویصندوق کارآفرینی امید

1بنچهارمحال و بختیاریگلیم بافی400
یانچشمه خیابان هشتم 

13غربی پ 
150150توران سورانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

401
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی695695توران علیمرادیپست بانکلردگان خانمیرزا دومکان2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100توران عوضی دشت ارمندیصندوق کارآفرینی امیدروستای کل گچی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی402

وزارت صنعت، معدن و تجارت15601560توران فتاحیبانک کشاورزیباغ انار میالس10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی403

1شهرکردچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت404

روستای دستگرد - شهرکرد 

- خیابان حرم - امامزاده 

 منزل شخصی 756پالک 

محمد اسماعیل قاسمی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100توران قاسمی دستگردیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت140140توران کریمیصندوق کارآفرینی امیدلردگان ناغان علیا1لردگانچهارمحال و بختیاریقالیبافی405

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی406
روستای - شهرستان لردگان

شهرک فجر
140140توران موسویصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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407

سری دوزی 

لباس زنانه 

(تولید پوشاک)

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

گوشه نزدیک امامزاده 

تولیدی پوشاک دختر 

خورشید

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450تیدا فوالدی نسببانک توسعه تعاون

408

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

عشایری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری
منطقه /تنگ گزی/کوهرنگ

عشایری کوگانک
سازمان امور عشایر ایران496496تیمور شجاعیبانک کشاورزی

409
پرورش 

زنبورعسل
2کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری کیار 

شرقی روستای دزک 

خیابان امام حسن

وزارت جهاد کشاورزی600450ثریا ابراهیمی دستگردیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی23102310ثریا انتظامی گردابیبانک کشاورزیابواسحاق علیا- فالرد 2لردگانچهارمحال و بختیاریپرواربندی بره410

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی411
سامان روستای هوره 

خیابان امام کوی فرهنگیان
100100ثریا بهاءلو هورهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی412
منزل -گوشه جنب مخابرات

ولی اهلل غفاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت700500ثریا بهرامی فارسانیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت550550ثریا خورشیدیبانک توسعه تعاونخانمیرزا روستای ده سیله3لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی413

1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی414
سامان روستای چم خرم 

منزل حسین علی محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ثریا صدیقی سامانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150ثریا قربانیبانک توسعه تعاونبرافتاب میالس1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی415

416
خرید ادوات 

کشاورزی
2بروجنچهارمحال و بختیاری

بلداجی روستای آقبالغ 

خیابان شهید صابر 

طهماسبی کوچه صاحب 

2الزمان پالک 

وزارت جهاد کشاورزی14001400جابر طهماسبیبانک کشاورزی

417

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان 

روستاکران خیابان شهید 

حکمت جنب مدرسه شهید 

حکمت

وزارت جهاد کشاورزی13001300جاسب رفیعی کرانیبانک کشاورزی

418

پرورش 

گوسفند 

 راس50داشتی

1بروجنچهارمحال و بختیاری
شهرستان بروجن منطقه 

عشایری دره ریز
سازمان امور عشایر ایران466466جاسم دهقانبانک کشاورزی
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419
دوخت البسه 

محلی وبختیاری
100100جان افروز محمودیان بارزیصندوق کارآفرینی امیدروستای بارز1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

420
تولید قطعات 

بتنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500جان محمد نوروزی مصیرپست بانکلردگان روستای شیش بهره3لردگانچهارمحال و بختیاری

421
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی1200800جانبابا فرهادی بابادیبانک کشاورزیروستای فانی اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

422
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750جعفر خلجی پیربلوطیصندوق کارآفرینی امیدروستای خویه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

423
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی700700جعفر عرب مارکدهپست بانکروستای مارکده1سامانچهارمحال و بختیاری

424
پرورش زنبور 

عسل
2لردگانچهارمحال و بختیاری

بارز روستای حاتم - لردگان

اباد
وزارت جهاد کشاورزی750600جعفر قلی حاتمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی980980جالل زحمت کشبانک کشاورزیروستای کردشامی2بروجنچهارمحال و بختیاریکشاورزی425

426
کاشت گیاهان 

(زعفران)دارویی
وزارت جهاد کشاورزی500500جلیل قنبری کهیانیبانک کشاورزیروستای کهیان- لردگان 1لردگانچهارمحال و بختیاری

427
تولید پولکی و 

نبات
1فارسانچهارمحال و بختیاری

روستای ده چشمه خیابان 

17رسالت کوچه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت445445جمال احمدیبانک توسعه تعاون

428

پخت انواع نان 

صنایع غذایی )

و تبدیلی 

تکمیلی 

(کشاورزی

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

فیل اباد جاده اصلی کوچه 

10

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200جمشید شیروانی فیل آبادیصندوق کارآفرینی امید

429
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران945945جمعه جلیل پیرانبانک کشاورزیمنطقه عشایری شش بهره2لردگانچهارمحال و بختیاری

2اردلچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی430

اردل روستای سرچاه 

خیابان اصلی جنب مسجد 

جامع

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300جمعه نادریصندوق کارآفرینی امید

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی431

سامان روستای هوره 

خیابان هشت بهشت خیابان 

اوزون داغ

100100جمیله بهاءلو هورهپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

432
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
200200جمیله خالدیصندوق کارآفرینی امیدلردگان سردشت1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جمیله عشوری مهریجانیبانک توسعه تعاونروستای پیران1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی433

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی434
سامان روستای چمزین 

کوچه شهید اسکندر صالحی
100100جمیله فرجی چمزینیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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4فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی435

ده چشمه خ اصلی پیر غار 

کوچه رو به روی شرکت 

تعاونی قدیم

وزارت صنعت، معدن و تجارت580490جمیله کریمی ده چشمهبانک توسعه تعاون

436
فرش دستباف 

دشت مسن
وزارت صنعت، معدن و تجارت1100750جهانباز بنی مسنیبانک توسعه تعاونروستای مسن2لردگانچهارمحال و بختیاری

437
خرید دام 

عشایری
سازمان امور عشایر ایران18001800جهانبخش دهقانبانک کشاورزیبروجن روستای اسالم اباد3بروجنچهارمحال و بختیاری

438
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای نصیر اباد-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی480480جهانگیر نصیریبانک توسعه تعاون

439
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی720600جهانگیر نصیری گلهبانک کشاورزیروستای نصیر اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

440
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

رودشت منطقه -لردگان

عشایری فاج
سازمان امور عشایر ایران10101010جهرم خالدی برهنهبانک کشاورزی

441

تولیدتیرچه 

وبلوک و 

قطعات بتونی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

-دشت زرین –کوهرنگ 

شهرک صنعتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت950650جواد خدادادی گلهپست بانک

442

تولید و مدرن 

سازی ادوات 

کشاورزی

2لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان بخش 

مرکزی روستان سندگان 

فالرد

وزارت صنعت، معدن و تجارت990990جواد صالحی میشانیصندوق کارآفرینی امید

4اردلچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی443

-افسرآباد - شهرستان اردل 

مزرعه پرورش ماهی 

جوادقلی پور

وزارت جهاد کشاورزی40004000جواد قلی پوربانک کشاورزی

444

کشت گیاه 

-زعفران 

کدوطبی و زوفا

وزارت جهاد کشاورزی15001500جواد مختاریبانک کشاورزیالیکوه- اردل 2اردلچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جواهر اکبری بنیبانک کشاورزیالرک خ اصلی جنب مسجد1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی445

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی446
ارجنک میدان غدیر کوچه 

4غدیر پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت10080جواهر بابادی هارونیپست بانک

447
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی288288جونعلی غیبی حاجیوربانک کشاورزیچشمه خوانی1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

448

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری

فارسان روستای کران خ 

کشاورز غربی نزدیک 

چشمه قدیمی

وزارت جهاد کشاورزی10501050چراغعلی شهرانی کرانیبانک کشاورزی

449
پرورش زنبور 

عسل
2اردلچهارمحال و بختیاری

روستای -شهرستان اردل

دهنونده
وزارت جهاد کشاورزی750600چنگیز رضایی ندییبانک کشاورزی
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی450

شهرکرد روستای هرچگان 

ک شهید محمد علی ترکی 

روبروی دبیرستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حاجیه خاتون بیگی هرچگانیبانک کشاورزی

451

تولید صنایع 

چوب و ام دی 

اف

وزارت صنعت، معدن و تجارت960960حاصل محمدی چیگوییپست بانکروستای ده صحرا3لردگانچهارمحال و بختیاری

452
پرورش ماهیان 

سردآبی
9کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

شهرستان - بختیاری

روستای - بازفت- کوهرنگ

سه جو گاو شه

وزارت جهاد کشاورزی81008100حافظ نصیریبانک کشاورزی

453

مستقل سازی 

و تجهیز دفاتر 

آی سی تی 

،روستایی طرح 

ICTSOS 

خدمات رسانی 

فوری 

(ICT .RR)

2لردگانچهارمحال و بختیاری

چهار محال بختیاری 

شهرستان لردگان روستای 

تنگ کلوره دفتر پست بانک

688688حامد انصاری زادهپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

454
خرید ماشین 

آالت کشاورزی
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

دستگرد امام زاده خیابان 

3باغستان کوچه باغستان 
وزارت جهاد کشاورزی758758حبیب بابایی شمس ابادیبانک کشاورزی

455
پرورش گاو 

شیری
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

شهر سورشجان روستای 

مصطفی آباد خیابان سعدی
وزارت جهاد کشاورزی13001300حبیب کریمزادهبانک توسعه تعاون

456
پرورش 

گاوشیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-شهرستان کوهرنگ 

روستای دهنو
وزارت جهاد کشاورزی11201120حبیب نجفیبانک کشاورزی

457
خرید تراکتور 

399فرگوسن 
2کیارچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان کیار 

شهر گهرو روستای قلعه 

ممکا

وزارت جهاد کشاورزی768768حجت اهلل رئیسی نافچیبانک کشاورزی

458

تکمیل طرح 

پرورش ماهی 

تنی 30

روستای علی 

آباد

3لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان روستای علی 

(گرازآباد)آباد
وزارت جهاد کشاورزی40004000حجت اهلل طهماسبی کهیانیبانک کشاورزی
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459

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس در 75

مناطق عشایری

2بروجنچهارمحال و بختیاری
شهرستان بروجن منطقه 

عشایری سبزکوه
سازمان امور عشایر ایران12371237حجت اله طاهری لرکیبانک کشاورزی

460
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی800680حجت اله علیخانی گلهبانک کشاورزیگردو سفلی2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

461
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750حجیم اله خالدیصندوق کارآفرینی امیدلردگان اتشگاه2لردگانچهارمحال و بختیاری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی462
سامان روستای سوادجان 

کوچه مسجد جامع
100100حدیثه فتاحی سوادجانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریپرواربندی463

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کوهرنگ بخش 

دواب صمصامی روستای 

مالک آباد

وزارت جهاد کشاورزی2560480حسن باقریبانک کشاورزی

464

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

2شهرکردچهارمحال و بختیاری
خیابان - دستگرد امامزاده 

155پالک - ولی عصر 
800350حسن ترکی دستگردیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

465
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی650650حسن رضایی سرتشنیزیپست بانکسرتشنیز2کیارچهارمحال و بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی720720حسن زمانی احمدمحمودیبانک کشاورزیکوهرنگ روستای میهه1کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبور داری466

467

طرح اصالح 

بذر و تولید ارد 

(آسیاب اردی)

2بروجنچهارمحال و بختیاری
شهرستان بروجن بخش 

گندمان روستای نصیراباد
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن سلطان پور اورگانیبانک توسعه تعاون

468

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

وزارت جهاد کشاورزی13201320حسن کرمی راستابیبانک کشاورزیراستاب منزل شخصی2فارسانچهارمحال و بختیاری

469
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران780780حسن محمودی مطلقبانک کشاورزیمنطقه عشایری کوه ریگ2لردگانچهارمحال و بختیاری

470

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان قلعه کوچه 

جنب درمانگاه94

وزارت جهاد کشاورزی13201320حسن مردانی کرانیبانک کشاورزی

471
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی360360حسن نامداریبانک کشاورزیروستای پهنا- شهرستان بن 1بنچهارمحال و بختیاری
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472
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی650650حسنعلی طاهری سرتشنیزیپست بانکروستای سرتشنیز2کیارچهارمحال و بختیاری

473
پرورش زنبور 

عسل
2فارسانچهارمحال و بختیاری

روستا ده -شهرستان فارسان

چشمه
وزارت جهاد کشاورزی690690حسین اسالمیبانک کشاورزی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری474

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دهنو - کوهرنگ

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی720720حسین حبیبیبانک کشاورزی

475

خرید ادوات و 

مدرن سازی 

ماشین االت 

 )کشاورزی

(مکانیزاسیون

وزارت جهاد کشاورزی16001600حسین حیدریبانک کشاورزیروستای ده ترکان- لردگان2لردگانچهارمحال و بختیاری

476
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

دشت زرین –کوهرنگ 

روستای فریدون آباد

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین خدادادی گلهبانک کشاورزی

477

کارگاه تولید و 

بسته بندی 

قارچ خوراکی

3بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

خیابان - محله باال - الرک 

تولید

وزارت جهاد کشاورزی17001700حسین دهقانی الطانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی600600حسین رضاییپست بانکروستای سرتشنیز2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری478

479
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی13001300حسین عالی پورصندوق کارآفرینی امیداردل روستای بهشت اباد2اردلچهارمحال و بختیاری

480
صنایع چوب و 

ام دی اف
وزارت صنعت، معدن و تجارت640640حسین فرهاد پورپست بانکلردگان روستای ده سینی3لردگانچهارمحال و بختیاری

481
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

شهرستان کوهرنگ روستای 

فانی آباد
وزارت جهاد کشاورزی1280800حسین فرهادی بابادیبانک کشاورزی

482

شیالت 

پرورش )

ماهیان سرد 

(آبی 

2کیارچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری 

روستای - ناغان- کیار 

چهار تخته

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین قلندری ناغانیپست بانک

483

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
خ اصلی جنب -ده چشمه

مدرسه معصومه
وزارت جهاد کشاورزی950950حسین قلی باقری ده چشمهبانک کشاورزی

484
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

کهیان
سازمان امور عشایر ایران500500حسین قنبری کهیانیبانک کشاورزی

485
پرورش گاو 

شیری
2لردگانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

لردگان روشتای چله گاه
وزارت جهاد کشاورزی11201120حسین کاظمی چله گاهیبانک کشاورزی
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486

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهار محال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب چهارراه اصلی 

خیابان منبع آب

وزارت جهاد کشاورزی780780حسین کرمی راستابیبانک کشاورزی

487

پرورش 

گوسفند داشتی 

 75ظرفیت 

راس

2فارسانچهارمحال و بختیاری
منطقه عشایری -فارسان

ویس آباد
سازمان امور عشایر ایران11301130حسین ملک محمدیبانک کشاورزی

488
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی760760حسین میراحمدی باباحیدریبانک کشاورزیروستای دیمه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

489

پرورش قارچ 

خوراکی 

خدمات فنی و )

مهندسی 

(کشاورزی 

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان حوزه 

گوجان روستای بیدگل 

خیابان آزادگان کوچه 

4ولیعصر پالک 

وزارت جهاد کشاورزی720720حسین هیبتی گوجانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500حسینعلی آخوندی بردشاهیبانک کشاورزیروستای پهنا- شهرستان بن 2بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند490

491
پرورش زنبور 

عسل
2کیارچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال 

وبختیاری شهرستان کیار 

بخش مرکزی دهستان کیار 

غربی روستای سلم خیابان 

اصلی منزل شخصی 

نیکزاده... حشمت ا

وزارت جهاد کشاورزی700700حشمت اهلل نیکزاد دستناییپست بانک

492
پرورش گاو 

شیری
3کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

تبرک -بازفت-کوهرنگ

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی15201120حشمت اله خداوردی حسنوندبانک کشاورزی

493
پرورش گاو 

شیری
2بروجنچهارمحال و بختیاری

گندمان روستای کنارک 

لولیا روبروی شرکت تولید 

پیشگام

وزارت جهاد کشاورزی13001300حشمت اله رییسی وستگانیبانک کشاورزی

494
پرورش گاو 

شیری
2بروجنچهارمحال و بختیاری

بروجن بلداجی روستای 

متویی
وزارت جهاد کشاورزی16001400حشمت اله علی پوربانک کشاورزی

495
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

چهار محال بختیاری 

شهرستان کوهرنگ 

دهستان غالم آباد و بازفت 

روستای طبرک علیا

وزارت جهاد کشاورزی720720حفیظ اله اسدی حسن وندبانک کشاورزی
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496
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی660660حفیظ اله رستمیبانک کشاورزیلردگان فالرد شیرمرد1لردگانچهارمحال و بختیاری

497

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
روستای گوشه خ اصلی 

روبه روی مدرسه دخترانه
وزارت جهاد کشاورزی700500حکمت غفاری گوشهپست بانک

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی498
روستای ارجنک خ ورزش 

4ک یاس پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حکیمه بخشی ارجنکیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت9696حکیمه بویری منجیپست بانکلردگان روستای ششبهره1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی499

1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی500
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160حکیمه حسنی ساطحیبانک کشاورزی

501
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100حلیمه احمدی ده کهنهبانک کشاورزیاردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

502
فرش )تابلوفرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

فیل آباد قلعه برآفتاب 

99کوچه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حلیمه اندارصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی503
-شهرستان کوهرنگ

روستای خویه
100100حلیمه جعفریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریقالیبافی504

شهرستان لردگان شهرک 

 خیابان شهید 2هجرت 

محمد خالدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160حلیمه خالدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150حلیمه رحیمیبانک توسعه تعاونروستای کل گچی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی505

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160حلیمه سهرابی شیخ ویسیبانک کشاورزیلردگان روستای ششبهره1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی506

507

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

10080حلیمه صفروند سرموریپست بانکاردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی785785حمزه شیوندی چلیجهبانک کشاورزیخیابان شهید کیانی-راستاب2فارسانچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور508

509
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای شیخ  –کوهرنگ 

علی خان

وزارت جهاد کشاورزی720720حمزه عبداللهیبانک کشاورزی

510

شرکت تعاونی 

سرزمین 

طالیی لردگان

وزارت صنعت، معدن و تجارت550550حمزه فتاحی بارزیبانک توسعه تعاونروستای شوارز3لردگانچهارمحال و بختیاری
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511

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

عشایری

3کوهرنگچهارمحال و بختیاری
منطقه عشایری /کوهرنگ

خوشآب
سازمان امور عشایر ایران15001500حمزه قنبری عدیویبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی650450حمید رضا آمیغی جونقانیپست بانکروستای سلم2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری512

2فارسانچهارمحال و بختیاریزنبورداری513
فیل آباد خ سعدی کوچه 

43
وزارت جهاد کشاورزی690690حمید رییسی فیل آبادیبانک کشاورزی

514
پرورش گاو 

 راس10شیری 
وزارت جهاد کشاورزی980980حمید صفرپور دهنویبانک کشاورزیدهنو2بروجنچهارمحال و بختیاری

515
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی11601160حمید علی پور بهزادیپست بانکلردگان2لردگانچهارمحال و بختیاری

516
پرورش ماهیان 

سردابی
2فارسانچهارمحال و بختیاری

کوچه -خ اصلی -ده چشمه 

32
وزارت جهاد کشاورزی25001650حمید قاسمی ده چشمهپست بانک

517

پرورش قارچ 

دکمه ای 

گلخانه

30بروجنچهارمحال و بختیاری

 جاده بروجن 20کیلومتر 

لردگان جنب ایستگاه پست 

برق روستای کنرک

وزارت جهاد کشاورزی1900019000حمید کاظمیبانک توسعه تعاون

518

پرورش زنبور 

عسل و فراورده 

های زنبور عسل

وزارت جهاد کشاورزی25902590حمید موالئی ارپناهیبانک کشاورزیروستای شیخ علیخان4کوهرنگچهارمحال و بختیاری

519

خرید ادوات و 

مدرن سازی 

ماشین آالت 

 )کشاورزی

-مکانیزاسیون

(کمباین

وزارت جهاد کشاورزی20002000حمید میرزاییبانک کشاورزیکرتگل-خانمیرزا - لردگان2لردگانچهارمحال و بختیاری

520

توسعه پرورش 

ماهی قزل 

سرای نگین 

فالرد

5لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان فالرد روستای 

سندگان
وزارت جهاد کشاورزی40004000حمیدرضا خسروی دشت پاگردیبانک کشاورزی

521

تولید و تعمیر 

مبل و درب 

پنجره چوبی

4لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای دهنو 

میالس سفلی خیابان اصلی 

خیابان شهید عیسی امیری

وزارت صنعت، معدن و تجارت1840680حمیدرضا محمدی میالسیپست بانک

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی522
کیار روستای موسی اباد 

خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10050حمیده حسینی سرتشنیزیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حمیده خلیلیانبانک کشاورزیناغان روستای گل سفید1کیارچهارمحال و بختیاریقالی بافی523
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وزارت صنعت، معدن و تجارت150150حمیده کریمی منجرموییبانک توسعه تعاونبرافتاب میالس1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی524

525

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100حمیده مهدی زاده سرچاهیپست بانکاردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی526
روستای - شهرستان لردگان

ناغان
140140حمیده موسوی پرستصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی527
سامان روستای چمزین 

6پالک
100100حمیده یزدانی چمزینیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی528
-دهنو-شهرستان کوهرنگ 

شهرک امام حسین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حمیرا امانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حمیرا رستمیبانک توسعه تعاونروستای جوانمردی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی529

530
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان 

روستای برنجگان

100100حمیرا فتحی مقدم برنجگانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

531
دوخت لباس 

محلی وبختیاری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

چیگو
200200حمیرا محمدی چیگوییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

532
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100حوا حسین زادهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی533

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری

کوی شهید  –کوهرنگ 

روبروی مسجد امام -بهشتی

منزل بهرام - (ع)حسن

محمدحسینی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حواء محمدحسینی حاجیورصندوق کارآفرینی امید

534
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران490490حورماه مصیری کهیانیبانک کشاورزیمنطقه عشایری چاچندار2لردگانچهارمحال و بختیاری

535
فرش )تابلوفرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

فیل آباد ساحل شرقی 

منزل بهرام شیروانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حوری شیروانی فیل آبادیصندوق کارآفرینی امید

536
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دهنوعلیا-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی1120800حوری غیبی پوربانک کشاورزی
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537
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی730730حیاتقلی کریمزادهبانک کشاورزیمصطفی اباد2شهرکردچهارمحال و بختیاری

538
مکانیزاسیون 

بخش کشاورزی
2اردلچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان اردل 

روستای آبسرده

وزارت جهاد کشاورزی730730حیدر کرمی کلمتیپست بانک

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی539

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری

-دشت زرین –کوهرنگ 

روستای علی آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خاتون خدادادی گلهصندوق کارآفرینی امید

4لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی540
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت960780خاتون مبارک زادهپست بانک

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی541
روستای - شهرستان لردگان

شهرک فجر
140140خاتون موسوی بیدلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

542
کارگاه قالی 

بافی
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خاتونجان بهارلوییبانک کشاورزی

543
تولیدات چرمی 

دست دوز
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای هوره 

خیابان نماز کوچه صفا 

جنب نانوایی

140140خاطره موالیی آرپناهیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

544
پرورش گاو 

شیری
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

روستای مصطفی آباد خ 

امام حسین بن بست خیام
وزارت جهاد کشاورزی18001800خالد امینی مصطفی آبادیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خانم جان موسائی گلهبانک توسعه تعاونکوهرنگ1کوهرنگچهارمحال و بختیاریبه بافی545

546
تولیدی)خیاطی

( پوشاک
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای نظرآباد- کوهرنگ

وزارت صنعت، معدن و تجارت200120خاور غیبی پورپست بانک

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی547
شیخ شبان خیابان شهید 

4بهشتی ک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خاور محمدی شیخ شبانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت15201200خدابخش جلیلی رجاءپست بانکروستای کل کچی3لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی548

549
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی400400خداداد بالی پوربانک کشاورزیچلگرد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

550
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی720720خداداد غیبی پوربانک کشاورزیمهدی اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

551
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری - لردگان

کوه ارمند
سازمان امور عشایر ایران700700خداکرم جلیلی مهدبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت74705970خداکرم عباسی دهکردیپست بانکروستای بهرام آباد5شهرکردچهارمحال و بختیاریمصنوعات چوبی552

553
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

بندون
سازمان امور عشایر ایران490490خدامراد سارم نیابانک کشاورزی
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554

پرورش گاو 

شیری صنعتی 

پرورش دام )

(سبک وسنگین

5فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

چوبین

وزارت جهاد کشاورزی39003900خدامراد مالکی فارسانیبانک کشاورزی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری555

استان چهارمحال وبختیاری 

دشت -شهرستان کوهرنگ-

زرین روستای علی آباد

وزارت جهاد کشاورزی720720خدر خدادادی گلهبانک کشاورزی

556

-صنایع دستی

دوخت لباس 

محلی بختیاری

100100خدیجه احمدی چلویصندوق کارآفرینی امیداردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

557
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100خدیجه احمدی سرموریصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

558
لباسهای محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردیگان روستای دهنو 

میالس
200200خدیجه امیری ابراهیم محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت420360خدیجه بابامیر پورپست بانکلردگان روستای شهرک فجر2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی559

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی560
دشت -شهرستان کوهرنگ 

روستای علی آباد-زرین 
100100خدیجه باقریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

561

تولید مانتو 

شلوار ولباس 

زنانه سفارشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت11201120خدیجه بویر حسنیپست بانکمیالس اصلی5لردگانچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی562
هرچگان کوی ش ترکی ک 

ش اهلل قلی کیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه بیگی هرچگانیصندوق کارآفرینی امید

563
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100خدیجه جهانفریبانک کشاورزیاردل روستای کریم اباد1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی564

سامان روستای شوراب 

صغیر شهرک ابوذر جنب 

مسجد بقیه اهلل

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه رحمتی اشکفتکیبانک کشاورزی

وزارت ورزش و جوانان1400800خدیجه رحیمیصندوق کارآفرینی امیدلردگان ارمند روستای جغد2لردگانچهارمحال و بختیاریباشگاه رفتینگ565

566

خیاطی مانتو 

تولید )دوز

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

شهرستان فارسان روستای 

فیل آباد خیابان اصلی 

روبروی بانک صادرات

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150خدیجه شیروانی فیل آبادیصندوق کارآفرینی امید

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی567
ارجنک جنب مسجد 

سیدالشهدا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه غالمی ارجنکیصندوق کارآفرینی امید
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1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی568
شیخ شبان خیابان ایت اهلل 

16احمدی ک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه قنبری شیخ شبانیبانک کشاورزی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریپوشاک569

استان چهارمحال وبحتیاری 

شهرستان کوهرنگ روستای 

دورک علیا

وزارت صنعت، معدن و تجارت500400خدیجه کاظمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700خدیجه کریمیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای منجرمویی3لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی570

571
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری 

خانمیرزا روستای - لردگان 

بردبر

100100خدیجه محمدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

572

پرورا بندی بره 

اصالح )صنعتی

(نژاد

وزارت جهاد کشاورزی36003600خسرو اسدی مطلقبانک کشاورزیروستای مورز5کوهرنگچهارمحال و بختیاری

573

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

وزارت جهاد کشاورزی23562356خسرو فدایی ده چشمهبانک کشاورزی81ده چشمه خ اصلی پالک3فارسانچهارمحال و بختیاری

574
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

جمالو
وزارت جهاد کشاورزی750750خسرو هارونیبانک کشاورزی

575
پرورابندی بره 

صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی30703070خلیل علی بازیصندوق کارآفرینی امیدروستای کالمویی4لردگانچهارمحال و بختیاری

576
خرید تراکتور و 

ادوات
2کیارچهارمحال و بختیاری

-کیار-چهارمحال وبختیاری

دهنو
وزارت جهاد کشاورزی12101210خلیل مصطفی زاده دورکبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی577

شهرستان شهرکرد، 

روستای بهرام آباد ایستگاه 

اول کوچه مهدکودک پالک 

900

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خورشید صادقی دهکردیبانک کشاورزی

578
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750600داداهلل خالدیصندوق کارآفرینی امیدروستای آتشگاه-لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

579

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

عشایری

3کوهرنگچهارمحال و بختیاری
منطقه /بازفت باال /کوهرنگ

عشایری مازه
سازمان امور عشایر ایران10001000داریوش صادقی حسنوندبانک کشاورزی
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580

پرورش 

گوسفند داشتی 

دامداری )

(روستایی

وزارت جهاد کشاورزی960960داریوش صادقی ده صحراییبانک کشاورزیخانمیرزا سفیالن2لردگانچهارمحال و بختیاری

581

پرورش 

زنبورعسل 

پرورش و )

فراوری طیور و 

(زنبورعسل

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان صحرای 

روستای راستاب

وزارت جهاد کشاورزی690690دانش اویسی راستابیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی25002500دانش طهماسبی بیرگانیبانک کشاورزیروستای بیرگان گل اباد3کوهرنگچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند582

583
پرورش گاو 

شیری
3کوهرنگچهارمحال و بختیاری

چهارمحال بختیاری 

شهرستان کوهرنگ روستای 

غالم آباد

وزارت جهاد کشاورزی14001120داود امیری پبدنیبانک کشاورزی

584
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی750750داود جهانگیریبانک کشاورزی

585
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720داود شیر مردیبانک کشاورزیدزک علیا صمصامی2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

586

پرورش گاو 

 19شیری 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی23502350داود قارابرکبانک کشاورزیروستای کنارک علیا3بروجنچهارمحال و بختیاری

587
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه -رودشت-لردگان

عشایری فاج
سازمان امور عشایر ایران800520داور خالدی برهنهپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت950700دختر بس اسحقی میالسیبانک توسعه تعاونروستای انجو10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی588

589

خرید ماشین 

-االت کشاورزی

کمباین

وزارت جهاد کشاورزی55005500درویشعلی نوروزی زادهبانک کشاورزیاردل دیناران شهرک قراب5اردلچهارمحال و بختیاری

1اردلچهارمحال و بختیاریقالی بافی590

اردل روستای عالی کو 

خیابان شاه البرز منزل 

شخصی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100دل افروز کریمیبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی591
روستای - شهرستان لردگان

کهیان
140140دل بس محمدی کهیانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100دالرام خلیل طهماسبیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ششبهره1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی592
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593
احداث مزرعه 

گیاهان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی600500دالور اسکندری جهمانیبانک کشاورزیروستای جهمان3کیارچهارمحال و بختیاری

594

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس در 75

مناطق عشایری

2بروجنچهارمحال و بختیاری

شهرستان بروجن بخش 

بلداجی منطقه عشایری 

چغاخور

سازمان امور عشایر ایران12001200دالور حسنی کوچکیبانک کشاورزی

595
دفترخدمات 

(ict)بانکی
2بروجنچهارمحال و بختیاری

بخش بلداجی روستای 

گلوگرد
500400دلبر حاتمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی596

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای نصیر آباد

100100دلبر خواجه نصیریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی597
منزل - روستای دشتی 

مسکونی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10080دلبر مظاهری چم چنگیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100دلنواز فرامرزی بابادیصندوق کارآفرینی امیدروستای نظر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی598

599
پرورش ماهی 

قزل آال سردآبی
وزارت جهاد کشاورزی35502100دیدارقلی غریبی ممسنیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ممسنی4اردلچهارمحال و بختیاری

600
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری - لردگان

چیگو
سازمان امور عشایر ایران10081008ذوالفقار محمدیبانک کشاورزی

601
کاشت گیاهان 

(موسیر)دارویی
وزارت جهاد کشاورزی600600راضیه برجیانبانک کشاورزیروستای کهیان-لردگان1لردگانچهارمحال و بختیاری

602
خیاطی لباس 

های محلی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگانروستای 

دهنو میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500راضیه بویر حسنیصندوق کارآفرینی امید

603
دفاتر 

ictروستایی
500400راضیه پیرزاد سیبکیپست بانکروستای سیبک- بروجن 2بروجنچهارمحال و بختیاری

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

604
لباسهای محلی 

اقوام
200200راضیه جهانیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای جوانمردی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

605
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

قراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100راضیه چراغی شیمنیصندوق کارآفرینی امید

3لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی606
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500راضیه حسنی ساطحیبانک توسعه تعاون

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی607

روستای سوادجان - سامان 

- کوچه مسجد جامع - 

منزل شخصی

100100راضیه خسروی سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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608
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

فالرد روستای ابو -لردگان

اسحاق
100100راضیه سعیدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

609

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

2لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای - فالرد - لردگان 

ابواسحاق
500500راضیه سعیدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی610
شهرستان لردگان روستای 

ریگ
100100راضیه شریفی ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریچرم دوز611

سامان روستای سوادجان 

خیابان امیر کبیر کوچه 

شهید بهمن خسروی

140140راضیه صدری سوادجانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100راضیه طهماسبی کهیانیصندوق کارآفرینی امیدکهیان1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی612

613
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100راضیه غریب شی کاهیدانصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی614

سامان روستای ایل بیگی 

خیابان ایثارگران کوی امام 

رضا

100100راضیه فرجی چم زینیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی615
روستای - شهرستان لردگان

کلگچین
140140راضیه موسوی بیدلهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

616

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

300250رامش صالحی رادپست بانکروستای چلوان- سامان 2سامانچهارمحال و بختیاری
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

617

محصوالت 

بتنی غیر مسلح 

(قطعات بتنی)

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان شهر 

فارسان حد فاصل چلیچه و 

یک –روستای راستاب 

کیلومتری راستاب

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000رامین مرتضایی چلچهصندوق کارآفرینی امید

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی618
سامان روستای سوادجان 

کوچه مسجد جامع
100100راهله خسروی سوادجانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی619
شوراب صغیر –سامان 

کوچه آخر
100100راهله مرادی چم خلیفهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

620
کارگاه قالی 

بافی
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

الرک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ربابه طالبی بنیبانک کشاورزی

621
پرورش گاو 

شیری
2فارسانچهارمحال و بختیاری

کران خیابان کشاورز غربی 

726 پالک 47کوچه 
وزارت جهاد کشاورزی14501450ربیع اهلل رفیعی کرانیبانک کشاورزی

622
کارگاه تولیدی 

تیرچه و بلوک
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

- شهرستان کوهرنگ 

شهرک - روستای میهه 

میهه

وزارت صنعت، معدن و تجارت700600رجبعلی زمانی احمد محمودیصندوق کارآفرینی امید
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2شهرکردچهارمحال و بختیاریدامداری623

شهرکرد روستای خوی خ 

مسجد جامع روبروی 

مخابرات

وزارت جهاد کشاورزی17501440رحمان رحیمیبانک توسعه تعاون

624
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای - کوهرنگ

میانرودان

وزارت جهاد کشاورزی720600رحمان مهری بابادیبانک کشاورزی

625

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

6کران خیابان اصلی کوچه 

وزارت جهاد کشاورزی980980رحمت اهلل سمیعی کرانیبانک کشاورزی

626
دامداری 

روستایی
بانک کشاورزیروستای حاجی آباد2کیارچهارمحال و بختیاری

رحیم شهباز گهرویی شهباز 

گهرویی
وزارت جهاد کشاورزی976976

627

خدمات مشاوره 

ای و فنی 

مهندسی 

کشاورزی

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی500400رحیم گنجیصندوق کارآفرینی امیداردل خیابان شهید بهشتی2اردلچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رسمیه تمیمی نیاصندوق کارآفرینی امیدروستای فیل آباد2فارسانچهارمحال و بختیاریقالی دستباف628

629
کشت زعفران و 

گیاهان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی30003000رسول سامانیان بابرصادبانک کشاورزیچاه شخصی- کرسنک - بن 3بنچهارمحال و بختیاری

630
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750رسول مهری بابادیصندوق کارآفرینی امیدمیان رودان2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

631

-خرید تراکتور

خاک -نوتیلج

ورز و کشت 

مستقیم

وزارت جهاد کشاورزی30003000رشید هاشمی دزکیبانک توسعه تعاونروستای دزک4کیارچهارمحال و بختیاری

632
صنایع چوب 

وام دی اف
4لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت1590600رضا امیری دهنوییپست بانک

633
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی19201920رضا امینی مصطفی آبادیبانک کشاورزیمصطفی آباد خیابان حافظ2شهرکردچهارمحال و بختیاری

634

سرمایه در 

گردش شرکت 

کیک و کلوچه 

گندمان

وزارت صنعت، معدن و تجارت36003600رضا آخوندیبانک توسعه تعاونگندمان قطب صنعتی15بروجنچهارمحال و بختیاری
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2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری635

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

چلگرد- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی600480رضا آذرآئین دستنائیبانک کشاورزی

636
خرید تراکتور و 

ادوات
2کیارچهارمحال و بختیاری

قلعه ممکا خ اصلی روبروی 

مخابرات
وزارت جهاد کشاورزی806806رضا رییسی نافچیبانک کشاورزی

637
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی900900رضا سلمانی جمالوییبانک کشاورزی

638
خرید تراکتور و 

ادوات
وزارت جهاد کشاورزی29002900رضا صادقیبانک کشاورزیروستای گشنیزجان2کیارچهارمحال و بختیاری

639

پرورش 

گوسفند داشتی 

صنعتی

3کوهرنگچهارمحال و بختیاری
شهرستان کوهرنگ بیرگان 

روستای بید امین
وزارت جهاد کشاورزی900900رضا طالبی پور بیرگانیبانک کشاورزی

3بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی640
بروجن ، گندمان، روستای 

دوراهان، منطقه شمس آباد
وزارت جهاد کشاورزی25002500رضا فتاح پوربانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت1700800رضا فتاحیصندوق کارآفرینی امیدباغ انار میالس3لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی641

642
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500رضا کریمیبانک کشاورزیبارده جنب حسینیه2بنچهارمحال و بختیاری

643
پرورش دام 

سبک
2کیارچهارمحال و بختیاری

روستای قلعه ممکا خیابان 

اصلی منزل امیر حسین 

محمدی

وزارت جهاد کشاورزی18001800رضا محمدیبانک کشاورزی

4فارسانچهارمحال و بختیاریدامپروری644
دهچشمه خیابان اصلی 

10کوچه 
وزارت جهاد کشاورزی33002057رضا محمودی ده چشمهپست بانک

645
گلخانه سبزی 

و صیفی جات
وزارت جهاد کشاورزی70007000رضا مرادی سیبکیبانک کشاورزی.......................بروجن9بروجنچهارمحال و بختیاری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری646

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دهنو - کوهرنگ

علیا

وزارت جهاد کشاورزی720720رضا نجفی جاجی وربانک کشاورزی

647
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720رضا نظر پوربانک کشاورزیدزک سرچشمه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

648
اقامتگاه 

بومگردی
2بروجنچهارمحال و بختیاری

چهار محال و بختیاری 

،شهرستان بروجن ،بخش 

گندمان ،دهستان گندمان 

،روستای حسین آباد ،کوچه 

4رزمندگان ،پالک 

490400رضا یزدانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

649
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران970970رضوان بنی بوگریبانک کشاورزیمنطقه عشایری بوگر2لردگانچهارمحال و بختیاری
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650
لباس های 

محلی اقوام
150150رضوان خلیل طهماسبیبانک توسعه تعاونلردگان روستای کرف علیا1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

651
صنایع دستی 

گلیم بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

بهشت آباد
100100رضوان ظفری ده کهنهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

652

تولید مانتو 

شلوار و لباس 

زنانه سفارشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت800490رضوانه ریسی شیخ ویسیبانک توسعه تعاونلردگان روستای ششبهره3لردگانچهارمحال و بختیاری

653
پرورش 

گوسفند صنعتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان فالرد اسالم اباد 

نارمه
وزارت جهاد کشاورزی14201420رضی قمبرب ده کهنهبانک کشاورزی

654

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100رعنا احمدی ده کهنهصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110رعنا پیرانیپست بانکبرافتاب شهیدان1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی655

656
فرش )تابلوفرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان ولیعصر کوچه 

 منزل شخصی نریمان 80

اسماعیلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رعنا سلیمانی کرانیصندوق کارآفرینی امید

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی657

-چهارمحال و بختیاری

ارمند -شهرستان لردگان

علیاء

150150رقیه بابامیربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450رقیه حسنی ساطحیبانک توسعه تعاونروستای علی اباد3لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی658

659

سری دوز 

لباس زنانه 

(تولید پوشاک)

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال شهرستان 

فارسان خیابان دستغیب 

کوچه پرستو

وزارت صنعت، معدن و تجارت1000750رقیه حیدریپست بانک

660
خیاطی البسه 

محلی
170170رقیه خالدی سردشتیصندوق کارآفرینی امیدروستای آبزیر سردشت1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

661
تولید -خیاطی

پوشاک
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری

- شهرستان کوهرنگ

منزل - کوی امام- چلگرد

مجید فرامرزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رقیه فرامرزی بابادیصندوق کارآفرینی امید

6لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی662
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000رقیه قنبری میالسیبانک کشاورزی

100100رقیه کریمی منجرموییصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای مونجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی663
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی664
جنب -کاه کش - سامان

شرکت تعاونی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه کیانی هرچگانیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

100100رقیه نصیری گلهصندوق کارآفرینی امیدروستای نصیر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی665
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110رقیه نوروزی مصیرپست بانکمنجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی666

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رقیه یوسفیصندوق کارآفرینی امیدشهرک امام حسین دهنو1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی667

668

خرید ادوات و 

مدرن سازی 

ماشین االت 

کشاورزی

2لردگانچهارمحال و بختیاری
- فالرد - لردگان 

روستایگرداب علیا
وزارت جهاد کشاورزی824824رمضان دشتیبانک کشاورزی

669
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000رمضانعلی اسدی دزکیپست بانککیار بخش مرکزی دزک2کیارچهارمحال و بختیاری

670

 100پرورش 

راس گوسفند 

داشتی

وزارت جهاد کشاورزی15001500روح اهلل کردیزدیصندوق کارآفرینی امیدروستای کردشامی2بروجنچهارمحال و بختیاری

671

پرواربندی بره 

 600صنعتی 

راسی

6لردگانچهارمحال و بختیاری

فالرد - چ بختیاری لردگان 

روستای شهرک امام - 

خمینی اراضی باغ باشتی 

منزل شخصی

وزارت جهاد کشاورزی65006500روح اهلل نیک بختبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی370370روح اله کرمی دمابیپست بانکناغان روستای دماب1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی672

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی673

سامان روستای سوادجان 

خیابان ولیعصر جنب 

61مسجد جامع پالک 

100100روح انگیز بزرگ پور سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500روح انگیز بهمنیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای کریم اباد2اردلچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک674

12لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی675
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000رودابه حسین پور آقاییبانک کشاورزی

676
تولید فرش 

دستباف
1شهرکردچهارمحال و بختیاری

پیربلوط ک ش عباس 

خلجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رویا خلجی پیربلوطیبانک توسعه تعاون

677
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

خانمیرزا روستای -لردگان

حسن هندو
100100رویا رییسی حسن هندوییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

678

تولید فرش 

-دستباف

مشاغل خانگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت6060رویا فدائی فرد جونقانیبانک توسعه تعاوناردل روستای قلعه رشید1اردلچهارمحال و بختیاری

679
تابلو فرش 

دستباف
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

چهارمحال بختیاری، 

شهرستان کوهرنگ، بخش 

بازفت، باغچنار

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080رویا محبی نورالدین وندبانک توسعه تعاون

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی680
روستای علی اباد دشت 

زرین
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ریحانه مهری بابادیصندوق کارآفرینی امید
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681

تولید 

تیرچه،بلوک و 

قطعات بتونی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری
-شهرستان کوهرنگ

روستای شهرک امام حسین
وزارت صنعت، معدن و تجارت650450زال یوسفی حاجیورصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت650450زبیده حسنی ساطحیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر4لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی682

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200زبیده قوامی نسببانک کشاورزیلردگان روستای کوشه10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی683

4کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی684

بازفت روستای گزستان 

خیابان شهید محمود 

بهزادی منزل شخصی 

کنجه علی بهزادی

540400زری بهزادیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2لردگانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک685
شهرستان لردگان شهرک 

فجر
وزارت صنعت، معدن و تجارت480480زرین تاج خالدی برهنهپست بانک

686
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی625550زلیخا شفیعی سرتیشنیزیبانک کشاورزیایرانچه2شهرکردچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زلیخا طهماسبی کهیانیبانک توسعه تعاونکهیان1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی687

وزارت صنعت، معدن و تجارت780480زلیخا فتاحی میالسیصندوق کارآفرینی امیدباغ انار میالس3لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی688

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زلیخابیگم شکراللهیبانک کشاورزییانچشمه خیابان پنجم غربی1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی689

3لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی690
لردگان روستای شهرک 

فجر افتاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600زمان خالدی برهنهبانک توسعه تعاون

691
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100زهرا احمدیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

692
تولید فرش 

دستبافت
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا اسدی آقبالغیبانک کشاورزیروستای آقبالغ1شهرکردچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی693
خیابان - روستای کاکلک 

سیدالشهدا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا اسدی کاکلکیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت504220زهرا اکبریانپست بانکاردل2اردلچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک694

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا امیدی ارجنکیبانک توسعه تعاون17ارجنک خ شهدا پالک 1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی695

10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی696
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت32003200زهرا امیری ابراهیم محمدیبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی697
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا امیری ابراهیم محمدیبانک توسعه تعاون

140140زهرا بختیارجانکیصندوق کارآفرینی امیدلردگان شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی698
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی699

سامان روستای سوادجان 

خیابان امیر کبیر کوچه 

پاسارگاد منزل نیازعلی 

عسگری

100100زهرا بزرگ پور سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

700

لباس های 

محلی 

(بختیاری)اقوام

1سامانچهارمحال و بختیاری
سامان روستای هوره 

خیابان اوزون داغ
140140زهرا بهاءلو هورهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا بهرامیصندوق کارآفرینی امیدفخر اباد صمصامی1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی701

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی702

سامان روستای سوادجان 

خیابان ولیعصر کوچه 

فردوسی

100100زهرا بیگم خسروی سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا بیگی هرچگانیبانک کشاورزیهرچگان کوچه آفتاب1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی703

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی704
روستای هرچگان کوی 

شهید ترکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا بیگی هرچگانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110زهرا پور موسویپست بانکروستای بیدله1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی705

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی706

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای نصیر آباد

100100زهرا تیموریبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا جلیل طهماسبیبانک توسعه تعاونروستای علی اباد1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی707

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا جلیلیان چالبطانیصندوق کارآفرینی امیدمنجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی708

709
خیاطی 

(تولیدپوشاک)
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-دهنو-شهرستان کوهرنگ 

شهرک امام حسین
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا جمال پوربیرگانیبانک توسعه تعاون

710
لباس محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای جوانمردی -لردگان

منزل محمد علی صفری-
200200زهرا جهانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

711
لباس محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای خلیل اباد 

منزل شخصی محمود 

جهانی

200130زهرا جهانی جوانمردیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

712
خیاطی و 

گلدوزی
3لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700زهرا حسنی ساطحیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت11201120زهرا حسنی ساطحیپست بانکمنجرمویی10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی713

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی714
روستای - شهرستان لردگان

دارجونه
100100زهرا حیدری جانکیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی715
سامان روستای گرم دره 

خیابان گلزار شهدا
100100زهرا حیدری مقدمبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی716

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری

-دشت زرین –کوهرنگ 

روستای علی آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا خدادادیصندوق کارآفرینی امید

717

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100زهرا خسروی چلویصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی718

سامان روستای سوادجان 

خیابان ولیعصر کوچه 

 جنب مسجد 3فرهنگ 

جامع

100100زهرا خسروی سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110زهرا خلیل طهماسبیپست بانکروستای کردتکل1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی719

2فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی720
- خ فردوسی- کران

25کوچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زهرا خلیلی ناغانیبانک توسعه تعاون

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی721
هرچگان خ ش حسین علی 

355ترکی پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت9090زهرا دادخواهبانک توسعه تعاون

722
گل بوته شاد 

بافت چیچک
5لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان بخش فالرد قلعه 

سوخته
وزارت صنعت، معدن و تجارت650650زهرا دالوری زادبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110زهرا رحیمی ریگیپست بانکجوب نسا1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی723

724
تولید فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا رضایی شهرکیبانک کشاورزیروستای بهرام آباد1شهرکردچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800زهرا رفیعی سندگانیپست بانکلردگان روستای ریگ3لردگانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک725

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی726

سامان روستای چلوان 

خیابان وحدت کوچه گل 

نرگس مدرسه شهید ناصر 

ریاحی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا ریاحی چلوانیبانک کشاورزی

727
صنایع دستی 

شیر دنگ بافی
6060زهرا رئیسی شیخ محمودیبانک توسعه تعاوناردل روستای شیخ محمود1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی728
سامان روستای شوراب 

صغیر کوچه منصور رحیمی
100100زهرا زمانی شورابیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

729

بافندگی 

منسوجات 

سنتی

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

کوانک خیابان اصلی جنب 

پست بانک قدیم

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500زهرا زمانی گلهپست بانک
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730
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

فالرد روستای ابو -لردگان

اسحاق
100100زهرا سعیدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

731

 ICTدفاتر 

روستایی و 

خدمات پست 

بانک

900200زهرا سهرابیپست بانکناغان روستای چهراز2کیارچهارمحال و بختیاری
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

732
پرورش زنبور 

عسل
2کیارچهارمحال و بختیاری

شهرستان کیار روستای 

حاجی اباد خیابان اصلی
وزارت جهاد کشاورزی600400زهرا شاهی جونقانیپست بانک

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی733
روستای شمس آباد ک 

114فرهنگ پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا شاهینی شمس آبادیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا شریف پور التونیبانک کشاورزیالرک خیابان اصلی1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی734

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی735
- شهرستان لردگان 

روستای کل گچی
100100زهرا شریفیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی736
شهرستان کیار روستای 

تشنیز خیابان شهید عباسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا شریفی تشنیزیبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی737

سامان روستای گرم دره 

خیابان دوم روبروی مسجد 

صاحب الزمان

100100زهرا شریفی گرم درهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریلباس محلی738

-چهار محال بختیاری 

خیابان -گرم دره -سامان 

دانش

13090زهرا شریفی گرم درهپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

739
تولیدات چرمی 

دست دوز
140140زهرا شمسی ارمندیصندوق کارآفرینی امیدلردگان ارمندسفلی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

740
لباسهای محلی 

اقوام
200200زهرا شمولیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای جوانمردی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی741
روستای امیرآباد جنب 

مسجد
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا شهباز گهروییبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی742

سامان روستای شوراب 

صغیر خیابان اصلی کوچه 

12بهداشت پالک 

100100زهرا شهریاریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا شهریاری کاهکشیبانک کشاورزیکاه کش- سامان1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی743

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی744
کیار روستای گشنیزجان 

خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا شهریاری گشنیگانیبانک کشاورزی

2کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی745

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان کیار 

روستای جعفرآباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا صدیقی هفشجانیبانک کشاورزی
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746
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - لردگان- چ و ب 

برآفتاب شهیدان
150150زهرا صفاییبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریتولیدی پوشاک747

شهرکرد سامان روستای 

شوراب صغیر کوچه شهید 

احمد نوربخش

وزارت صنعت، معدن و تجارت192192زهرا صفایی فربانک توسعه تعاون

748
قالی بافی،گبه 

بافی
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای قاسم - کوهرنگ

آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا طاهری فردصندوق کارآفرینی امید

749
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750زهرا طاهری میرقائدصندوق کارآفرینی امیدچلگرد خ مالک اشتر2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

750

 ICTدفاتر 

روستایی و 

خدمات پست 

بانک

2کیارچهارمحال و بختیاری
بخش - شهرستان کیار 

روستای جغدان- ناغان 
1001950زهرا عباسیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا عباسی جوب نسابانک توسعه تعاونلردگان روستای جوب نساء1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی751

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی752

اسد اباد روبه روی مسجد 

امام سجاد منزل غالم رضا 

قاید امینی

وزارت صنعت، معدن و تجارت140100زهرا عبداللهیبانک توسعه تعاون

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی753
-روستای چم چنگ -سامان

خیابان والیت-شهرک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا عرب چم چنگیبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی754
روستای دشتی بسیج کوچه 

رجایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا عرب دشتیبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی755
ارجنک خ ولی عصر کوچه 

7ابوالفضل پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا عسگریبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی756
سامان روستای سوادجان 

منزل خیرالنساء فتاحی
100100زهرا عسگری سوادجانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080زهرا علی جانی علیجانوندبانک توسعه تعاونبازفت روستای باغچنار1کوهرنگچهارمحال و بختیاریفرش دستباف757

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080زهرا علیجانی علی جانوندبانک توسعه تعاونکوهرنگ روستای باغچنار1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی758

وزارت صنعت، معدن و تجارت800450زهرا غیبی پورپست بانککوهرنگ ملک آباد2کوهرنگچهارمحال و بختیارینازکدوز759

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی760

سامان روستای سوادجان 

خیابان ولیعصر کوچه 

 منزل عباس 4فرهنگ 

63بزرگ پور پالک 

100100زهرا فتاحی سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت10080زهرا فتاحی سوادجانیپست بانکسوادجان1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی761
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762
لباس های 

محلی اقوام
100100زهرا فرخیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستایی برجویی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

763

سری دوزی 

لباس زنانه 

(تولید پوشاک)

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب خیابان اصلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت940780زهرا فروزنده جونقانیبانک توسعه تعاون

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی764
-شوراب صغیر -سامان 

خیابان منبع آب قدیمی
100100زهرا قشقاییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

765
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

گنج
200200زهرا قشقایی کرمانی زادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

766
گارگاه قالی 

باقی
5فارسانچهارمحال و بختیاری

باباحیدر روستای سپیدانه 

منزل شخصی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400350زهرا کرامیپست بانک

1بنچهارمحال و بختیاریقالیبافی767
روستای بترده کوچه نانوایی 

468پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا کریمزاده بارده ایبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا کریمیبانک توسعه تعاونروستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی768

769

صنایع تبدیلی 

وتکمیلی 

محصوالت 

 )کشاورزی 

خشک و بسته 

بندی میوه، 

سبزی، قارچ، 

قالت، و مواد 

(غذایی

2شهرکردچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان شهرکرد بخش 

فرخشهر روستای 

دستگردامامزاده

وزارت جهاد کشاورزی950950زهرا کوهی دستگردیبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی770
روستای هرچگان خ اصلی 

ک ش حمزه علی کیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا کیانی هرچگانیبانک توسعه تعاون

140140زهرا محمودی جانکیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ده صحرا1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی771
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

772

تولید 

مانتووشلوار و 

لباس زنانه 

سفارشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت600400زهرا محمودی جانکیصندوق کارآفرینی امیدروستای چنارمحمودی3لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا محمودیان چالبطانبانک توسعه تعاوندرکه1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی773

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریچوغابافی774
-شهرستان کوهرنگ

روستای خویه
100100زهرا مددی موگوئیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بروجنچهارمحال و بختیاریچوقا بافی775

استان چهار محال و 

بختیاری ،شهرستان بروجن 

،روستای سیبک ،منزل 

شخصی غالم حیدری

150150زهرا مرادی سیبکیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

776

رودوزیهای 

سرمه  )الحاقی

(دوزی

1فارسانچهارمحال و بختیاری
- میدان قلعه-کران- فارسان

2پالک - ابتدای خ آزادگان
100100زهرا مردانی کرانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا مظاهری چم چنگیبانک کشاورزیسامان چم چنگ1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی777

778
قالبافی 

روستایی
1شهرکردچهارمحال و بختیاری

روستای وانان جنب ایستگاه 

مینی بوس منزل شخصی 

ذبیح اهلل مظفری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا مظفری وانانیصندوق کارآفرینی امید

779
خیاطی 

(تولیدپوشاک)
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

کوهرنگ، دشت زرین 

،روستای فریدون آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت500300زهرا موسائی گلهصندوق کارآفرینی امید

780
تولید 

مصنوعات چوبی
3لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت22501000زهرا نادری لردجانیصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی781

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای نصیر آباد

100100زهرا نصیریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

782
پرواربندی بره 

لری بختیاری
2لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا روستای حسن 

هندو

وزارت جهاد کشاورزی30503050زهرا نوروزیبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی783
سامان روستای چمزین 

جنب مسجد جامع
100100زهرا یزدانی چمزینیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی784
الرک خ الزهرا پیروزی ک 

3 پ 1
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرابیگم اذری بنیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهره احمدی چلوییصندوق کارآفرینی امیداردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاریطرح قالیبافی785

786
قلمکار چاپ 

مهری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

دهنو میالس
140140زهره امیری مفردصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهره بنی مسنیبانک توسعه تعاونمسن1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی787

788
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

ریگک
وزارت صنعت، معدن و تجارت6060زهره بهرامیانبانک توسعه تعاون

100100زهره جلیل شش بهرهصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای دارجونه1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی789
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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وزارت صنعت، معدن و تجارت140110زهره جلیلی شش بهرهپست بانکزوستای دره شور1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی790

791

-صنایع دستی

دوخت لباس 

محلی بختیاری

100100زهره خسرویان سرچاهیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی792
خیابان امام - هوره–سامان 

کوی بستان
100100زهره درخشان هورهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

793
دستبا)تابلوفرش

(ف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

کران خیابان ولیعصر کوچه 

80

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهره سلیمانی کرانیصندوق کارآفرینی امید

794
-صنایع دستی 

سرمه دوزی
100100زهره ظفریصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

795
-صنایع دستی

سرمه دوزی
100100زهره ظفری ده کهنهصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی796
ارجنک خ ولی عصر کوچه 

7ابوالفضل پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهره عسگری ارجنکیصندوق کارآفرینی امید

797

خیاطی مانتو 

تولید )دوز 

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

جهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران جنب درمانگاه

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهره قاسمی کرانیصندوق کارآفرینی امید

100100زهره قربانیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای دارجونه1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی798
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

799
تولیدی)خیاطی

( پوشاک
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای نصیرآباد- کوهرنگ

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره نصیریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا احمدی چلوییصندوق کارآفرینی امیداردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاریطرح قالیبافی800

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی801
-دهنو-شهرستان کوهرنگ

شهرک امام حسین
100100زیبا امانی بابادیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریچوقابافی802
دشت -شهرستان کوهرنگ

روستای صالح آباد-زرین 
100100زیبا پورنصیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت950950زیبا حیدری ده چشمهبانک کشاورزی6ده چشمه خ اصلی کوچه 5فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی803

804
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان 

روستای برنجگان

100100زیبا خدادادیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

805
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا خسرویبانک کشاورزیاردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا رییسی شیخ ویسیبانک توسعه تعاونلردگان روستای ششبهره1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی806

807
قالب بافی 

باالیاف طبیعی
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-شهرستانم کوهرنگ

روستای امیرآباد
100100زیبا سلجوقی زادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریتولیدی پوشاک808

روستای میان .کوهرنگ 

منزل صولت مهری .رودان

بابادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیبا غیبی حاجیورصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا کرمی اشگفتکیبانک کشاورزیچم خرم1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی809

810
دوخت لباس 

محلی
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای سوادجان 

خیابان ولیعصر کوچه سعدی
140140زیبا کریمی سوادجانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

811
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

آبشاران سفلی

100100زیبا مرادی سرکونیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

812
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720زیبا مهری بابادیبانک کشاورزیروستای میان رودان2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

813
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی960960زینب احمدی میرقایدبانک کشاورزیعلی اباد دشت زرین3کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2لردگانچهارمحال و بختیاریتابلوفرش814
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت780780زینب امیریپست بانک

1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی815
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب امیری دهنوییصندوق کارآفرینی امید

816

تابلو 

فرش )فرش

(دستباف

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

فیل آباد خیابان گلزار شهدا 

96کوچه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب اندازصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب بهرامیانبانک کشاورزیاردل روستای ریگک1اردلچهارمحال و بختیاریطرح قالیبافی817

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی818
هرچگان خیابان شهید 

باهنر بلوار رهبر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب بیگی هرچگانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080زینب پور نصیریبانک کشاورزیروستای نصیر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی819

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب ترکی هرچگانیصندوق کارآفرینی امیدهرچگان محله باال1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی820

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زینب ثابت لردجانیبانک توسعه تعاونروستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی821

822
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری

روستای کرف–لردگان 
150150زینب جلیل طهماسبیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

823
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

جوانمردی
200200زینب جهانی جوانمردیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

140140زینب حبیبی بردبریصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای بردبر1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی824
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی825

شهرکرد روستای خوی 

خیابان امام حسین جنب 

دهیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب حبیبی خوییپست بانک

826

دوخت البسه 

محلی بختیاری 

و لری

170170زینب خالدیصندوق کارآفرینی امیدروستای آبزیر سردشت1لردگانچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب خالدی برهنهصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی827

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زینب خالدی سردشتیبانک توسعه تعاونمنجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی828

829
خیاطی و 

گلدوزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600زینب خدادادیبانک توسعه تعاونروستای برافتاب میالس2لردگانچهارمحال و بختیاری

830
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

دهنو میبالس
100100زینب خلیل مقدمصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی831
خیابان امام منزل -هوره

مسکونی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب درخشانبانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدوخت لباس832
روستای شهرک -کوهرنگ

امام حسین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب راشدی بیرگانیصندوق کارآفرینی امید

833

پرورش 

گوشفند داشتی 

راسی95

3کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری کیار 

شرقی روستای دزک 

خیابان شهید مطهری

وزارت جهاد کشاورزی590590زینب رحمانی قلعه سلیمیبانک توسعه تعاون

834

شرکت تعاونی 

نسیم مهر 

تالش کاران 

چهارمحال 

خانم زینب )

رحیمی 

 (پردنجانی

سری دوزی 

لباس 

تولید )زنانه

(پوشاک

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان بخش 

جونقان روستا راستاب 

خیابان چشمه کهریز پالک 

 طبقه همکف0

وزارت صنعت، معدن و تجارت800550زینب رحیمی پردنجانیپست بانک

140140زینب رحیمی دودراییصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای رحیم آباد1لردگانچهارمحال و بختیاریقلمکار835
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت1200600زینب رحیمی ریگیبانک توسعه تعاونلردگان روستای شهرک فجر10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی836



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2کیارچهارمحال و بختیاریبوم گردی837

روستای -شهرستان کیار

دورک شاپوری کوچه علم 

منزل شخصی

500500زینب سادات محمدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

838
کارگاه قالی 

بافی
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب سورانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160زینب شهبازی تنگ کلورهبانک کشاورزیتنگکلوره1لردگانچهارمحال و بختیاریقالیبافی839

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب شیروانیصندوق کارآفرینی امیدفیل آباد خیابان اصلی1فارسانچهارمحال و بختیاریتولید تابلو فرش840

841

خیاطی ،مانتو 

تولید )دوز

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

فیل آباد جاده اصلی کوچه 

3 پالک 1

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زینب شیروانی فیل آبادیصندوق کارآفرینی امید

842

-صنایع دستی

دوخت لباس 

محلی بختیاری

100100زینب صالحی اردلیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای حسین اباد1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

140100زینب صالحی شاهقریهصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای مرادان1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی843
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

844
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100زینب ظفریصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

845
-صنایع دستی

گلیم بافی
6060زینب ظفری ده کهنهبانک توسعه تعاوناردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی846

شهر بن روستای الرک خ 

اصلی محله باال جنب مغازه 

شریف پور منزل مهدی 

شریف پور

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب عباسی سورشجانیبانک کشاورزی

847

خرید ادوات و 

مدرن سازی 

ماشین آالت 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی11701170زینب فتاحی میالسیبانک کشاورزیتل ماران- لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی848

- چهارمحال و بختیاری

میهه - شهرستان کوهرنگ

روستای حمزه آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زینب محمدی احمدمحمودیصندوق کارآفرینی امید

849
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب محمدی دشتکیبانک کشاورزیاردل روستای افسراباد1اردلچهارمحال و بختیاری

850
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

چاهگاه میالس
100100زینب محمدی میالسیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

851
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720600زینب مهری بابادیبانک کشاورزیپرورش زنبور عسل2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110زینب موسویپست بانکلردگان روستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی852



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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100100زینب نصیری بابادیصندوق کارآفرینی امیدروستای نصیر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی853
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

854
خیاطی 

(تولیدپوشاک)
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-چهارمحال و بختیاری

-میهه- شهرستان کوهرنگ

خیابان اصلی-شهرک میهه

وزارت صنعت، معدن و تجارت450320زیور اکبری ثابتصندوق کارآفرینی امید

855

-صنایع دستی

دوخت لباس 

محلی بختیاری

100100زیور انصاریصندوق کارآفرینی امیداردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت590480زیور حسنیپست بانکباغ انار میالس3لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی856

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی857

- چهارمحال و بختیاری

- شهرستان کوهرنگ

روستای محمدآباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیور سلیمانی خواهصندوق کارآفرینی امید

858

تولید 

غیرمتمرکز 

فرش دستباف

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900زیور طهماسبی کهیانیبانک کشاورزیلردگان، روستای منجرمویی3لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیور کریمیبانک کشاورزیکیار روستای قلعه ممکا1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی859

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زیور کیهانیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای لیرابی2اردلچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک860

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیور موسوی بیدلیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی861

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150ژاله خلیلی مقدمبانک توسعه تعاونعلی اباد1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی862

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ساحل کریمی پور جونقانیبانک کشاورزیارجنک جنب بانک صادرات1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی863

864
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
200200سارا اکبری منجرموییصندوق کارآفرینی امیدروستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی865

سامان روستای سوادجان 

خیابان ولیعصر کوچه گلزار 

2پالک

100100سارا بزرگ پور سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

866
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100سارا جهانفریبانک کشاورزیاردل روستای کریم اباد1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سارا خسروی مقدمبانک کشاورزیروستای سرتنگ دینارعالی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی867

868

کاشت گیاهان 

 )دارویی

(|زعفران

2لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای باغ انار - لردگان

میالس
وزارت جهاد کشاورزی400400سارا سعید نیابانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800سارا نصیری سلح چینیبانک توسعه تعاونروستای سلج چین خانمیرزا10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی869



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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2سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی870

سامان روستای دشتی 

خیابان شهید مهدی قلی 

95کوچه والیت پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سارابگم گنجعلی دشتیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت1700800ساسان آبرودصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ششبهره3لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی871

872
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران975975ساعد خالدی برهنهبانک کشاورزیمنطقه عشایری طالیه2لردگانچهارمحال و بختیاری

873

ساخت درب 

وپنجره 

وکابینت چوبی

2لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت1100800ساالر امیریبانک توسعه تعاون

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی874
دستگرد امام زاده خیابان 

ابشار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سبزگل قاسمیبانک کشاورزی

875
پروار بندی بره 

صنعتی
7لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان بخش خانمیرزا 

روستای سلح چین
وزارت جهاد کشاورزی45904590سپهدار میرزایی فربانک توسعه تعاون

876

انبار داری 

ونگهداری مواد 

غذایی در 

سردخانه ی 

ثابت باالی صفر

وزارت جهاد کشاورزی123808520ستار اکبری چاهگاهیپست بانکلردگان آلونی روستای سینی9لردگانچهارمحال و بختیاری

877
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی700500ستار جعفری ظلم آبادیبانک کشاورزیروستای گوشه _ناغان 2کیارچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ستاره ترکی هرچگانیبانک توسعه تعاون4هرچگان ک باصفا پ 1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی878

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ستاره خدادادی گلهبانک توسعه تعاوندشت زرین1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی879

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500ستاره خراسانیصندوق کارآفرینی امیدروستای کوی شهید بهشتی2کوهرنگچهارمحال و بختیاریتولیدی پوشاک880

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری881

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای نیاکان- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی750750سجاد احمدی بابادیصندوق کارآفرینی امید

882

تجهیز دفتر 

روستایی پست 

بانک

2فارسانچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری 

- شهرستان فارسان 

خیابان - روستای کران

28کوچه - فردوسی

808800سجاد تیموری کرانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

883

خرید ماشین 

-االت کشاورزی

دستگاه بوجاری

وزارت جهاد کشاورزی430430سجاد حیدریبانک کشاورزیاردل دیناران شهرک قراب1اردلچهارمحال و بختیاری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

884
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی960960سجاد خسروی بابادیبانک کشاورزیرضی اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

885

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

2لردگانچهارمحال و بختیاری

- شهرستان لردگان 

- دهستان پشتکوه فالرد 

روستای دره نامداری

570520سجاد صالحی قلعه سوختهپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

886
پرورش گاو 

شیری
2فارسانچهارمحال و بختیاری

کوچه مدرس - راستاب 

شهید کیانی
وزارت جهاد کشاورزی10601060سجاد طاهری راستابیبانک کشاورزی

887
کشت گیاهان 

دارویی
2اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

آلیکوه
وزارت جهاد کشاورزی750750سجاد عالی پوربانک کشاورزی

888
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی500500سجاد غضنفریبانک توسعه تعاونروستای قلعه ممکا2کیارچهارمحال و بختیاری

889
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

تومانک
وزارت جهاد کشاورزی500500سجاد کیانی هرچگانیبانک کشاورزی

890

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
شهرک چوبین منزل 

شخصی
وزارت جهاد کشاورزی13001300سجاد محمد یوسفی وردنجانیبانک کشاورزی

891

خرید تراکتور و 

ادوات مدرن 

سازی ماشین 

االت کشاورزی 

(مکانیزاسیون)

1لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای - خانمیرزا- لردگان

ده صحرا
وزارت جهاد کشاورزی10501050سجاد محمودیبانک کشاورزی

892
چوقا بافی 

(صنایع دستی)
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان باباحیدر 

روستا هیرگان منزل شخصی

100100سحر امیدی قلعه محمدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

893
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
170170سحر خالدی سردشتیصندوق کارآفرینی امیدروستای ابریز1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110سحر محمودی نیاپست بانکبرافتاب درکه1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی894

895
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

- شهرک میهه- کوهرنگ

روستای حمزه آباد
وزارت جهاد کشاورزی600600سروش محمدیبانک توسعه تعاون

896
پرورش گاو 

شیری
2لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - لردگان - چ و ب 

کرف
وزارت جهاد کشاورزی1160800سعادت جلیل مصیرپست بانک

897
پرورش زنبور 

عسل
1لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا برجویی
وزارت جهاد کشاورزی660660سعادت فرهمندیبانک کشاورزی

898
پرورش گاو 

شیری
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

بخش الران روستای 

مصطفی آباد خیابان انقالب
وزارت جهاد کشاورزی960960سعادت کریم زاده مصطفی آبادیبانک کشاورزی
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899
تولید فرش 

دستباف
6فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

راستاب ، خیابان اصلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت27002700سعود احمدیبانک توسعه تعاون

4اردلچهارمحال و بختیاریشیالت ماهی900
شهرستان اردل روستای 

قلعه درویش
وزارت جهاد کشاورزی31203120سعید امیدی اردلیبانک کشاورزی

901

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس30

2بروجنچهارمحال و بختیاری
شهرستان بروجن منطقه 

عشایری بید قطار
سازمان امور عشایر ایران553553سعید باقری عملهبانک کشاورزی

902

مجتمع 

خدماتی و 

رفاهی و 

تیرپارک 

کوهرنگ

35کوهرنگچهارمحال و بختیاری
- بخش مرکزی - کوهرنگ 

روستای رضی آباد سرخکوه
3548035480سعید خسروی بابادیبانک کشاورزی

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

903

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

راستاب منزل شخصی

وزارت جهاد کشاورزی13001300سعید رضاییبانک کشاورزی

904

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

وزارت جهاد کشاورزی900900سعید سلیمانی کرانیبانک کشاورزی12کوچه-کران خ فردوسی 2فارسانچهارمحال و بختیاری

905
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720سعید صادقی حسنوندبانک کشاورزیروستای چم قلعه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

906

بسته بندی دم 

نوش های 

گیاهی و میوه 

ای بسته بندی 

عسل، بسته 

بندی خشکبار، 

حبوبات، برنج و 

غالت، ادویه و 

چاشنی های 

غذا، قند و شکر 

و تولید ترشی 

جات و 

شوریجات

10کوهرنگچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کوهرنگ روستای 

علی آباد شهرک صنعتی 

دشت زرین

وزارت صنعت، معدن و تجارت80008000سعید کرمیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی28802880سعید محمدی مصیریبانک کشاورزیروستای سرقلعه3لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی907
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908
کاشت گیاهان 

(زعفران)دارویی
وزارت جهاد کشاورزی16801680سعید محمدی میالسیبانک کشاورزیدهنو میالس- لردگان2لردگانچهارمحال و بختیاری

909

بسته بندی 

انواع سبزیجات 

و صیفی جات

2شهرکردچهارمحال و بختیاری

روستای وانان - بخش الران 

- خیابان امام خمینی - 

28پالک  - 5نبش کوچه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت16501650سعیده صالحی وانانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت700380سفیده امیری ابراهیم محمدیبانک توسعه تعاونلردگان روستای دهنومیالس2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی910

3لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی911
روستای ششبهره - لردگان

علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت480480سفیده رییسی شیخ ویسیپست بانک

1شهرکردچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت912
بخش الران روستای آقبالغ 

خیابان امام حسین
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سکینه اسدی آقبالغیبانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی913
کیار روستای امیراباد 

خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه اسالمیبانک کشاورزی

5فارسانچهارمحال و بختیاریقالی بافی914

روستای ده چشمه خیابان 

امام حسین جنب مدرسه 

فاطمه الزهرا

وزارت صنعت، معدن و تجارت480400سکینه امامی ده چشمهبانک توسعه تعاون

915
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

-روستای دهنو-کوهرنگ

(ع)شهرک امام حسین 

وزارت جهاد کشاورزی860700سکینه بدریصندوق کارآفرینی امید

916

خیاطی ،مانتو 

تولید )دوز

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

فیل آباد خیابان 

والیعصرجنب مسجد صاحب 

الزمان

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سکینه بهرامیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه بوژنهصندوق کارآفرینی امیدباغ انار میالس1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی917

918
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

دهنو گودرز
200200سکینه جلیل مطهرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت320320سکینه خالدی سردشتیپست بانکابچنار ارمند2لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی919

920
قالیبافی 

روستایی
1سامانچهارمحال و بختیاری

خیابان -سوادجان - سامان

امیر کبیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه خسروی سوادجانیپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

921
تولید -خیاطی

پوشاک
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

-شهر چلگرد-کوهرنگ

کوچه مالک -خیابان انقالب

جنب دبستان استکی -اشتر

چلگرد

وزارت صنعت، معدن و تجارت580580سکینه سلیمانی بابادیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه سلیمی بنیپست بانکالرک خیابان شهدا1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی922

923
دوخت لباس 

محلی
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای گرم دره 

خیابان شهید تیمور مردانی
150150سکینه شریفی گرم درهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

924
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

آبشاران سفلی

100100سکینه صفر نژادصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

925
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه غریبی ممسنیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ممسنی1اردلچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی926
هرچگان خ امام خمینی ک 

ش بهمن ترکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه کیانیبانک کشاورزی

927
لباس محلی 

اقوام
150150سکینه محمودی قلعه افغانیصندوق کارآفرینی امیدروستای جوانمردی-لردگان1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی928
خیابان شهید - وانان 

کوچه شهید رازی- بهشتی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سکینه مظفری وانانیبانک کشاورزی

929

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستا ده 

چشمه خیابان رسالت رو به 

رو مدرسه هفت تیر

وزارت جهاد کشاورزی750750سکینه نگهبان ده چشمهبانک کشاورزی

930
دفاتر 

ictروستایی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای برافتاب 

میالس
480400سکینه ویسیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سلب ناز جلیل پیرانصندوق کارآفرینی امیدناغان سفلی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی931

2کوهرنگچهارمحال و بختیارینانوایی932
کوهرنگ روستای علی آباد 

دشت زرین
وزارت صنعت، معدن و تجارت730730سلبی علیخانی گلهپست بانک

2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی933
لردگان بخش فالرد 

روستای سندگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت640640سلطنت قنبری رادپست بانک
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934

پرورش دام 

سبک و 

سنگین 

پرواربندی بره )

(صنعتی

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

روستای راستاب دامداری 

عباسی

وزارت جهاد کشاورزی20502050سلیمان عباسی سورشجانیبانک کشاورزی

935
لباسهای محلی 

اقوام
150100سلیمه ابراهیم محمدیصندوق کارآفرینی امیدلردکان روستای چالبطان1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت936

بخش الران روستای وانان 

خیابان امام حسین کوچه 

سادات

وزارت صنعت، معدن و تجارت9090سلیمه باقری وانانیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سلیمه محمودیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی937

938
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی660660سمانه رحیمی زمان ابادیبانک کشاورزیلردگان فالرد شیرمرد1لردگانچهارمحال و بختیاری

939

پرواربندی بره 

 راسی 300

صنعتی

2لردگانچهارمحال و بختیاری

چهار ومحال بختیاری 

لردگان بخش فالرد 

روستای یونکی

وزارت جهاد کشاورزی28002800سمیه احمدیان یونکیبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی940
سامان روستای هوره 

خیابان امام کوی نظامی
100100سمیرا بهاءلو هورهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی941
سامان روستای چم خرم 

4خیابان دهخدا پالک
100100سمیرا بهرامی سامانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

942

خدمات و 

نمایندگی 

پست بانک و 

راه اندازی دفتر 

ای سی تی

500400سمیرا شمسی ارمندیپست بانکلردگان روستای ارمند2لردگانچهارمحال و بختیاری
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

943

لباس های 

محلی 

(بختیاری)اقوام

1سامانچهارمحال و بختیاری
سامان روستای گرم دره بن 

2بست نسیم پالک
130130سمیرا طهماسبی گندمکاریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

944
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیرا ظفریصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی945
روستای - شهرستان لردگان

باغ انار
140140سمیرا فتاحیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی946
هرچگان خ باصفا منزل تقی 

بیگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیرا کیانیبانک توسعه تعاون

947
دفترخدمات 

بانکی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

-چهارمحال وبختیاری

بردبر-خانمیرزا-لردگان
480400سمیرا محمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی948

استان چهار محال بختیاری 

شهرستان لردگان منطقه 

خانمیرزا جوانمردی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیرا مهرابی سلمیبانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاریفرش بافی949

شهرستان کیار روستای 

سلم خیابان شهید چمران 

2پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیرا میریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت480480سمیرا نوروزیپست بانکروستای بوگر2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی950

951
-صنایع دستی 

سرمه دوزی
100100سمیه احمدیپست بانکاردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

952
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100سمیه احمدی سرموریصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

953

تابلو 

فرش )فرش

(دستباف

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

کران خیابان فردوسی 

64کوچه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه اسماعیلی کرانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سمیه اسمعیلی درکهبانک توسعه تعاونبرافتاب درکه1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی954

955
خدمات فنی 

ICT -IT
2سامانچهارمحال و بختیاری

شهرکرد سامان شوراب 

صغیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400سمیه ایزدی شورابیبانک توسعه تعاون

956

خیاطی ،مانتو 

تولید )دوز

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

فیل آباد جاده اصلی 

روبروی بار بری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سمیه آبید فیل آبادیصندوق کارآفرینی امید

957
تجهیز دفاتر 

روستایی
2فارسانچهارمحال و بختیاری

ده چشمه خیابان اصلی 

جنب حسینیه امیر المومنین
وزارت صنعت، معدن و تجارت400200سمیه بزرگ نیاپست بانک

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی958

سامان روستای سوادجان 

کوچه گلستان منزل احمد 

صدری

100100سمیه بهاءلو هورهبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

959
-صنایع دستی 

سرمه دوزی
100100سمیه بهرامیانصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

960
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

- شهرستان لردگان

روستایی جوانمردی
200200سمیه جهانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

961
تولید فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه خلیلی بهرام ابادیبانک کشاورزیشهرکرد روستای بهرام آباد1شهرکردچهارمحال و بختیاری

962
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستا 

دوپالن

100100سمیه زنگنهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بنچهارمحال و بختیاریگلیم بافی963
یانچشمه خیابان شهدا بن 

بست اول
100100سمیه سورانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی964

سامان روستای گرم دره 

جنب مدرسه حاج علی 

سمسارزاده

200150سمیه شریفی گرم درهپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی965
سامان سوادجان منزل 

نصراهلل کریمی
100100سمیه طاهری سودجانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100سمیه ظفری ده کهنهبانک کشاورزیاردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاریگلیم بافی966
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

967
دفاتر 

ictروستایی
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

روستای پیربلوط روبروی 

پارک
700400سمیه قاسمی پیربلوطیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شهرکردچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک968

شهرکرد روستای سورک 

خیابان شهدا کوچه دانش 

روبه روی ورزشگاه

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه قنبریان حاجی ابادیصندوق کارآفرینی امید

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی969
 115شهرکرد خیابان یاس 

20پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه کیانی هرچگانیبانک توسعه تعاون

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی970
هرچگان محله باال خ ش 

ترکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10090سمیه کیانی هرچگانیبانک توسعه تعاون

971
قالیبافی 

روستایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت190190سمیه گنجی ارجنکیبانک کشاورزیروستای ارجنک- شهرکرد1شهرکردچهارمحال و بختیاری

140140سمیه موسویصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریرودوزی الحاقی972
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی973
سامان روستای گرم دره 

خیابان گلزار شهدا
100100سمیه مولوی وردنجانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

974
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000سمیه نیکبختبانک کشاورزیاردل روستای الیکوه2اردلچهارمحال و بختیاری

975
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100سمیه همتی سنگ بیلیبانک کشاورزیاردل روستای سنگ بیل1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

976

پرورش دام 

سبک و 

سنگین 

پرواربندی بره )

(صنعتی

4فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

چلیچه راستاب خیابان 

گلزار منزل شخصی سهراب 

رضایی

وزارت جهاد کشاورزی35802560سهراب رضاییبانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری977

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

دهنو- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی384384سهراب نجفیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال باقری شلمزاریبانک کشاورزیکیار روستای امیراباد1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی978

979

پروار بندی 

 200صنعتی 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی30003000سهیال پناهی بروجنیبانک کشاورزیبروجن کنرک سفال3بروجنچهارمحال و بختیاری
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140140سهیال خالدی ماموریصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ده باغ1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی980
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی981
روستای الرک جنب مدرسه 

قدیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال درعلی بنیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت650650سهیال غالمی تل مارانیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای تل ماران2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی982

1کیارچهارمحال و بختیاریخیاطی زنانه983
کیار روستای زوردگان 

خیابان مسعود بختیاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سهیال کریمیصندوق کارآفرینی امید

984
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری

میهه - شهرستان کوهرنگ

روستای حمزه آباد

وزارت جهاد کشاورزی720720سهیال محمدی احمدمحمودیبانک کشاورزی

985

سری دوزی 

لباس 

تولید )زنانه

(پوشاک

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

روستا راستاب خیابان اصلی 

جنب نمایشگاه اتومبیل

وزارت صنعت، معدن و تجارت560560سهیال مرادیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت440440سهیال موسویبانک توسعه تعاونلردگان روستای منجرمویی3لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی986

1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی987
چهارمحال وبختیاری 

لردگان فالرد روستای کندر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال نوروزی مصیرصندوق کارآفرینی امید

988
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100سودابه احمدیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

989
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

آبشاران سفلی

100100سودابه اسالمیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بنچهارمحال و بختیاریگلیم بافی990
یانچشمه خیابان اول شرقی 

جنب مدرسه وحدت
100100سودابه سورانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

991
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

دوازده امام
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودابه ظفریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودابه قایدی حیدریبانک کشاورزیپهناروبرو مدرسه ابتدای1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی992

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی993

کیار روستای قلعه تک 

خیابان شهید کبیری کوچه 

مولوی منزل شخصی 

مرادعلی کرمی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودابه قربانی قلعه تکیبانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی994
کیارروستای قلعه تک 

خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودابه محمدی جونقانیبانک کشاورزی
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1کیارچهارمحال و بختیاری*قالی بافی995
قلعه ممکاکوچه -گهرو

شهید نادری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودابه محمودی گهروییبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی996

شهرکرد روستای خوی 

خیابان نبی اکرم بن بست 

بوعلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت9090سوسن احمدیپست بانک

2فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی997
روستای عیسی آباد محله 

پایین
وزارت صنعت، معدن و تجارت520400سوسن رییسی عیسی آبادیبانک توسعه تعاون

998

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

وزارت جهاد کشاورزی840840سوسن غفاری گوشهپست بانکخ اصلی- چقاهست2فارسانچهارمحال و بختیاری

1کیارچهارمحال و بختیاریفرش بافی999

شهرستان کیار روستای 

تشنیز خیابان معلم پالک 

193

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سوسن کریمی دستناییبانک کشاورزی

1000
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان 

روستای برنجگان

100100سوسن مختاریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سوسن مرادی گوزلکیصندوق کارآفرینی امیدچالبطان1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1001

1002
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100سوسن نوروزی فرصندوق کارآفرینی امیداردل روستای قلعه رشید1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی1003

الرک بلوار صاحب الزمان 

 138ک بنیاد ابتداک پالک 

منزل مسلم دهقانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سوسن هاشمی بنیبانک کشاورزی

1004

ادوات و 

میکانیزاسیون 

کشاورزی 

تراکتور و ادوات

وزارت جهاد کشاورزی823823سیاوش ابراهیمی دستگردیبانک توسعه تعاوندستگرد امامزاده1شهرکردچهارمحال و بختیاری

1005
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

ارمندعلیا
سازمان امور عشایر ایران945945سیاوش جمالی ارمندیبانک کشاورزی

1006
احداث گلخانه 

سبزی و سیفی
8بروجنچهارمحال و بختیاری

بلداجی بلوار شهید بهشتی 

کوچه حسینیه
وزارت جهاد کشاورزی70007000سیاوش صفیان بلداجیبانک کشاورزی

1007

کشت 

 0.5زعفران

 2هکتار موسیر 

هکتار

2بنچهارمحال و بختیاری
مزرعه .قریه.شیخ شبان.بن

قره قلج
وزارت جهاد کشاورزی85050سید اسداله محمدی شیخ شبانیپست بانک
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1008
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی
2بروجنچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان بروجن بخش 

گندمان روستای امام قیس

بانک کشاورزی
سید اسمعیل بنی هاشمی امام 

قیسی
وزارت جهاد کشاورزی11701170

1009
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی660660سید بشیر شیرمردیبانک کشاورزیروستای شیرمرد- لردگان1لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی818818سید بهادر علوی ده حاجی غالمبانک کشاورزیروستای گاو توت2کیارچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور1010

1011

طرح خرید 

ادوات نوین 

ماشین آالت 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی19901990سید حجت اهلل نوربخش شورابیپست بانکشوراب صغیر2سامانچهارمحال و بختیاری

1012
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720سید حسین موسوی نژادبانک کشاورزیروستای سوه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1013

پرورابندی بره 

 300صنعتی 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی38401200سید خیراهلل حسینیصندوق کارآفرینی امیدآبچنار ارمند-لردگان5لردگانچهارمحال و بختیاری

1014
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی680540سید داود حسینی خراجیپست بانکروستای خراجی2کیارچهارمحال و بختیاری

2لردگانچهارمحال و بختیاریictدفتر 1015
-لردگان شهرک فجر 

روبروی دانشگاه آزاد
688688سید رحیم موسوی بیدلهپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1016
پرورش ماهی 

سردآبی
2کیارچهارمحال و بختیاری

شهرستان کیار، بخش 

ناغان، روستای جوزستان
وزارت جهاد کشاورزی22502250سید صالح صالحیپست بانک

1017

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2بنچهارمحال و بختیاری
روستای - شهرستان بن 

شیخ شبان
وزارت جهاد کشاورزی600600سید عباس کاظمی شیخ شبانیبانک کشاورزی

1018

درودگری 

مبلمان و )

مصنوعات 

(چوبی

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

فیل آباد خیابان اصلی روبه 

رو بانک سپه

صندوق کارآفرینی امید
سید عبداله میراحمدیان 

باباحیدری
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002000

1019

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

2کیارچهارمحال و بختیاری

بخش - شهرستان کیار 

روستای دورک - ناغان 

اناری

900325سید فرج اهلل رحیمی دوم دورکیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1020
اقامتگاه 

بومگردی
1بروجنچهارمحال و بختیاری

شهرستان بروجن شهر 

گندمان روستای سرپیر
490400سید قاسم عدنانی ساداتیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1021

پرورش 

زنبورعسل 

پرورش و )

فراوری طیور و 

(زنبورعسل

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان جاده 

روستای ده چشمه و 

روستای گوشه

وزارت جهاد کشاورزی690690سید مجتبی مرتضوی نژادبانک کشاورزی
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1022
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی39603960سید مهدی حسینی چاگاهیبانک کشاورزیروستای چاه گاه سادات3لردگانچهارمحال و بختیاری

1023
کارگاه خاتم 

کاری
1بنچهارمحال و بختیاری

خیابان - شیخ شبان 

جانبازان
300300سید مهدی هاشمی شیخ شبانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1024
 19پرورش 

راس گاو شیری
3بروجنچهارمحال و بختیاری

-بروجن بخش گندمان

دهستان دوراهان روستای 

سر پیر

وزارت جهاد کشاورزی24502450سید موسی عدنانیبانک کشاورزی

1025
تراکتور دنگ 

399فنگ 
وزارت جهاد کشاورزی663663سیدابوالفتح رحیمی دورکیبانک کشاورزیدورک شاپوری2کیارچهارمحال و بختیاری

1026
پرورش گاو 

شیری
4کیارچهارمحال و بختیاری

سرتشنیز خ ولیعصر کوی 

شهید حسینی بوستان پنجم
وزارت جهاد کشاورزی40004000سیداصغر حسینی سرتشنیزیپست بانک

1027

شرکت تعاونی 

تولید پوشاک 

غزل مرتضوی 

سری دوز 

لباس مردانه 

(تولید پوشاک)

4فارسانچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

- شهرستان فارسان - 

دهستان - بخش مرکزی 

-روستا کران- میزدج علیا 

خیابان -روستای کران

طبقه -0پالک -اصلی

-همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سیدایوب مرتضوی فارسانیبانک توسعه تعاون

1بنچهارمحال و بختیاریخاتم کاری1028
 پ 5شیخشبان خ شهدا ک 

 منزل شخصی1012
200200سیدحجت اهلل کاظمی شیخ شبانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1029
پرورش 

زنبورعسل
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان فالرد روستای 

شیرمرد
وزارت جهاد کشاورزی660660سیدحسن شیرمردیبانک کشاورزی

1030
پرورش 

زنبورعسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-شهرستان کوهرنگ

روستای بیراهگان
وزارت جهاد کشاورزی750750سیدحشمت اله دادورصندوق کارآفرینی امید

1بنچهارمحال و بختیاریخاتم کاری1031
شیخ شبان خ جانبازان 

دست چپ درب دوم
150150سیدرسول کاظمی شیخ شبانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بنچهارمحال و بختیاریخاتم کاری1032
شیخ شبان خ ایت اهلل 

احمدی
160160سیدعلی اکبر احمدی شیخ شبانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بنچهارمحال و بختیاریخاتم کاری1033
شیخ شبان جاده امام زاده 

43باالتر ا زدبیرستان پ
150150سیدعلی کاظمی شیخ شبانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بنچهارمحال و بختیاریخاتم کاری1034
شیخ شبان خ ایت اهلل 

احمدی
100100سیدعیسی کاظمی شیخ شبانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت جهاد کشاورزی290290سیدمحسن عدنانی ساداتیبانک کشاورزیروستای دوراهان1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش زنبور1035

1036
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری - لردگان 

میالس
سازمان امور عشایر ایران945945سیدمحمود موسویبانک کشاورزی

1037

کشت گیاهان 

دارویی 

هکتارموسیر 3

 هکتارزعفران1

وزارت جهاد کشاورزی10001000سیدمهدی شکراهللبانک کشاورزییانچشمه2بنچهارمحال و بختیاری

1038

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

1500550سیدمهدی موالزاده معدنیپست بانکروستای معدن2کیارچهارمحال و بختیاری
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

3کیارچهارمحال و بختیاریپروار بندی بره1039
روستای - شهرستان کیار 

دهنور
وزارت جهاد کشاورزی25001500سیدموسی صالحی دهنویبانک کشاورزی

1040

پرورش 

گوسفتد داشتی 

 راس75

2بروجنچهارمحال و بختیاری
شهرستان بروجن منطقه 

عشایری نعل اشکنان
سازمان امور عشایر ایران12371237سیدنقی عدنانی ساداتیبانک کشاورزی

1041
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100سیده افسانه حسینیبانک کشاورزیاردل فاز یک1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1042
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

سید محمد
150100سیده افسانه موسوی بوگریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1043
سامان روستای چلوان 

روبروی حسینیه
100100سیده الهام نوربخش شورابیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1044
تولیدات چرمی 

دست دوز
1سامانچهارمحال و بختیاری

خیابان -روستای دشتی 

اصلی
100100سیده آرزو موسوی دشتیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1045
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان منطقه 

مشایخ روستای دوپالن

100100سیده آمنه جعفری دوپالنیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت610300سیده پروین موسویپست بانکاردل روستای افسر اباد2اردلچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک1046

1047
لباس های 

محلی اقوام
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای شوراب 

صغیر کوچه بهداشت پالک 

14

160160سیده پروین مولویپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1048
شهرستان لردگان شهرک 

فجر
100100سیده جمیله موسویبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی1049
شیخ شبان خیابان شهید 

4بهشتی ک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سیده حدیثه محمدی شیخ شبانیبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1050

سامان روستای گرم دره 

خیابان خیابان اصلی پالک 

30

100100سیده خدیجه حسینی فردانبهبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1051

لباس های 

محلی اقوام 

(بختیاری)

1سامانچهارمحال و بختیاری

شهرکرد سامان شوراب 

صغیر کوچه شهید احمد 

نوربخش

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سیده رویا نوربخش شورابیبانک توسعه تعاون

2سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1052

- چهارمحال و بختیاری 

- روستای چمعالی - سامان 

16پالک - کوچه کوهستان 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سیده زهرا رضوی چمعالبانک کشاورزی

1053

سری دوزی 

لباس زنانه 

(تولید پوشاک)

6لردگانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری، 

لردگان، روستای 

منجرمویی، کوچه مسجد، 

، طبقه 88، پالک 2خیابان 

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت1500600سیده زهرا موسوی سردشتیصندوق کارآفرینی امید

1054
-صنایع دستی

سرمه دوزی
10050سیده زینب عزیزی جوزستانیپست بانکروستای جوزستان1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سیده زینب کاظمی شیخ شبانیبانک کشاورزیشیخ شبان خ اصلی1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی1055

1056

دوخت البسه 

محلی بختیاری 

و لری

1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای منجرمویی خیابان 

شهدا منزل نورمحمد 

موسوی

200200سیده زینب موسویصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1057

خدمات پست 

بانک و دفتر 

آی سی تی

495400سیده زینب موسویپست بانکلردگان روستای بیدله2لردگانچهارمحال و بختیاری
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1058
سامان روستای گرم دره 

خیابان گلزار شهدا
100100سیده سمیه شریفی گرم درهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1059
خیاطی 

(پوشاک )
2کیارچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری 

معدن-ناغان- کیار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت500350سیده سمیه صادقی فرد معدنیصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریچوقابافی1060
-شهرستان کوهرنگ

روستای سر آقاسید
100100سیده شاهی جان دادورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1061
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

آبشاران سفلی

100100سیده صغری سلطانپورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1062
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100سیده صنم بهزادیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1063
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان 

روستای دهنو علیا

100100سیده طاهره عبداللهی دهنویصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1064
لباس های 

محلی اقوام
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای شوراب 

صغیر شهرک سید محمود 

نوربخش

200200سیده طاهره مولوی وردنجانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1065
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

آبشاران سفلی

100100سیده فاطمه طهماسبیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1066

طرح توجیهی 

دفتر خدماتی و 

پست بانک

2سامانچهارمحال و بختیاری
شهرکرد سامان شوراب 

صغیر
750700سیده فاطمه عرب شورابیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی1067
الرک خ اصلی روبرو خانه 

28عالم پالک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سیده فاطمه موسوی بنیبانک کشاورزی

1068

دوخت البسه 

محلی بختیاری 

و لری

200200سیده فاطمه موسوی بیدلهصندوق کارآفرینی امیدشهرک شهسوار1لردگانچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1069
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی960960سیده فاطمه موسوی سردشتیبانک کشاورزیلردگان منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی1070
روستای ارجنک کوچه 

7شهید حسین امیدی پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سیده فرحناز میرزمانی ارجنکیبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1071

سامان روستای گرم دره 

خیابان شهید ابوالفضل 

هاشمی

100100سیده فهیمه شریفی گرم درهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1072

کشت زعفران و 

گیاهان دارویی 

در 

هکتار4مساحت

وزارت جهاد کشاورزی960960سیده کبرا مرتضویبانک توسعه تعاونجعفر اباد2کیارچهارمحال و بختیاری

1073
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

آبشاران سفلی

100100سیده گل افشان طهماسبیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1074

سری دوزی 

لباس 

تولید )زنانه

(پوشاک

3فارسانچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان فیل آباد 

خیابان فردوسی باالتر از 

حسینیه صاحب الزمان

وزارت صنعت، معدن و تجارت590590سیده گوهر میراحمدی باباحیدریبانک توسعه تعاون

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1075
شهرستان لردگان شهرک 

شهسوار
140140سیده مدینه موسوی بیدلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریچوقابافی1076
-شهرستان کوهرنگ

روستای آقاسید
100100سیده مریم دادورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریچوقا بافی1077

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای سر آقا سید

100100سیده مریم دادورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1078
سامان روستای گرم دره 

خیابان گلزار شهدا
100100سیده مریم شریفی گرم درهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700سیده مریم موسوی لردجانیپست بانکبرافتاب میالس2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی1079

1080
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دهنو

100100سیده مریم نورزاده دهنویصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1081
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100سیده مریم نورزاده دهنویصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1082
دوخت البسه 

محلی بختیاری
200130سیده معصومه موسوی مقدمصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1083
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
200200سیده مهین موسوی مقدمصندوق کارآفرینی امیدشهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1084
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان 

روستای آبشاران سفلی

100100سیده ناهید عباسی سرکونیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1085
-روستای گرم دره - سامان 

 خیابان شهید مردانی
100100سیده وجیهه هاشمی گرم درهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1086
پرورش گاو 

شیری صنعتی
3کیارچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری 

روستای - ناغان - کیار 

چهارتخته

وزارت جهاد کشاورزی50001400سیروس نامدارپورپست بانک

1087
کاشت گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی10001000سیف اهلل کریمیپست بانککوهرنگ روستای دره پیره2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1088

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
کران قلعه خ درمانگاه 

کوچه بن بست
وزارت جهاد کشاورزی920920سیف اهلل مردانی کرانیبانک کشاورزی
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1089

تولید و تعمیر 

مبل واثاثیه غیر 

مبلمان )فلزی 

و مصنوعات 

(چوبی

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب خیابان اصلی 

خیابان گلزار شهدا پالک 

 طبقه همکف31

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200سیف اله شریعتیبانک توسعه تعاون

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1090
شهرستان لردگان شهرک 

فجر
100100سیما جلیل پیرانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1091
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

برافتاب شهیدان
100100سیما خلیلی مقدمصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1092
پرورش گاو 

شیری
3کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دهنو - کوهرنگ

علیا

وزارت جهاد کشاورزی960960سیما نجفی بابادیبانک کشاورزی

7لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1093
لردگان روستای برافتاب 

شهیدان
وزارت صنعت، معدن و تجارت960960سیمین جلیل ناغونیپست بانک

1094
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - خانمیرزا- لردگان

مرادان
وزارت جهاد کشاورزی13001300سیمین خدریبانک کشاورزی

1095
تولید پولکی و 

نبات
3سامانچهارمحال و بختیاری

خیابان -چلوان-سامان

نبش کوچه - شهید رستم

1پالک- قزل گیل 

وزارت صنعت، معدن و تجارت940680سیمین عرب چلوانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت500400سیمین گنجی زاده ممسنیپست بانکاردل روستای ممسنی2اردلچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک1096

1097
کشت زعفران 

هکتار3درسطح 
وزارت جهاد کشاورزی716716شاپور صابری گهروییبانک توسعه تعاونروستای حاجی اباد2کیارچهارمحال و بختیاری

1098
پرورش زنبور 

عسل
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - فالرد - لردگان 

شهریار
وزارت جهاد کشاورزی660660شاپور منصوریبانک کشاورزی

1099

کاشت گیاهان 

 )دارویی

(|زعفران

1لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای -خانمیرزا-لردگان

دهنو بردبر
وزارت جهاد کشاورزی10001000شاه دخت شاهرخی مقدمبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160شاهزاده احمدیبانک کشاورزیلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1100

1101
تولیدات چرمی 

دست دوز
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای شوراب 

صغیر جنب خیابان اصلی
150150شایسته زمانی شورابیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1102
کشت گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی16001500شبنم پرویزی بابادیبانک کشاورزیچشمه خوانی2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی1103
شهرستان کیار ناغان 

روستای چهراز
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شبنم سهرابی چهرازیبانک کشاورزی
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1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1104
روستای علی اباد دشت 

زرین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شرف خدادادیصندوق کارآفرینی امید

1105

خرید ادوات و 

ماشین آالت 

نوین 

مکان)کشاورزی

(یزاسیون

1لردگانچهارمحال و بختیاری
- بخش منج -لردگان

روستای مشکدوزان
وزارت جهاد کشاورزی940940شکراهلل بویریبانک کشاورزی

1106
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720شکراهلل لهرابی گلهبانک کشاورزیصالح اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1107
پرورش ماهیان 

سردآبی
3لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان بخش فالرد 

روستای سندگان
وزارت جهاد کشاورزی32403240شکراله رستمی مال خلیفهپست بانک

1108

پرور)دامپروری

ش گوسفند 

(داشتی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-چهارمحال و بختیاری

-میهه- شهرستان کوهرنگ

روستای اسمی آباد

وزارت جهاد کشاورزی720720شکرخدا محمدیبانک کشاورزی

1109
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
150150شکوفه حسین پوراقاییصندوق کارآفرینی امیدروستاشش بهره1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1110
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100شکوفه رئیسی کاجیبانک کشاورزیاردل روستای کریم اباد1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1111

تولید فرش 

فرش )دستباف 

(دستباف 

5فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

بیدکل خیابان اصلی منزل 

یعقوب کوچکی

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400شکوفه سلحشوری دشتمالصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی1112
- چهارمحال و بختیاری

دیمه- شهرستان کوهرنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شکوفه غیبی حاجیورپست بانک

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1113
سامان روستای سوادجان 

کوچه مسجد جامع
100100شکوفه فتاحی سوادجانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1114
قالیبافی 

روستایی
1شهرکردچهارمحال و بختیاری

- روستای ارجنک- شهرکرد

5ک-خ عرفان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شکوفه گنجی ارجنکیبانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاریفرش بافی1115

-چهار محال و بختیاری 

روستای -شهرستان کیار 

حاجی آباد خیابان اصلی 

300پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شمایل بهرامی گهروییبانک کشاورزی

1116
پرورش ماهی 

سرد آبی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - فالرد - لردگان 

چالبطان
وزارت جهاد کشاورزی19001900شمس الدین محمودیبانک کشاورزی

1117
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

روستای مصطفی اباد دشت 

زرین
وزارت جهاد کشاورزی960720شمس اهلل کریمی پوربانک کشاورزی

1118
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران975975شمشیر خلیلی مقدم طهماسبیبانک کشاورزیمنطقه عشایری پلبریده2لردگانچهارمحال و بختیاری
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1119
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی860860شمشیر کورکوربانک کشاورزیاردل روستای گرد پینه2اردلچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300شنبه بابریصندوق کارآفرینی امیدسندگان فالرد3لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی1120

1121
پروار بندی بره 

صنعتی
2فارسانچهارمحال و بختیاری

گوجان خیابان خمینی 

باالتر از بانک سپه
وزارت جهاد کشاورزی960960شنبه حیدریبانک کشاورزی

1122
پرورش گاو 

شیری
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

بخش الران روستای 

مصطفی آباد خیابان انقالب 

کوچه خیام

وزارت جهاد کشاورزی10801080شهاب امینیبانک کشاورزی

1123
گلخانه گل رز 

شاخه بریده
31بروجنچهارمحال و بختیاری

بخش گندمان روستای 

معموره
وزارت جهاد کشاورزی4000040000شهاب حاتمیبانک کشاورزی

1124
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی1040720شهاب شریفی ریگیپست بانکلردگان ریگ دهنو گرگ اله1لردگانچهارمحال و بختیاری

1125

اقامتگاه بوم 

گردی پیرغار 

ده چشمه

2فارسانچهارمحال و بختیاری
ده چشمه خیابان تختی 

63کوچه 
10001000شهامت فدایی ده چشمهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1126

اقامتگاه بوم 

گردی و 

گردشگری

15000شهباز کیانی کریبانک کشاورزیاردل روستای ابسرده2اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5سامانچهارمحال و بختیاریجعبه سازی1127

استان چهارمحال و 

-شهرستان سامان-بختیاری 

خ -  روستای چلوان

کوچه پاسارگاد-فردوسی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000شهرام چلوانیصندوق کارآفرینی امید

1128

خرید ماشین 

آالت پرورش 

(شیالت)ماهی

وزارت جهاد کشاورزی40004000شهرام شریفی ریگیبانک کشاورزیلردگان فالرد روستای پروز5لردگانچهارمحال و بختیاری

1129

پرورش گاو 

شیری به تعداد 

 راس10

وزارت جهاد کشاورزی13001300شهرام صفروند سرموریبانک کشاورزیاردل روستای سرمور2اردلچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500شهربانو احمدی میرقائدبانک توسعه تعاونروستای میهه2کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی1130

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شهربانو اسمعیلیبانک کشاورزیلردگان روستای صالحات1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1131

1132
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

آبریز
100100شهربانو خالدی سردشتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1133
شهرستان لردگان روستای 

کل گچی
140140شهربانو رحیمی دودراییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1کیارچهارمحال و بختیاریقالی بافی1134
- چهارمحال و بختیاری 

روستای چهراز-ناغان- کیار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهربانو رییسی چهرازیبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1135
سامان شوراب صغیر جنب 

مدرسه رحمان استکی
100100شهربانو شریفی کاه کشیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150شهربانو علویبانک توسعه تعاونلردگان روستای ششبهره1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1136

1137
قالیبافی 

روستایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهربانو غالمیبانک کشاورزیروستای ارجنک- شهرکرد1شهرکردچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت1138
بخش الران روستای آقبالغ 

خیابان شقایق
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150شهربانو قربانی آقبالغیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهربانو قلی زادهبانک توسعه تعاونروستای ارجنک کوچه ششم1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1139

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1140
سامان روستای گرم دره 

بلوار زرین
100100شهربانو مردانی گرم درهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1141

لباس های 

محلی 

(بختیاری)اقوام

1سامانچهارمحال و بختیاری

-شوراب صغیر -سامان 

جنب -کوچه بن بست 

رستوران سید

200200شهربانو مولوی وردنجانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1142

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

عشایری

2اردلچهارمحال و بختیاری
مناطق عشایری - اردل

تهدک سرچاه دیناران
سازمان امور عشایر ایران13001300شهریار خسرویان سرچاهیبانک کشاورزی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری1143

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای خوربه- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی750450شهریار رحیمی احمدی بلدیصندوق کارآفرینی امید

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری1144

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

چلگرد- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی720600شهریار غیبی حاجیوربانک کشاورزی

10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1145
لردگان روستای شهرک 

هجرت
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000شهال حسنی ساطحیپست بانک

1146
-صنایع دستی 

سرمه دوزی
10080شهال خسروی چلویپست بانکاردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1147
تولیدات چرمی 

دست دوز
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای سوادجان 

خیابان امیر کبیر کوچه 

شهید بهمن خسروی

200200شهال خسروی سوادجانیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1148

واحد پروار 

بندی بره 

صنعتی

2لردگانچهارمحال و بختیاری
چ بختیاری لردگان فالرد 

یونکی
وزارت جهاد کشاورزی30503050شهال رضاییبانک کشاورزی
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1149

تولید گبه 

توسط زنان 

سرپرست 

خانوار، خود 

سرپرست و کم 

بضاعت

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600شهال صالحی پور باورصادبانک توسعه تعاونآورگان-چغاخور -بلداجی12بروجنچهارمحال و بختیاری

1150
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

شاه نجف
150150شهال عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی1151
جنب - روستای گوشه

مدرسه پسرانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت550550شهال غفاری گوشهصندوق کارآفرینی امید

1لردگانچهارمحال و بختیاریسرمه دوزی1152
شهرستان لردگان روستای 

سرتنگ دینار عالی
100100شهال قاسم پورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1153
روستای چم زینی منزل 

نوراهلل ریاحی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهال قدرت سامانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت9696شهال کریمیان کاکلکیبانک کشاورزیروستای فانی اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1154

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی1155

- روستای ایلبگی - سامان

کوچه - خیابان ایثارگران 

فرهنگ

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهال ملک صالحیبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1156
روستای - شهرستان لردگان

شهرک شهسوار
140140شهال موسوی بیدلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1157
-صنایع دستی

شیر دنگ بافی
100100شهال میرعالئیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای لیرابی1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100شهال نصیریصندوق کارآفرینی امیدروستای نصیر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1158
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2فارسانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1159
هیرگان خیابان امامزاده 

سید میر احمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400شهناز ابراهیم پوربانک توسعه تعاون

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1160
سامان روستای هوره 

خیابان امام کوچه سعدی
100100شهناز بهاءلوبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1161
روستای هرجگان کوی ش 

61ترکی ک ش بهشتی پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهناز بیگی هرچگانیبانک کشاورزی

1162
قالیبافی وفرش 

دستباف
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای دهنو میالس 

خیابان فردوسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهناز جوادیان چرمهینهصندوق کارآفرینی امید

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی1163
- روستای ایلبگی - سامان

خیابان ایثارگران
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهناز حیدری کاه کشیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600شهناز غیبی پوربانک توسعه تعاونروستای ملک اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی1164



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1165
نانوایی و بسته 

بندی نان
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای ملک آباد-کوهرنگ

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800شهناز غیبی پورحاجیوربانک توسعه تعاون

1166

پرورش 

ونگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری

فارسان روستای ده چشمه 

خیابان رسالت جنبه مدرسه 

هفت تیر

وزارت جهاد کشاورزی620620شهناز فدایی ده چشمهبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1167
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160شهناز نادری لردجانیبانک کشاورزی

1168

خرید ادوات و 

ماشین آالت 

نوین کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی946946شهنام صادقیبانک کشاورزیدهصحرا-خانمیرزا- لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالی بافی1169

روستای جعفر اباد خیابان 

صلی منزل شخصی 

غالمرضا طهماسبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهین باقری شلمزاریبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1170
سامان روستای سوادجان 

خیابان ولیعصر کوچه گلها
100100شهین بزرگ پور سوادجانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500300شهین حسینیپست بانکاردل شهر کاج2اردلچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک1171

1172

فرش دستبافت 

فردوس نوید 

فجرشهرک 

لردگان

10لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان روستای شهرک 

هجرت
وزارت صنعت، معدن و تجارت750750شهین خالدی سردشتیبانک کشاورزی

1173

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100شهین خسروی سرچاهیپست بانکاردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1174
شهرستان روستای کالر 

سفلی
100100شهین شریفی ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1175

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

وزارت جهاد کشاورزی920920شهین غفاری گوشهبانک کشاورزیروستای چغاهست خ اصلی2فارسانچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1176
ارجنک خیابان سیدالشهدا 

2بن بست محرم پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهین قاسمیبانک توسعه تعاون

1177
تولید -خیاطی

پوشاک
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

بخش مرکزی -کوهرنگ

روستای دهنوعلیا

وزارت صنعت، معدن و تجارت510510شهین نجفی بابادیبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900شوکت بویریبانک توسعه تعاونلردگان روستای دارجونه10لردگانچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت1178

وزارت صنعت، معدن و تجارت800500شوکت پوردکانیپست بانکروستای کهیان10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1179

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1180
روستای - شهرستان لردگان

شش بهره علیا
100100شوکت خلیل مقدمصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1181
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران980980شوکت محمودیانبانک کشاورزیمنطقه عشایری بیدله2لردگانچهارمحال و بختیاری

1182
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی384384شیرین بهرامی باباحیدریبانک کشاورزیغالم اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1183
خیاطی لباس 

محلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000600شیرین فتاحی میالسیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای باغ انار4لردگانچهارمحال و بختیاری

1184
صنایع دستی 

قالی بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت6060شیرین محمودیانبانک توسعه تعاونشهرستان اردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاری

1185
پرورش زنبور 

عسل
2لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان سرتنگ 

مسن
وزارت جهاد کشاورزی750750شیرین ناز بنی مسنیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شیما شفیعیصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه افغان1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1186

1187
لباسهای محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای شهرک 

مامور
150150شیوا خالدی مقدمصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1188
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی46801770صابر نادری شورابیپست بانکروستای ایلبگی4سامانچهارمحال و بختیاری

1189
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی14001400صادق امینی راستابیبانک کشاورزیباالی جاده- راستاب 2فارسانچهارمحال و بختیاری

1190

ادوات و 

میکانیزاسیون 

کشاورزی 

تراکتور و ادوات

وزارت جهاد کشاورزی900900صادق حیدریبانک توسعه تعاوندستگرد امامزاده2شهرکردچهارمحال و بختیاری

1191
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی20002000صادق سلیمانی دهنویبانک کشاورزیدهنو-بروجن 3بروجنچهارمحال و بختیاری

1192
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750صالح انصاری بارزیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای بارز2لردگانچهارمحال و بختیاری

1193
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

منجرمویی
سازمان امور عشایر ایران970970صحنعلی خالدی سردشتیبانک کشاورزی

1194
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750600صحنعلی محمدی مصیریصندوق کارآفرینی امیدبارز-مرکزی -لردگان2لردگانچهارمحال و بختیاری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1195

تولید پوشاک 

مطمعن 

گرمسیر 

چالخزانه

وزارت صنعت، معدن و تجارت650500صدری حسنی ساطحیبانک توسعه تعاونلردگان روستای چالخزانه5لردگانچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1196
شهرستان لردگان روستای 

کالر سفلی
100100صدری شریفی ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1197
سامان روستای چم خرم 

11کوچه دوم پالک
100100صدیقه ایزدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1198
شهرکرد سامان شوراب 

صغیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صدیقه جعفرزاده سامانیپست بانک

1199
خیاطی البسه 

محلی
200200صدیقه جهانیصندوق کارآفرینی امیدروستای جوانمردی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1200
شهرستان لردگان روستای 

بردبر
140140صدیقه حبیبی بردبریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی زنانه1201
لردگان ریگ روستای 

امیری علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300صدیقه حسینی چاهگاهیبانک توسعه تعاون

1202
لباس محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

امام آباد
100100صدیقه خالدیان پاکصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صدیقه خلیلی مقدمصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1203

1204
شیرینی پزی و 

قنادی
4لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای دهنو گرک 

اله
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900صدیقه شریفی ریگیبانک توسعه تعاون

1205
فرش دستباف 

و دستبافته ها
1بنچهارمحال و بختیاری

یانچشمه پنجم شرقی جنب 

 متری 14نانوایی خیابان 

109پ

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صدیقه شریفی گرم درهبانک کشاورزی

1206
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان 

روستای آبشاران علیا

100100صدیقه صفری مطلقصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300صدیقه فتاحی میالسیبانک کشاورزیباغ انارمیالس10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1207

1208
لباس های 

محلی اقوام
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای دشتی 

خیابان بسیج کوچه 

فرهنگیان

200200صدیقه گنجعلی دشتیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1209
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان منطقه 

مشایخ روستای دوپالن

100100صدیقه مرادیانصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1210
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720صدیقه مهدوربانک کشاورزیپرورش زنبور عسل2کوهرنگچهارمحال و بختیاری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالیبافی1211

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

-روستای دهنو-کوهرنگ

(ع)شهرک امام حسین 

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080صدیقه یوسفی حاجیوربانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغرا احمدیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاریطرح قالیبافی1212

5سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1213

سامان روستای هوره 

خیابان امام کوچه بانک 

صادرات

300300صغرا درخشان هورهپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1214

سری دوزی 

لباس 

تولید )زنانه

(پوشاک

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

فیل آباد اول ورودی روستا 

1سمت چپ پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800صغرا شیروانی فیل آبادیپست بانک

1215

خیاطی ،مانتو 

تولید )دوز 

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

فیل آبادسه راه مخابرات

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150صغرا شیروانی فیل آبادیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغرا فرجی ارپناهبانک توسعه تعاونروستای شیخ علیخان1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1216

1کیارچهارمحال و بختیاری*قالی بافی1217
حاجی آباد خیابان -گهرو 

حافظ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغرا کاویانی گهروییبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150صغری اسدیبانک توسعه تعاونمنجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1218

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی1219

خیابان - روستای کاکلک 

 - 139پالک - سیدالشهدا 

منزل شخصی میرزا اسداله 

اسدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری اسدی کاکلکیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری اکبری خراجیبانک توسعه تعاونکیار روستای خراجی1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی1220

3فارسانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک1221
ده چشمه خیابان اصلی 

14کوچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت600500صغری جهانبازیبانک توسعه تعاون

100100صغری خالدیصندوق کارآفرینی امیدلردگان شهرک فجر برافتاب1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1222
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1223

سامان شوراب صغیر کوچه 

شهید جعفرزاده روبروی 

نانوایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری رضایی رادبانک کشاورزی

1224

خیاطی ،مانتو 

تولید )دوز 

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

جهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

فیل آباد قلعه بر آفتاب 

منزل سلیمان شیخ نژاد

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150صغری شیخ نژادصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1225
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

-صمصامی-کوهرنگ

روستای گل سرخ

وزارت جهاد کشاورزی750750صغری صالحیصندوق کارآفرینی امید

1بروجنچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1226
بروجن گندمان روستای 

کردشامی
100100صغری عباسی کردشامیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1227
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720صفر پرویزیبانک کشاورزیچلگرد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1228
کشت گیاهان 

دارویی
7لردگانچهارمحال و بختیاری

ریگ دهنو محمدحسین 

حیدربک
وزارت جهاد کشاورزی39603960صفر طهماسبی کرفیبانک کشاورزی

1229
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی720720صفر مهری بابادیبانک توسعه تعاونروستای میان رودان2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1230
بسته بندیی 

حبوبات و برنج
5بنچهارمحال و بختیاری

روستای یانچشمه دوم 

شرقی
وزارت جهاد کشاورزی28002800صفرعلی بهارلوئیصندوق کارآفرینی امید

1231
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100صفرعلی محمدی گوروئیصندوق کارآفرینی امید1اردل روستای لشتر 1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت1500700صفورا حسنیبانک توسعه تعاونباغ انار میالس2لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1232

1بروجنچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1233
بروجن گندمان روستای 

کردشامی
100100صفیه عباسی کردشامیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صفیه میرزایی ارجنکیبانک توسعه تعاونارجنک کوچه دانش1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1234

1235

تابلو 

فرش )فرش

(دستباف

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

روستای کران خیابان 

سواران منزل شخصی علی 

شیر شهرانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صنم اسماعیلی کرانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صنم خلیلی مقدمصندوق کارآفرینی امیدبرافتاب شهیدان1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1236

1237
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دهنوعلیا-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی720720صیدال نجفیبانک کشاورزی

1238
قالی بافی 

وکلیم بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت14301430ضیاء الدین گلزارنیاپست بانکلردگان شهرک هجرت10لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت20001000طاهر محمودیصندوق کارآفرینی امیدکوشه4لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی1239

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1240
ارجنک خ ولی عصر شمالی 

2ک سیدالشهدا پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت10080طاهره امیدی ارجنکیپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1241

سامان روستای شوراب 

صغیر جاده کاهکش جنب 

مدرسه شهید رحمان استکی

100100طاهره باباییان چم علیشاهیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1242
سامان روستای هوره کوچه 

شهید الیاس بهارلو
100100طاهره بهارلویی یاسه چاهیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1243

شهرستان شهرکرد روستای 

هرچگان خیابان شهید 

اسداله کیانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طاهره بیگی هرچگانیصندوق کارآفرینی امید

1244

سری دوز 

لباس زنانه 

(تولید پوشاک)

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

روستا ده چشمه خیابان 

اصلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت480480طاهره جهانبازیصندوق کارآفرینی امید

1245
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان 

روستای چهراز

100100طاهره رییسی چهرازیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی1246

سامان روستای شوراب 

صغیر خیابان اصلی سامان 

تیران

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طاهره شیخیبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1247
روستای - شهرستان لردگان

شهرک
140140طاهره موسوی بیدلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1248

خدمات فرش 

در توسعه 

سالمت

1کوهرنگچهارمحال و بختیاری
منزل ..میهه..کوهرنگ

طال اکبری..شخصی
آموزش فنی حرفه ای100100طال اکبریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طال باقر پورصندوق کارآفرینی امیددشت زرین1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1249

1کیارچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1250

- چهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان کیار

کوچه جنب مسجد - تشنیز

منزل سید محمد - الزهرا

حسینی

100100طلعت حسینی تشنیزیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1251

کشت گیاهان 

هکتارز2دارویی

عفران 

 )هکتارموسیر2

میلیون 1000

(ریال

وزارت جهاد کشاورزی990600طلعت دهقانی الطانیصندوق کارآفرینی امیدالرک2بنچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150طلعت کریمیبانک توسعه تعاونشش بهره1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1252

1253
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی15601560طلعت گنجی ممسنیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای لیرابی2اردلچهارمحال و بختیاری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1254

مکانیزاسیون 

کشاورزی 

(خرید تراکتور)

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

-صمصامی- کوهرنگ

روستای امیر آباد

وزارت جهاد کشاورزی800800طهماس نظر پوربانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200طوبی احمدیبانک کشاورزیباغ انار میالس10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1255

1256

خرید ادوات و 

مدرن سازی 

ماشین آالت 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی11201120طوبی ضیایی چاگاهیبانک کشاورزیبردبر- خانمیرزا- لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

1257
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750طوبی فرهادیصندوق کارآفرینی امیدپرورش زنبور عسل2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1258
لباسهای محلی 

اقوام
150150طوبی محمودیان بارزیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای بارز1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1259
هرچگان خ ش بهرام علی 

کیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طیبه بیگی هرچگانیبانک کشاورزی

140140طیبه درخشان هورهصندوق کارآفرینی امیدروستای هوره1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1260
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1261
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

مشکدوزان
200200طیبه طهماسبی گندم کاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1262

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100طیبه ظفریانصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1263

هرچگان خ امام خمینی 

 3جنب مدرسه پیام ک

11پ

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طیبه مرادی چم خلیفهصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ظریفه احمدی چلوییصندوق کارآفرینی امیداردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاریطرح قالیبافی1264

وزارت صنعت، معدن و تجارت15201520عابدین کریمی منجرموییبانک کشاورزیروستای منجرمویی10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1265

1266

سری دوزی 

لباس 

تولید )زنانه

(پوشاک

3فارسانچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان فیل آباد 

خیابان فردوسی باالتر از 

حسینیه صاحب الزمان

وزارت صنعت، معدن و تجارت590590عاطفه اسالمی پوربانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگبه بافی1267

استان چهارمحال وبختیاری 

-شهرستان کوهرنگ-

-شهرک میهه- منطقه میهه

خیابان اصلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عاطفه اکبری احمدمحمودیصندوق کارآفرینی امید

1268
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

آبریز
100100عالم خالدی سردشتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1269
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720عباس احمدی میرقائدبانک کشاورزیاحمد اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1270
کشت گیاهان 

داراویی
وزارت جهاد کشاورزی23000عباس انصاری نژادبانک کشاورزیاردل دیناران قراب2اردلچهارمحال و بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی36503650عباس برخورداری ناغانیبانک کشاورزیناغان روستای کرچ3کیارچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی1271

1272
خرید ماشین 

آالت
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

شهرکرد روستای پیربلوط 

محله پایین پشت دبیرستان 

مستوقی

وزارت جهاد کشاورزی677677عباس قاسمی پیر بلوطیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1273
روستای - شهرستان بن 

بارده
وزارت جهاد کشاورزی500500عباس کریمزاده باردییبانک کشاورزی

2بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1274
روستای - شهرستان بن 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی500500عباس محمدیبانک کشاورزی

1275
دفاتر 

ictروستایی
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

بهرام آباد خ ولی عصر بین 

12و10ک 
600600عباس محمدی بهرام آبادیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

5کوهرنگچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی1276
شهرستان کوهرنگ بخش 

بازفت روستای لبد
وزارت جهاد کشاورزی56005600عبدالخالق عبدالهی آرپناهیبانک کشاورزی

1277
پرورش گاو 

شیری صنعتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا سرتنگ دینار عالی
وزارت جهاد کشاورزی22002200عبدالرحمن خسروی دینارعالیبانک کشاورزی

1278
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی46001600عبدالرضا شاه بندری قوچانیپست بانکسامان روستای قوچان3سامانچهارمحال و بختیاری

1279
پرورش گاو 

شیری
7کیارچهارمحال و بختیاری

شهرستان کیار روستای 

موسی اباد
وزارت جهاد کشاورزی70006350عبدالعظیم رییسی سرتشنیزیبانک کشاورزی

1280
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی570570عبدالعظیم ظفریبانک کشاورزیاردل روستای ده کهنه2اردلچهارمحال و بختیاری

1281

 1احداث هتل

ستاره سونک 

(توریستی)

86004000عبدالعلی سواری سونکیپست بانکروستای سونک- لردگان 8لردگانچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1282

پروار بندی بره 

 راسی 500

صنعتی

وزارت جهاد کشاورزی67606760عبداهلل اسداللهیبانک توسعه تعاونشهرکرد روستای اسدآباد8شهرکردچهارمحال و بختیاری

1283
پرواربندی 

 راسی200
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری ، شهرستان 

روستای امیر آباد- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی20002000عبداهلل سلجوقی مقدمبانک کشاورزی

1284
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای شیخ  –کوهرنگ 

علی خان

وزارت جهاد کشاورزی720600عبداهلل عبداللهیبانک کشاورزی

1285
تولید وتعمیر 

کابینت چوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000عبداهلل قنبری کهیانیبانک توسعه تعاونلردگان روستای منجرمویی3لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی932932عبداهلل کریمیانبانک کشاورزیکاکلک2شهرکردچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور1286

1287

مجتمع 

خدمات رفاهی 

و گردشگری

32شهرکردچهارمحال و بختیاری
باباحیدر خیابان امام کوچه 

3خرم شهر پ
4000039050عبداهلل محسنیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری1288

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای شیخ - کوهرنگ

علیخان

وزارت جهاد کشاورزی750750عبدالمجید فرجیصندوق کارآفرینی امید

1289
پرورش 

زنبورعسل
وزارت جهاد کشاورزی750750عبدالمحمد انصاریان بارزیصندوق کارآفرینی امیدروستای شوارز- منج2لردگانچهارمحال و بختیاری

1290
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی25002500عبدالمناف اسدی امیرآبادیبانک کشاورزیروستای امیرآباد3کیارچهارمحال و بختیاری

1291
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی16801680عبدالوهاب طاهری راستابیبانک کشاورزیباالی جاده- راستاب 3فارسانچهارمحال و بختیاری

1292
پرورش گاو 

شیری صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی54005400عبده اکبریبانک کشاورزیروستای میهه خیابان اصلی4کوهرنگچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عذرا احمدی تشنیزیبانک کشاورزیتشنیز شهرک شهید عباسی1کیارچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت1293

1294
لباسهای محلی 

اقوام
200200عذرا خلیل مقدمصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای خلیل اباد1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500عذرا رییسی کاجیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای دهکهنه2اردلچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک1295
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1296

سری دوزی 

لباس 

تولید )زنانه

(پوشاک

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

روستا فیل آباد خیابان 

ساحل غربی مغازه های 

علیرضا فرامرزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600عذرا فرامرزیبانک توسعه تعاون

1297
کارگاه قالی 

بافی
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای شیخ شبان خیابان 

جانبازان کوچه سلمان 

فارسی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عذرا قنبری شیخ شبانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عذرا موسوی بیدلهبانک توسعه تعاونلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1298

وزارت صنعت، معدن و تجارت800600عذری نوروزی مصیربانک توسعه تعاونلردگان روستای ششبهره10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1299

2بنچهارمحال و بختیاریسنگ بری1300
سنگ بری - وردنجان 

توحید بن
وزارت صنعت، معدن و تجارت990990عزت اهلل امانی بنیپست بانک

1301
خرید ماشین 

آالت کشاورزی
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

روستای سورک جنی خانه 

بهداشت
وزارت جهاد کشاورزی520520عزت اهلل باقری سورکیپست بانک

1302

خرید ادوات و 

مدرن سازی 

ماشین االت 

 )کشاورزی 

(مکانیزاسیون

وزارت جهاد کشاورزی20002000عزت اهلل رشیدی ده صحراییبانک کشاورزیروستای ده صحرا- لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی822822عزت اهلل نجفیبانک کشاورزیمرغملک2شهرکردچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور1303

1304

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

گوشه جنب مسجد

وزارت جهاد کشاورزی19801980عزیز غفاری گوشهبانک کشاورزی

1305
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی700560عزیزاله عزیزالهیپست بانکروستای زوردگان2کیارچهارمحال و بختیاری

1306

پرورش گاو 

شیری صنعتی 

پرورش دام )

(سبک وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان شهر 

گوجان جنب سنگ شکن 

برادران رضایی مزرعه پیر

وزارت جهاد کشاورزی13401340عسگر احمدیبانک کشاورزی

1307

پرور)دامپروری

ش گوسفند 

(داشتی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

بخش مرکزی -کوهرنگ

روستای دهنوعلیا

وزارت جهاد کشاورزی720720عسگر نجفی حاجیوربانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی1308
کیار روستای حاجی اباد 

خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عشرت کاویانی دزکیبانک کشاورزی
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1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی1309

سامان روستای چلوان 

روبروی امامزاده منزل 

شخصی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عصمت ریاحی چلوانیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی1310

بن روستای الرک بلوار ولی 

عصر ک شهید دهقانی 

4پالک ÷

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عصمت شریف پور الطانیبانک کشاورزی

1311
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

باغ انار
150150عصمت فتاحی میالسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت1312
بخش الران روستای آقبالغ 

20خیابان ولیعصر پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150عصمت قاسمی آقبالغیبانک کشاورزی

1313

تولید فرش 

فرش )دستباف

(دستباف

4فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

روستای ده چشمه خیابان 

3اصلی جنب کوچه

وزارت صنعت، معدن و تجارت1700680عصمت محمدی ده چشمهبانک توسعه تعاون

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1314
روستای - شهرستان لردگان

شهرک فجر
140140عصمت موسوی بیدلهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1315
لباس های 

محلی
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای نصیر آباد

100100عصمت نصیری گلهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی1316
- خ اصلی- ده چشمه 

روبروی مسجد ابوالفضل
وزارت صنعت، معدن و تجارت460460عصمت یداللهی ده چشمهصندوق کارآفرینی امید

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریتولیدپوشاک1317
کوهرنگ شهرک امام 

(ع)حسین 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150عصمت یوسف نسببانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400عصمت یوسفی نورالدین وندبانک توسعه تعاونبازفت میان دوهان سفلی2کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی1318

1319
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی15601560عظیمه خسروی بالدیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای بالد2اردلچهارمحال و بختیاری

1320
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری 

روستای -ریگ- لردگان 

چمن بید

200200عظیمه رحیمی ریگیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عظیمه سلیمانی پناهبانک توسعه تعاون1ارجنک کوچه نور پالک 1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1321

1322

تولید فرش 

-دستباف

مشاغل خانگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عظیمه غریبی ممسنیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ممسنی1اردلچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1323
هرچگان خیابان اصلی 

جنب جوشکاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عظیمه کیانی هرچگانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500عظیمه نجفی خوصندوق کارآفرینی امیدروستای دهنو2کوهرنگچهارمحال و بختیاریتولید پولکی1324
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1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1325
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عظیمه ویسی شش بهرهبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عفت اکبری منجرموییبانک توسعه تعاونمنجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1326

1لردگانچهارمحال و بختیاریالبسه محلی1327
شهرستان لردگان روستای 

شش بهره
150150عفت انصاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1328
لباسهای محلی 

اقوام
200200عفت رضایی جوانمردیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای جوانمردی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1329

پرورش 

زنبورعسل 

پرورش و )

فراوری طیور و 

(زنبورعسل

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

مصطفی آباد دره سیر

وزارت جهاد کشاورزی690690عقیل یوسفیبانک کشاورزی

1330

پرورش 

بوقلمون 

گوشتی

5لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان جاده آلونی روبروی 

فرهاد سنگ
وزارت جهاد کشاورزی52001100علمدار موسوی چاهگاهیپست بانک

3لردگانچهارمحال و بختیارینانوایی1331
لردگان بخش فالرد 

روستای سفیدرار اکبراباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت1500650علی اکبریبانک توسعه تعاون

1332

ادوات 

کشاورزی 

صنایع غذایی )

و تبدیلی 

تکمیلی 

(کشاورزی

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

ده چشمه جنب مرغداری 

احمدی

وزارت جهاد کشاورزی480480علی احمدیبانک توسعه تعاون

1333
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی500500علی اصغر قاسمی کلبی بکیبانک توسعه تعاونروستای قلعه ممکا2کیارچهارمحال و بختیاری

1334
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی700700علی اکبر ترکیبانک کشاورزیدستگرد2شهرکردچهارمحال و بختیاری

1335

ایجاد شرکت 

فنی تخصصی 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی19901990علی اکبر ذوالفقارزادهبانک کشاورزیبروجن روستای دهنو2بروجنچهارمحال و بختیاری

1336
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی اکبر رحمانیبانک کشاورزیروستای دهنو2بروجنچهارمحال و بختیاری

1337
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی36002800علی اکبر طهماسبیبانک کشاورزیامیر اباد صمصامی3کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1338
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران10101010علی اکبر مرادیبانک کشاورزیمنطقه عشایری فارسون2لردگانچهارمحال و بختیاری
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1339

پرورش 

شترمرغ 

پرواری صنعتی

2شهرکردچهارمحال و بختیاری
شهرکرد بخش الران شهر 

هارونی
وزارت جهاد کشاورزی12001200علی اکبر یزدانی سودجانیبانک کشاورزی

1340

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

750680علی آدینهپست بانکروستای چم خلیفه- سامان 2سامانچهارمحال و بختیاری
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1341

پروانه بهره 

برداری 

دامداری 

روستایی

2شهرکردچهارمحال و بختیاری

شمس آباد خ - شهرکرد 

فرهنگ فرعی اول پالک 

964

وزارت جهاد کشاورزی900900علی بابا شاهینی شمس آبادبانک کشاورزی

1342
کارگاه قالی 

بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت930510علی برات حاجی حسنیپست بانکلردگان شهرک فجر6لردگانچهارمحال و بختیاری

1343

تولید قطعات 

پیش ساخته 

بتونی علی 

جلیل پیران

2لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای - لردگان - چ و ب 

شش بهره
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600علی جلیل پیرانبانک توسعه تعاون

1344
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720علی جمالی گلهبانک کشاورزیسیلگاه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1345
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

دودرا
سازمان امور عشایر ایران13901390علی حسن حسین پورآقاییبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت17601760علی حسنی ساطحیبانک کشاورزیلردگان روستای شهرک فجر10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1346

وزارت جهاد کشاورزی320320علی حیدر پوربانک کشاورزیگندمان معموره1بروجنچهارمحال و بختیاریزنبورداری1347

2شهرکردچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1348

استان چهارمحال و 

بختیاری روستای مصطفی 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی630630علی خدابخشی سورشجانیبانک توسعه تعاون

1349

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

عشایری

3کوهرنگچهارمحال و بختیاری
منطقه /دشت زرین/کوهرنگ

عشایری علی آباد
سازمان امور عشایر ایران990990علی خدادادیبانک کشاورزی

1350
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720600علی خسروی بابادیبانک کشاورزیابکاسه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1351

پرورش 

گوسفند داشتی 

صنعتی

2لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای حسن - لردگان 

هندو
وزارت جهاد کشاورزی18001800علی داد شمس حسن هندوئیبانک کشاورزی
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1352

شیالت 

پرورش )

ماهیان سرد 

(آبی 

2کیارچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری 

روستای - ناغان- کیار 

رودارود

وزارت جهاد کشاورزی19501650علی رضا جمشیدی ناغانیپست بانک

1353
خریدتراکتور 

وادوات
2کیارچهارمحال و بختیاری

روستای قلعه تک خ 

جهانبین کوچه شهید 

طاهری

وزارت جهاد کشاورزی728728علی رضایی قلعه تکیبانک کشاورزی

1354

پرورش ماهی 

قزل اال رنگین 

کمان

2لردگانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

لردگان فالرد روستای 

سندگان

وزارت جهاد کشاورزی18001800علی رفیعی سندگانیبانک توسعه تعاون

1355
تولیدی 

موازییک
وزارت صنعت، معدن و تجارت14001000علی رییسی بویر حسنیبانک توسعه تعاونلردگان روستای گوشه3لردگانچهارمحال و بختیاری

1356
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720علی سلیمانیبانک کشاورزیمحمد اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1357
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750600علی سینا انصاری بارزیصندوق کارآفرینی امیدلردگان منج بارز2لردگانچهارمحال و بختیاری

1358
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی1160800علی شیر رییسیپست بانکخانمیرزا حسن هندو2لردگانچهارمحال و بختیاری

1359
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی19001900علی شیر قاسمیبانک کشاورزیپیربلوط2شهرکردچهارمحال و بختیاری

1360
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی810810علی صادقیپست بانکلردگان خانمیرزا شهرویه2لردگانچهارمحال و بختیاری

1361

واحد پروار 

بندی گوساله 

صنعتی

4فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

فارسان میدان شیرعلی 

مردان خان جاده اصلی 

فارسان باباحیدر نرسیده دو 

راهی عیسی

وزارت جهاد کشاورزی25002500علی ضامن زارع فارسانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی930930علی ضامن مویی امام قیسیبانک کشاورزیروستای امام قیس2بروجنچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور1362

1363
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750علی ظاهر خالدی برهنهصندوق کارآفرینی امیدلردگان شهرک فجر برآفتاب2لردگانچهارمحال و بختیاری

1364

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی75

2بروجنچهارمحال و بختیاری

شهرستان بروجن بخش 

بلداجی منطقه عشایری 

گلوگرد

سازمان امور عشایر ایران1000800علی عسگر آقا بیگیپست بانک

1365

ادوات و 

میکانیزاسیون 

کشاورزی 

کمباین

وزارت جهاد کشاورزی12501250علی فتاحی وانانیبانک توسعه تعاونروستای وانان2شهرکردچهارمحال و بختیاری
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1366
پرورش 

گوسفندداشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری - لردگان

منجرمویی
سازمان امور عشایر ایران970970علی فتح محمدی منجرموئیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی908908علی قاسمی پیربلوطیبانک کشاورزیپیربلوط2شهرکردچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور1367

1368
پروانه تاسیس 

واحد گلخانه ای
وزارت جهاد کشاورزی53205320علی قایدی وانانیبانک کشاورزیروستای اسدآباد بخش الران2شهرکردچهارمحال و بختیاری

1369
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750علی قنبری ده کهنهصندوق کارآفرینی امیدنارمه- فالرد - لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1370
روستای - شهرستان بن 

بارده
وزارت جهاد کشاورزی500500علی کریم زادهبانک کشاورزی

1371
پرورش دهنده 

زنبور عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750علی کریم زاده باردهبانک کشاورزیروستای بارده2بنچهارمحال و بختیاری

1372
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی
2بروجنچهارمحال و بختیاری

بروجن بخش گندمان 

روستای دوراهان
وزارت جهاد کشاورزی10031003علی کریمی دورهونیبانک کشاورزی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری1373
دشت –شهرستان کوهرنگ 

روستای بختیارآباد-زرین
وزارت جهاد کشاورزی720720علی کریمی گلهبانک کشاورزی

1374
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی490490علی کیهانیبانک توسعه تعاوناردل روستای لیرابی2اردلچهارمحال و بختیاری

1375
پرواربندی 

گوساله
3اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل بخش 

میانکوه روستای دورک 

قنبری

وزارت جهاد کشاورزی40001200علی گودرزیپست بانک

3کیارچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی1376

شهرستان کیار بخش ناغان 

منطقه مشایخ روستای 

سررک

وزارت جهاد کشاورزی40003000علی مالکی سونکیبانک کشاورزی

1377

کشت گیاهان 

دارویی با 

استفاده از 

ماشین آالت و 

ادوات نوین

1بروجنچهارمحال و بختیاری

چهار محال و بختیاری 

شهرستان بروجن شهر 

فرادنبه محله کریم آباد 

پشت نیروگاه برق کوچه 

عدالت منزل نعمت اهلل 

خدمات روستای )علوی 

(بیژگرد

وزارت جهاد کشاورزی400400علی محمد علوی فرادنبهبانک کشاورزی

1378

پرور)دامپروری

ش گوسفند 

(داشتی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-چهارمحال و بختیاری

-میهه- شهرستان کوهرنگ

روستای اسمی آباد

وزارت جهاد کشاورزی720720علی محمد محمدیبانک کشاورزی
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1379

واحدصنعتی 

پروار بندی بره 

 راسی200

3کوهرنگچهارمحال و بختیاری
شهرستان کوهرنگ روستای 

حمزه آباد
بانک کشاورزی

علی محمد محمدی 

احمدمحمودی
وزارت جهاد کشاورزی3280820

1380

پرورش گاو 

 10شیری 

دامداری )راسی

(روستایی

2لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای برآفتاب - لردگان 

میالس
وزارت جهاد کشاورزی12501100علی محمد ویسیصندوق کارآفرینی امید

1381
پرورش 

گوسفندداشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری - لردگان

منجرمویی
سازمان امور عشایر ایران10801080علی محمدی منجرموئیبانک کشاورزی

1382
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی900900علی مدد مددی حیدریبانک کشاورزی

1383
پرورش ماهیان 

سرد آبی
وزارت جهاد کشاورزی19001900علی مراد انصاریبانک کشاورزیلردگان بارز روستای میانجو2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی38002800علی مردان سلطانی قلعهبانک کشاورزیاردل روستای قلعه درویش4اردلچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی1384

1385
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750علی مردان محمودیانصندوق کارآفرینی امیدلردگان شوارز میانجوب2لردگانچهارمحال و بختیاری

1386

پرورش 

زنبورعسل 

پرورش و )

فراوری طیور و 

(زنبورعسل

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

هیرگان روستای شریف آباد

وزارت جهاد کشاورزی690690علی نجفی بابادیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی15681568علی نصیری گلهصندوق کارآفرینی امیدروستای نصیر اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1387

1388
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی920920علی نصیری گلهبانک کشاورزیروستای نصیر اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1389
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720علی نقی غیبیبانک کشاورزیچلگرد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2شهرکردچهارمحال و بختیاریپرورش گوساله1390
شهرکرد هرچگان خیابان 

شهید حیدرعلی کیانی
وزارت جهاد کشاورزی23002300علی یار بیگی هرچگانیبانک توسعه تعاون

1391
پرورش 

گوسفند داشتی
3بروجنچهارمحال و بختیاری

بلوار بوعلی کوچه گلشن 

12پالک 
وزارت جهاد کشاورزی20002000علی یار حسنی کوچکیبانک کشاورزی

1392
پرورش زنبور 

عسل
2لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان سردشت روستای 

طالیه
وزارت جهاد کشاورزی750750علیجان خالدی برهنهصندوق کارآفرینی امید

1393
پرورش 

زنبورعسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-میهه-شهرستان کوهرنگ

شهرک میهه
وزارت جهاد کشاورزی720720علیرحم اکبری احمدمحمودیبانک کشاورزی
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1394

خرید ادوات و 

ماشین آالت 

نوین کشاورزی 

(مکانیزاسیون)

وزارت جهاد کشاورزی824824علیرضا اسدپوربانک کشاورزیروستای شش بهره-لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

1395
تولید رشته 

آشی
9سامانچهارمحال و بختیاری

شهرکرد سامان شوراب 

صغیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت77907790علیرضا ایزدی شورابیبانک توسعه تعاون

1396
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000علیرضا ترکی دستگردیبانک کشاورزیدستگردامام زاده خ حافظ2شهرکردچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1397
روستای - شهرستان بن 

بارده
وزارت جهاد کشاورزی380380علیرضا چکاوکبانک کشاورزی

1398

تولید سنگهای 

تزییناتی و 

مصنوعی

4لردگانچهارمحال و بختیاری
الونی روستای شهرویی 

چنار سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24501000علیرضا حسنی ساطحیصندوق کارآفرینی امید

1399
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری - لردگان

کوه ریگ
سازمان امور عشایر ایران500500علیرضا خالدیبانک کشاورزی

1400
پرورش 

زنبورعسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

-شهرستان کوهرنگ-

روستای محمدآباد-چلگرد

وزارت جهاد کشاورزی720720علیرضا روزبهی بابادیبانک کشاورزی

1401

دغتر ارتباطات 

و فناوری 

اطالعات 

روستایی

2شهرکردچهارمحال و بختیاری
روستای مرغملک خیابان 

بهارستان
600550علیرضا عالیپور مرغملکیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1402
واحد پرورش 

ماهیان سرد ابی
وزارت جهاد کشاورزی2350150علیرضا موالییبانک کشاورزیبخش بازفت منطقه تشنوی4کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1403
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی13001300علیرضا نوروززاده ممسنیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ممسنی2اردلچهارمحال و بختیاری

1404
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750علیقلی محمودیان بارزیصندوق کارآفرینی امیدنصیراباد-لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

1405
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750عنایت اله ایل بیگیصندوق کارآفرینی امیدپرورش زنبور عسل2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1406

تولید ام دی 

اف ساج تیک 

لردگان

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000عیدی قیاسیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای مسن2لردگانچهارمحال و بختیاری
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2کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری1407
کوهرنگ علی اباد دشت 

زرین
وزارت جهاد کشاورزی600600عیدی محمد خدادادی گلهبانک توسعه تعاون

1408
خریدتراکتور و 

ادوات
وزارت جهاد کشاورزی12101210عیسی شیخی خراجیبانک کشاورزی6ناغان خیابان انقالب کوچه2کیارچهارمحال و بختیاری

1409

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
روستای ده چشمه خ اصلی 

کوچه بانک صادرات
وزارت جهاد کشاورزی14001400عیسی فدایی ده چشمهپست بانک

1410

تولید قطعات 

بتنی و تیرچه 

بلوکی

3لردگانچهارمحال و بختیاری
- چ بختیاری لردگان فالرد 

روستای خنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت1500900عین اهلل رستمیصندوق کارآفرینی امید

1411

خرید تراکتور و 

ادوات مدرن 

سازی ماشین 

االت کشاورزی 

(مکانیزاسیون)

1لردگانچهارمحال و بختیاری
- خانمیرزا - لردگان 

روستای مرادان
وزارت جهاد کشاورزی960960عین اله میرزاییبانک کشاورزی

1412

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان کشاورز شرقی 

90کوچه 

وزارت جهاد کشاورزی13001300غضنفر مردانی کرانیبانک کشاورزی

1413
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی18501850غفور امینی راستابیبانک کشاورزیجنب مسجد- راستاب 2فارسانچهارمحال و بختیاری

1414

قطعات بتنی و 

سیمانی سازه 

ای سبک 

فرآوری 

محصوالت 

معدنی کوچک 

مقیاس

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

مصطفی آباد نرسیده به 

تنگ پردنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001200غالم رحیمی پردنجانیپست بانک

1415
پرورش زنبور 

داری
وزارت جهاد کشاورزی750750غالم غیبی حاجیورصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ چلگرد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1416
پرورش 

گوسفند داشتی
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای کوی -کوهرنگ

شهید بهشتی

وزارت جهاد کشاورزی720720غالم محمدحسینی حاجی وربانک کشاورزی

1417

پرواربندی 

گوساله به 

 50ظرفیت 

راس

وزارت جهاد کشاورزی32003200غالمحسن سیفی گندمانیبانک کشاورزیگندمان روستای لیو اسکان4بروجنچهارمحال و بختیاری
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1418

توسعه پرورش 

ماهی زیتون 

چهارمحال و 

بختیاری

5لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان فالرد روستای 

سندگان
وزارت جهاد کشاورزی60006000غالمحسین جعفر پوربانک کشاورزی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری1419

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

- دشت زرین-کوهرنگ

روستای صالح آباد

وزارت جهاد کشاورزی720720غالمحسین سهرابی نیابانک کشاورزی

1420
پرورار بندی 

گوساله
3شهرکردچهارمحال و بختیاری

خیابان - سودجان- شهرکرد

زاینده رود
وزارت جهاد کشاورزی40004000غالمحسین طاهری سودجانیبانک کشاورزی

1421

خرید ادوات 

وماشین آالت 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی969969غالمحسین قنبریبانک کشاورزیروستای سینی- لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1422
روستای  –شهرستان بن 

محله پایین –آزادگان 
وزارت جهاد کشاورزی500500غالمرضا امیدوند بردشاهیبانک کشاورزی

1423
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی900900غالمرضا بابادیبانک کشاورزی

1424
تولید خوراک 

ابزیان
17لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان فالرد روستای 

سندگان
وزارت جهاد کشاورزی2000020000غالمرضا خسروی دشت پاگردیبانک کشاورزی

1425
پرورش زنبور 

عسل
2کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار کیارشرقی 

روستای دزک خیابان امام 

حسن

وزارت جهاد کشاورزی650650غالمرضا رحیمیان دزکیپست بانک

1426
پرورش ماهی 

در قفس
34اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل پشت 

 4دریاچه سد کارون 

روستای بیدله

وزارت جهاد کشاورزی4000017500غالمرضا سفید گربانک کشاورزی

1427
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی670670غالمرضا کرمی صادق آبادیپست بانکصادق آباد1سامانچهارمحال و بختیاری

1428
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای قاسم - کوهرنگ 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی750750غالمرضا محمودی کوهیصندوق کارآفرینی امید

1429
 30گاوشیری 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی20002000غالمرضا مرادی اورگانیبانک کشاورزیآورگان-بروجن3بروجنچهارمحال و بختیاری

1430
پرورش ماهی 

سرد آبی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - منج-لردگان

چهروب منج
وزارت جهاد کشاورزی15701570غالمعلی بویری منجیبانک کشاورزی
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1431
پرورش گاو 

شیری
2لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان 

ششبهره میانه
وزارت جهاد کشاورزی810810غالمعلی جلیلی پیرانپست بانک

2شهرکردچهارمحال و بختیاریپرورش بز سانن1432
روستای ایرانچه .شهرکرد

خیابان آزادی کوچه یک
وزارت جهاد کشاورزی670670غالمعلی دوستی ایرانیبانک کشاورزی

1433
پرواربندی بره 

 راس200
3سامانچهارمحال و بختیاری

- روستای دشتی - سامان

نزدیک - آخر خیابان بسیج 

مزرعه علی آباد

وزارت جهاد کشاورزی12801280غالمعلی علیمردانی دشتیبانک کشاورزی

1434
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی700700غالمعلی نجفیبانک کشاورزیعیسی اباد خ امام علی2فارسانچهارمحال و بختیاری

1435

پرورش 

گوسفند داشتی 

صنعتی

3لردگانچهارمحال و بختیاری
چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا جوانمردی
وزارت جهاد کشاورزی26002600فاضل جهانیبانک کشاورزی

1436
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

سردشت
سازمان امور عشایر ایران548310فاضل محمودیانپست بانک

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی1437
کیار روستای خراجی 

خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه ابراهیمی خراجیبانک کشاورزی

1438
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه احمدیبانک کشاورزیاردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه احمدی بنیپست بانکالرک خ اصلی1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی1439

1440
جوراب بافی 

(تولید پوشاک)
4فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

راستاب خیابان چشمه 

کهریز ، طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت15201400فاطمه احمدیانبانک توسعه تعاون

1441
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان 

روستای دوپالن

100100فاطمه ارمندی گل سفیدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فاطمه اسماعیلیبانک کشاورزیروستای صالحات1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1442
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی1443

حیدری محله حسن اباد 

جنب بهداری منزل محمد 

جهانگیری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه اکبری بنیپست بانک

1444
قالی 

(متمرکز)بافی
12لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000فاطمه امیری ابراهیم محمدیبانک کشاورزی

1445
لباسهای محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای دهنو 

میالس
200200فاطمه امیری ابراهیم محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1446
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی11601160فاطمه امیری تل مارانیبانک کشاورزیلردگان روستای صالحات2لردگانچهارمحال و بختیاری
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1447

پرورش گاو 

 10شیری 

راسی

2شهرکردچهارمحال و بختیاری

بخش الران روستای 

مصطفی آباد خیابان انقالب 

8پالک 

وزارت جهاد کشاورزی10001000فاطمه امینی مصطفی آبادیبانک کشاورزی

1448
ترشیجات 

وصیفی جات
3لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000فاطمه بابامیربانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه بارانیصندوق کارآفرینی امیدمیهه1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1449

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فاطمه بخشایشبانک توسعه تعاونلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1450

2فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی1451
ده چشمه خ اصلی کوچه 

30
وزارت صنعت، معدن و تجارت800400فاطمه بزرگ نیا ده چشمهپست بانک

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1452

سامان روستای هوره 

خیابان بهداشت روبروی 

مرکز بهداشت

100100فاطمه بهاءلو هورهبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت950950فاطمه بهرامی باباحیدریبانک کشاورزیفیل آباد خ اصلی4فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی1453

1454
پرورش زنبور 

عسل
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

شهرستان کوهرنگ بخش 

دوآب صمصامی ، دهستان 

بیرگان، روستای هوریکول

وزارت جهاد کشاورزی600600فاطمه بیژنی نسببانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1455
یانچشمه خیابان اول شرقی 

جنب مدرسه وحدت
100100فاطمه بیگم شکراللهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلین بافی1456
سامان روستای سوادجان 

جنب حسینیه
100100فاطمه پینه داریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2لردگانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک1457
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فاطمه تادپست بانک

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1458

شهرستان شهرکرد روستای 

کاکلک انتهای خ صاحب 

زمان

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه جعفری کاکلکیبانک کشاورزی

1459

کارگاه خیاطی 

فاطمه جلیل 

کامل

2لردگانچهارمحال و بختیاری
- چهارمحال و بختیاری

روستای ناغان- لردگان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت550550فاطمه جلیل کاملبانک توسعه تعاون

1460
خیاطیالبسه 

محلیبختیاری
200200فاطمه جلیل ناغونیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ناغان1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فارسانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1461
عیسی اباد خیابان شهید 

پیران بهرامی
10085فاطمه جهانبازی گوجانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

140140فاطمه حبیبیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای بردبر1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1462
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1463
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه -خانمیرزا-لردگان

عشایری آب باغ و اب هرمو
سازمان امور عشایر ایران650650فاطمه حبیبی بردبریبانک کشاورزی

3لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1464
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت460460فاطمه حسنیصندوق کارآفرینی امید

1465
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
200130فاطمه حسنی خیرآبادیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای کالر سفلی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1466
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

دوازده امام
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه حسین پورصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160فاطمه حسین پورعالیبانک کشاورزیلردگان روستای تل ماران1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1467

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی1468
روستای حیدری جنب 

شعبه نفت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه حیدریپست بانک

1469
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

-چهارمحال و بختیاری

روستای -سردشت-لردگان

امام آباد

150150فاطمه خالدی سردشتیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی700700فاطمه خالدی سردشتیبانک کشاورزیامام اباد سردشت1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1470

1471

-صنایع دستی

رودوزیهای 

الحاقی

100100فاطمه خسرویصندوق کارآفرینی امیدروستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1472
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100فاطمه خسرویان سرچاهیبانک کشاورزیاردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1473
- شهرستان لردگان 

روستای کل گچی
100100فاطمه رحیمی دودراییبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت780780فاطمه رحیمی ریگیپست بانکروستای ریک3لردگانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک1474

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه رمضانی گهروییبانک کشاورزیگهرو خیابان رودکی1کیارچهارمحال و بختیاری*قالی بافی1475

1کیارچهارمحال و بختیاری*قالی بافی1476
قلعه ممکاکوچه -گهرو

ورزش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه رمضانی گهروییبانک کشاورزی

1477
فرش دستباف 

و دستبافته ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه ریاحی بنیبانک کشاورزیالرک خیابان اصلی1بنچهارمحال و بختیاری

1478
تولیدات چرمی 

دست دوز
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای شوراب 

صغیر خیابان شهید رجایی 

48پالک 

100100فاطمه زمانی شورابیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1479
سامان روستای گرم دره 

خیابان شهید مجید شریفی
100100فاطمه سادات هاشمی گرم درهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1480
-خیاطی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت6060فاطمه شاپوری اولبانک توسعه تعاوناردل روستای قراب1اردلچهارمحال و بختیاری

1481

لباس های 

محلی 

(بختیاری)اقوام

1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای گرم دره 

خیابان شهید ابوالفضل 

هاشمی

200200فاطمه شریفی گرم درهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فاطمه شفیعی لردجانیبانک توسعه تعاونروستای کل گچی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1482

1483

تابلو 

فرش )فرش

(دستباف

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

کران خیابان اصلی کوچه 

شهید حکمت

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه شهرانی کرانیصندوق کارآفرینی امید

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1484
روستای ارجنک منزل 

سبزعلی شیخی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه شیخی ارجنکیبانک کشاورزی

1485
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100فاطمه صادقی باجگیرانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1486

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک 

خوداشتغالی )

(روستایی

2کیارچهارمحال و بختیاری
خیابان - روستای قلعه تک 

کوچه خرم- جهان بین 
300200فاطمه طاهری قلعه تکیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1487
دوخت لباس 

محلی
1بروجنچهارمحال و بختیاری

 –آق بالغ  –بلداجی 

 –خیابان شهید طهماسبی 

کوچه شقایق

160160فاطمه طهماسبی بلداجیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1488

تولید فرش 

-دستباف

مشاغل خانگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه ظفری سرموریصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

1489

پرواربندی بره 

 500صنعتی 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی40004000فاطمه علی پور بهزادیبانک کشاورزیخانمیرزا روستای باغ بهزاد7لردگانچهارمحال و بختیاری

1490
قالیبافی و 

آموزش به بافی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان خانمیرزا روستای 

مرادان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فاطمه علی مرادیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه غالمیبانک کشاورزیپیربلوط خ شهدا خ رسالت1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1491

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالیبافی1492

- شهرستان کوهرنگ 

شهرک امام -روستای دهنو

8کوچه-(ع)حسین 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه غیبی حاجیورصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه فرامرزی بابادیبانک کشاورزیروستای نصیر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1493
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1494
پرورش 

گوسفند داشتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا برجویی
وزارت جهاد کشاورزی780780فاطمه فرهمندبانک کشاورزی

1495
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

لیرابی
وزارت صنعت، معدن و تجارت6060فاطمه قنبریبانک توسعه تعاون

1496
دوخت لباس 

محلی
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای سوادجان 

جنب دهیاری کوچه یاس
160160فاطمه کریمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1497

خیاطی بچه 

گانه دوز و 

دخترانه دوز

1کیارچهارمحال و بختیاری
کیار روستای دزک جنب 

گلزار شهدا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه هلل گانی دزکیصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1498

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای شهید - کوهرنگ 

بهشتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه محمدحسینیصندوق کارآفرینی امید

1499
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

منجرمویی
100100فاطمه محمدی کهیانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1500
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

منجرمویی
150150فاطمه محمدی مقدمصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1501
شهرستان لردگان روستای 

چاهگاه میالس
100100فاطمه محمدی میالسیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2شهرکردچهارمحال و بختیاریتولیدی پوشاک1502

خیابان - روستای نوآباد 

- خیابان بهارستان - دانش 

طبقه همکف - 136پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400فاطمه محمدی هفشجانیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فاطمه محمدیان آلونیبانک توسعه تعاونچهار ده فالرد1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1503

3فارسانچهارمحال و بختیاریکلرگاه قالیبافی1504
خ -روستای ده چشمه

71مولوی پالک
وزارت صنعت، معدن و تجارت570570فاطمه محمودی ده چشمهبانک توسعه تعاون

1505
چوقا بافی 

بختیاری
1بروجنچهارمحال و بختیاری

چهار محال و بختیاری 

،شهرستان بروجن ،روستای 

سیبک

150150فاطمه محمودی فردپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاری*قالی بافی1506
قلعه ممکاکوچه -گهرو

شهید نادری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه محمودی گهروییبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1507

سامان روستای گرم دره 

کوی فرهنگیان بن بست 

آرام

100100فاطمه مردانی گرم درهبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1508
سامان روستای مارکده 

خیابان اصلی منزل شاهسون
150150فاطمه مردانی گرم درهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی1509

شهرکرد سامان روستای 

شوراب صغیر جنب مسجد 

امام حسین

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه مقصودی شورابیبانک توسعه تعاون

1510
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان شهرک 

سادات شهسوار
180180فاطمه موسوی بیدلهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110فاطمه موسوی بیدلهپست بانکلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1511

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فاطمه موسوی موردیبانک توسعه تعاونروستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1512

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110فاطمه میرخالدیپست بانکابزیرسردشت1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1513

1514
بافت فرش 

دستبافت
1کیارچهارمحال و بختیاری

کیار روستای تشنیز خ 

اصلی کوچه اردم پالک دوم 

سمت راست

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه میرزاییبانک کشاورزی

1515
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری

روستای ارمند –لردگان 
170170فاطمه نادری لردجانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1516
تولید فرش و 

قالی دستباف
1کیارچهارمحال و بختیاری

شهرستان کیار روستای 

خراجی خ اصلی خ امام 

خمینی کوچه ش مصطفی 

69میری پ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه ندیمی شهرکیبانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1517

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای نصیر آباد

100100فاطمه نصیریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فاطمه نصیری گلهصندوق کارآفرینی امیدروستای نصیر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریچوقا بافی1518
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1519
تولیدو آموزش 

صنایع دستی
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای غریب آباد

400400فاطمه نصیری گلهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه نظری وانانیبانک کشاورزیوانان خ امام حسین1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1520

100100فاطمه نوروزیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای دارجونه1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1521
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1522
لباسهای محلی 

اقوام
200200فاطمه همتیان چهاردهصندوق کارآفرینی امیدروستای گنج1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1523
تجهیز دفاتر 

روستایی
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

شهرستان کوهرنگ شهرک 

میهه خیابان رجایی
720500فاطمه یوسفی احمدمحمودیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالیبافی1524

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری

-روستای دهنو- کوهرنگ 

ع)شهرک امام حسین 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه یوسفی حاجیورصندوق کارآفرینی امید

1525
دوخت البسه 

محلی وبختیاری
150150فانوسه فتحی شاه نجفیبانک توسعه تعاونفالرد روستای سپیدار1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1526
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی23201760فتاح مالکی سونکیپست بانکروستای ده کهنه سرک2کیارچهارمحال و بختیاری

1527
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای ابریز 

سردشت
170170فتانه خالدی سردشتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1528
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری باغ انار 

میالس
سازمان امور عشایر ایران980980فتحعلی احمدی میالسیبانک کشاورزی

1529

دفتر پست 

بانک دهنو 

میالس

568400فرامرز امیریپست بانکروستای دهنو میالس2لردگانچهارمحال و بختیاری
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2لردگانچهارمحال و بختیاریام دی اف1530
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت640640فرامرز بابامیرساطحیپست بانک

1531
پرواربندی بره 

صنعتی
5سامانچهارمحال و بختیاری

مزرعه فتاحی - صادق اباد 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی4800941فرامرز کرمی صادق ابادیبانک توسعه تعاون

1532
صنایع دستی 

شیر دنگ بافی
100100فرانک طاهری منفرد رستمیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1533
سامان روستای سوادجان 

16خیابان امیر کبیر پالک 
100100فرانک کریمی سوادجانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1534
پرواربندی بره 

صنعتی
6لردگانچهارمحال و بختیاری

ب بخش خانمیرزا .چ

روستای ده ترکان
وزارت جهاد کشاورزی40004000فرج اهلل حیدریبانک کشاورزی

1535
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری - لردگان

منجرمویی
سازمان امور عشایر ایران1200765فرج اهلل کریمی منجرموئیپست بانک

1536
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری

- شهرستان کوهرنگ

روستای محمدآباد

وزارت جهاد کشاورزی1120800فرج مهدی پوربابادیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرح پناهی گشتیگانیبانک کشاورزیروستای گشنیزجان1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی1537

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرحناز احمدی میالسیصندوق کارآفرینی امیدروستای ارمند1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1538

1بنچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1539
یانچشمه خیابان دوم شرقی 

جنب حسینیه ارشاد
100100فرحناز بهارلویی یانچشمهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1اردلچهارمحال و بختیاریقالیبافی1540
شهرستان اردل روستای 

کوران آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرحناز سلیمانی نژادیانبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرحناز شریفی تشنیزیبانک کشاورزیتشنیز شهرک شهید عباسی1کیارچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت1541

وزارت صنعت، معدن و تجارت9696فرحناز عوضی دشت ارمندیپست بانککل گچی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1542

1543
دوخت البسه 

محلی وبختیاری
100100فرحناز غفوریان منشصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای باغ انار1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1544
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

سرمور
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرخ تاج ظفری سرموریصندوق کارآفرینی امید

1545

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

2اردلچهارمحال و بختیاری
روستای - شهرستان اردل 

ده کهنه رویگر
498180فرخ میراحمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1546

لباس های 

محلی 

(بختیاری)اقوام

1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای چمزین 

میدان شهدا خیابان شهدا 

1پالک

140140فرخنده اسیوند چمعالیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1547

قالی بافی و 

بافت فرش 

دستبافت

1شهرکردچهارمحال و بختیاری

شهرستان شهرکرد روستای 

ارجنک جنب دهیاری منزل 

نامجو امیدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرخنده بخشی ارجنکیبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1548
سامان روستای هوره 

خیابان امام کوچه گلستان
100100فرخنده درخشان مقدمبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1549
شهرکرد سامان شوراب 

صغیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت9070فرخنده رحیمی شورابیپست بانک

1550

لباس های 

محلی 

(بختیاری)اقوام

1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای شوراب 

صغیر خیابان رجایی باالتر 

از مسجد امام حسین باالتر 

از مصالح فروشی سید احمد 

نوربخش

200200فرخنده سادات مولوی وردنجانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1551

سری دوزی 

لباس 

تولید )زنانه

(پوشاک

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب خیابان اصلی روبه 

رو مدرسه دخترانه ستایش

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450فرخنده عباسیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت10080فرخنده قایدی وانانیپست بانک23ارجنک جنب مخابرات 1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1552

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1553
هرچگان خیابان ورودی به 

هرچگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرخنده کیانی هرچگانیبانک توسعه تعاون
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1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1554

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری

-روستای دهنو- کوهرنگ 

(ع)شهرک امام حسین 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرخنده مهریصندوق کارآفرینی امید

1کیارچهارمحال و بختیاریقالی بافی1555
- چهارمحال و بختیاری 

روستای چهراز-ناغان- کیار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرخه اسالمی ظلم آبادیبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1556
هرچگان خ ش بهمن ترکی 

478پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت9070فردوس کیانی هرچگانیپست بانک

1557
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750600فردین اسکندری دهدزصندوق کارآفرینی امیدلردگان منج بارز2لردگانچهارمحال و بختیاری

1558
پرورش گاو 

شیری
2فارسانچهارمحال و بختیاری

روستا - شهرستان فارسان 

کران
وزارت جهاد کشاورزی790790فردین داودی کرانیبانک کشاورزی

1559
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی890890فرزاد اسدی آقبالغیبانک کشاورزیشهرکرد2شهرکردچهارمحال و بختیاری

1560
پرورش 

بلدرچین
وزارت جهاد کشاورزی40004000فرزاد براتیبانک کشاورزیلردگان روستای جوانمردی2لردگانچهارمحال و بختیاری

2اردلچهارمحال و بختیاریبوم گردی1561
شهرستان اردل روستای 

ممسنی
500500فرزاد غریبیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1562

دفتر پست 

بانک و آی سی 

تی روستایی 

باغ انار میالس

2لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای باغ انار میالس 

جنب گلزار شهداء
640560فرزاد فتاحیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2فارسانچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور1563
ده چشمه کوچه بانک 

صادرات
وزارت جهاد کشاورزی736736فرزاد فدایی ده چشمهبانک کشاورزی

1564
یدامداری 

روستایی
3کیارچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان کیار 

شهر گهرو روستای حاجی 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی1020840فرزاد هاشمی گهروییپست بانک

1565
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100فرزانه احمدی چلوییبانک کشاورزیاردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1566
قالی بافی 

صنایع دستی
وزارت صنعت، معدن و تجارت460460فرزانه اسحاقیصندوق کارآفرینی امیدمیالس اصلی2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600فرزانه آبنوسبانک توسعه تعاوندرکه2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی1567

1568

دوخت البسه 

محلی بختیاری 

ولری

1لردگانچهارمحال و بختیاری
شهرستان لردگان روستای 

سرقلعه منج
200200فرزانه جلیل سرقلعهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1569
پرورش گاو 

شیری
3کوهرنگچهارمحال و بختیاری

شهرستان کوهرنگ ، 

چلگرد، روستای نظرآباد
وزارت جهاد کشاورزی14401440فرزانه غیبی حاجیوربانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1570

سامان روستای سوادجان 

خیابان ولیعصر بن بست 

3گلسار پالک

100100فرزانه فتاحی سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1571
خدمات 

بازرگانی
4کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

چلگرد- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی27202720فرزانه فرامرزیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت950950فرزانه کریمیبانک کشاورزیفارسان روستای کران5فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی1572

1573

پرورش ماهیان 

سرد آبی 

صنعتی

وزارت جهاد کشاورزی19001900فرزانه محمودیبانک کشاورزیلردگان روستای چالبطان2لردگانچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1574
لردگان روستای شهرک 

فجر بر افتاب
140140فرزانه موسویصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1575
-صنایع دستی

گلیم بافی
10080فرزانه میراحمدیپست بانکاردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1576
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای مهدی -کوهرنگ

آباد

وزارت جهاد کشاورزی760760فرشاد محمدحسینی بابادیبانک کشاورزی

1577

تولید پوشاک 

الماس زمرد 

طالیی لردگان

4لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت860860فرشته امیری دهنوییپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فرشته ثابت لردجانیبانک توسعه تعاونروستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1578

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرشته حسینی چاهگاهیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1579

وزارت صنعت، معدن و تجارت17601760فرشته فتاحی زادهبانک کشاورزیباغ انار میالس10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1580

1581
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100فرشته نصیری اردلیبانک کشاورزیاردل خیابان امام1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1582
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

قراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرنگ حبیب الهی آب ذهلیصندوق کارآفرینی امید

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1583
بهرام آباد ایستگاه اول 

900کوچه مهدکودک پالک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرنگیس ابن علیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت350350فرنگیس جلیل شش بهرهبانک توسعه تعاونلردگان روستای دارجونه1لردگانچهارمحال و بختیاریقالیبافی1584

1585

-صنایع دستی

رودوزیهای 

الحاقی

100100فرنوش ظفریان سرچاهیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1586
کشت گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی15601560فرهاد بالی پور بابادیبانک کشاورزیروستای نظر اباد3کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1587

شن و ماسه 

رودخانه ای و 

احداث کارخانه 

اسفالت

وزارت صنعت، معدن و تجارت1500015000فرهاد چراغپور احمدمحمودیبانک توسعه تعاونکوهرنگ بازفت منظقه گراب12کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1588

خرید ادوات و 

مدرن سازی 

ماشین آالت 

مکان)کشاورزی

(یزاسیون

وزارت جهاد کشاورزی12801280فرود خدریپست بانکروستای مرادان- لردگان2لردگانچهارمحال و بختیاری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1589
سامان روستای سوادجان 

کوچه مسجد جامع
100100فروزان بزرگپور سوادجانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1590
لباس محلی 

اقوام
200200فروغ جهانیصندوق کارآفرینی امیدروستای جوانمردی-لردگان1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2لردگانچهارمحال و بختیاریتولید تابلو فرش1591
لردگان روستای چله گاه 

3کوچه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فروغ الیقبانک کشاورزی

1592
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

دهنو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا اسماعیل پور دشتکیبانک کشاورزی

1593
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دهنوعلیا-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی580580فریبا امانی بابادیبانک توسعه تعاون

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1594
سامان روستای هوره 

خیابان امام کوچه سعدی
100100فریبا بهاءلو هورهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1595

لباس های 

محلی 

(بختیاری)اقوام

1سامانچهارمحال و بختیاری
سامان روستای هوره 

خیابان هشت بهشت
140140فریبا بهاءلو هورهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1596

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100فریبا خسرویصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1597

گلیم بافی 

تولید گلیم )

(دست باف

1سامانچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان سامان 

روستای هوره خیابان زاینده 

رود

100100فریبا درخشان هورهبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالی بافی1598
- چهارمحال و بختیاری 

روستای چهراز-ناغان- کیار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا سهرابیبانک کشاورزی

1599
تولید -خیاطی

پوشاک
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

 –شهرستان کوهرنگ 

روستای قاسم آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فریبا طاهری فردپست بانک
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1کوهرنگچهارمحال و بختیاریلباس محلی1600
-شهرستان کوهرنگ

روستای فانی آباد
100100فریبا فرهادی بابادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1601

تولید فرش 

فرش )دستباف

(دستباف

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

ده چشمه خیابان تختی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فریبا فیض الهی دهکردیبانک توسعه تعاون

1602
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

شهرک فجر
200200فریبا محمدی مصیری جلیلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1603
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی960640فریبرز محمدحسینی حاجیوربانک کشاورزیروستای ملک اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1604
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

دهکهنه روگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریده احمدی ده کهنهبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800فریده اسحقی میالسیصندوق کارآفرینی امیدباغ انار میالس2لردگانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک1605

140140فریده رستمیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ریگ سفلی1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1606
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1607
خانمیرزا روستای -لردگان

سفیدان
100100فریده رشیدی ده صحراییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1608

لباس های 

محلی 

(بختیاری)اقوام

1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای شوراب 

صغیر خیابان اصلی کوچه 

نور

140140فریده زمانی شورابیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک1609
روستای شهرک -کوهرنگ

امام حسین
وزارت صنعت، معدن و تجارت610500فریده غیبی حاجیورپست بانک

1610
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریده گنجی زاده ممسنیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ممسنی1اردلچهارمحال و بختیاری

1611
خیاطی 

(تولیدپوشاک)
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

- شهرستان کوهرنگ-

روستای ملک اباد جنب 

مسجد

وزارت صنعت، معدن و تجارت180180فریده محمدحسینیبانک توسعه تعاون

1612
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
150100فریده نوروزی مصیرصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شش بهره1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1613
احداث گلخانه 

پرورش گل رز
15لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان میالس 

کرف علیا
وزارت جهاد کشاورزی1605016050فریدون جلیل مصیربانک کشاورزی

1614
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی11001100فریدون رییسی گهروییبانک کشاورزیروستای قلعه ممکا2کیارچهارمحال و بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی600600فریدون شاوردیبانک کشاورزیبهرام اباد2شهرکردچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1615

1616
پرورش گاو 

 راسی12شیری
2بروجنچهارمحال و بختیاری

دهنو محله پایین منزل 

شخصی فریدون صفرپور
وزارت جهاد کشاورزی17001700فریدون صفرپور دهنویبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1617
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی
2بروجنچهارمحال و بختیاری

بروجن بخش گندمان 

روستای دوراهان
وزارت جهاد کشاورزی930930فریدون فوالدی دورهونیبانک کشاورزی

1618
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی690690فریدون کوچکیبانک کشاورزیروستای بید کل2فارسانچهارمحال و بختیاری

1619
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی750750فریدون محمدیبانک کشاورزی

1620
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی10011001فضل اهلل بیگی دزکیپست بانکروستای دزک2کیارچهارمحال و بختیاری

1621
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی720720فالمرز شجاعی برجوئیبانک کشاورزیروستای قلعه کوگانک2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1622

هرچگان خ باصفا محله باال 

جنب کوچه شهید امین اله 

ترکی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فلک ناز ترکیبانک توسعه تعاون

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1623
خیابان - روستای هوره

اوزون داغ
100100فهیمه درخشان هورهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1624
خدمات 

کامپیوتری
2سامانچهارمحال و بختیاری

خیابان امام -روستای هوره

روبروی کوی فرهنگیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت560560فهیمه کیانی هرچگانیبانک توسعه تعاون

1625

تولید 

مصنوعات 

MDFچوبی و 

وزارت صنعت، معدن و تجارت490490فیروز ابراهیمی دستگردیبانک توسعه تعاونخیابان اصلی- دستگرد 2شهرکردچهارمحال و بختیاری

1626
پرورش گاو 

شیری
2فارسانچهارمحال و بختیاری

- کوچه سوم - راستاب 

پشت حمام
وزارت جهاد کشاورزی980980فیروز باخسته راستابیبانک کشاورزی

1627

واحد پرورش 

گاو شیری نیمه 

صنعتی

وزارت جهاد کشاورزی19201920فیروز پرویزی بابادیبانک کشاورزیروستای فانی اباد4کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1628

تولید و بسته 

بندی انواع 

ترشیجات 

،شوریجات و 

انواع گیاهان 

دارویی

5کوهرنگچهارمحال و بختیاری

دشت -شهرستان کوهرنگ

-روستای علی آباد-زرین 

شهرک صنعتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت45002500فیروز خدادادیصندوق کارآفرینی امید

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری1629

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای خویه- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی720720فیروز عبدالهیبانک کشاورزی

1630
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720فیروز موسایی گلهبانک کشاورزینعل اشکنان علیا2کوهرنگچهارمحال و بختیاری
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1631
-صنایع دستی 

سرمه دوزی
10080فیروزه اسدی شهماروندیپست بانکاردل روستای قلعه رشید1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1632
دوخت لباس 

زنانه و بچه گانه
1کیارچهارمحال و بختیاری

شهرستان کیار روستای بید 

دره
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فیروزه الیاس بختیاریصندوق کارآفرینی امید

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1633
سامان روستای چمزین 

کوچه خانه بهداشت
100100فیروزه یزدانی چمزینیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1634
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی720720فیض اهلل موسائیبانک کشاورزیحمید اباد نعل اشکنان2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1635
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای نصیر اباد-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی600600فیض اله نصیری گلهبانک توسعه تعاون

1636

کشت گیاهان 

دارویی زعفران 

هکتار زعفران 1

هکتار موسیر10

وزارت جهاد کشاورزی3000700قاسم بخشنده بابرصادبانک کشاورزیبن روستای کرسنگ3بنچهارمحال و بختیاری

1637
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری باغ انار 

میالس
سازمان امور عشایر ایران760760قاسم بهاری زادهبانک کشاورزی

1638
پرورش ماهیان 

سردآبی
3لردگانچهارمحال و بختیاری

مرکزی روستای - لردگان 

کرف
وزارت جهاد کشاورزی24501500قاسم خلیل طهماسبیصندوق کارآفرینی امید

1639
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی12001000قاسم طاهریپست بانکسرتشنیز2کیارچهارمحال و بختیاری

1640

قطعات بتونی 

پیش ساخته 

وبتونی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000قاسمعلی توجونی اصلبانک توسعه تعاونلردگان روستایتنگ کلوره4لردگانچهارمحال و بختیاری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری1641

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای محمد - کوهرنگ

آباد

وزارت جهاد کشاورزی720720قپانی سلیمانی بابادیبانک کشاورزی

1642
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی18001800قدرت اهلل خانیبانک کشاورزیدستگرد امامزاده2شهرکردچهارمحال و بختیاری

1643

خرید ادوات و 

ماشین آالت 

نوین کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی15001500قدرت اهلل علی بازیبانک توسعه تعاونکالمویی- خانمیرزا2لردگانچهارمحال و بختیاری
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1644
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

منجرمویی
سازمان امور عشایر ایران585585قدرت طهماسبیبانک کشاورزی

1645
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750قدم ناز حاتمیصندوق کارآفرینی امیدبارز- لردگان2لردگانچهارمحال و بختیاری

1646
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری - لردگان

پشتکوه میالس
سازمان امور عشایر ایران799799قربان محمدی میالسیپست بانک

1647
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

ارمندسفلی
سازمان امور عشایر ایران650650قربانعلی شمس ارمندیبانک کشاورزی

1648
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری - لردگان

فاج
سازمان امور عشایر ایران420420قلی خالدی برهنهبانک کشاورزی

1649
تولید تیرچه و 

بلوک بوگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000قلی نوروزیبانک توسعه تعاونلردگان روستای بوگر4لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150قمر بیژنیبانک توسعه تعاونبرافتاب میالس1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1650

1651

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب جاده اصلی جنب 

بهداری

وزارت جهاد کشاورزی920920قنبر آریافربانک کشاورزی

1652

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان بهداری منزل 

شخصی

وزارت جهاد کشاورزی790790قنبر علی مردانی کرانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی680460قهرمان برخورداریپست بانکروستای جهمان2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری1653

1654
دامداری سنتی 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی1000800قهرمان کیوانی قلعه تکیپست بانکقلعه تک2کیارچهارمحال و بختیاری

1655
تولید نان 

صنعتی
4کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

گشنیزجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800قوام احمدیبانک کشاورزی

1656
تولید یخ 

خوراکی قالبی
15لردگانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری، 

روستای سندگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت140004000قوام دشتی گردابیپست بانک

1657
پرورش زنبور 

عسل
1لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا برجویی
وزارت جهاد کشاورزی660660قوام فرهمندبانک کشاورزی
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1658

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
انهای خ - فیل آباد- فارسان

اصلی
وزارت جهاد کشاورزی11901190قیصر رییسی فیل آبادیبانک کشاورزی

1659
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750قیصر محمودیصندوق کارآفرینی امیدروستای شوارز- بخش منج2لردگانچهارمحال و بختیاری

1660
پرور)زنبورداری

(ش ملکه
وزارت جهاد کشاورزی71007100کاظم خسروی مقدمبانک کشاورزیروستای محمد اباد6کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1661
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی720720کاظم سلجوقی پبدنیبانک کشاورزیامیر اباد دشت زرین2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1662

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

وزارت جهاد کشاورزی15501550کاظم شریعتیبانک توسعه تعاونراستاب خ گلستان شهدا2فارسانچهارمحال و بختیاری

1663
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

کوهرنگ چلگرد ورودی 

شهر کنارپارک کوهرنگ
وزارت جهاد کشاورزی720600کاظم فرامرزیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کافیه محمدیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1664

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریچوقابافی1665
-شهرستان کوهرنگ

روستای نصیرآباد
100100کافیه نصیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1666
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

روستای علی اباد دشت 

زرین
وزارت جهاد کشاورزی720720کامران خدادادیبانک کشاورزی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری1667

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای رضی - کوهرنگ

آباد

وزارت جهاد کشاورزی720720کاوس مختاری جونقانیبانک کشاورزی

1668

اقامتگاه بوم 

گردی و 

گردشگری

500500کاوه صابریپست بانکاردل روستای الیکوه2اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1669
طرح نقشه 

برداری روستایی
2فارسانچهارمحال و بختیاری

خیابان - ده چشمه-فارسان

84کوچه - تختی
وزارت صنعت، معدن و تجارت16501650کاوه محمدی ده چشمهپست بانک

1670
پرورش حد 

واسط بچه ماهی
3لردگانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

لردگان فالرد روستای گنج
وزارت جهاد کشاورزی5000850کاووس همتی چهاردهیپست بانک

1671
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750کبرا خالدی منشصندوق کارآفرینی امیدلردگان منج برافتاب2لردگانچهارمحال و بختیاری

1672

خیاطی ،مانتو 

تولید )دوز

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان اصلی جنب 

دبیرستان شهید حکمت

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150کبرا شهرانی کرانیصندوق کارآفرینی امید
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1شهرکردچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت1673
بخش الران روستای وانان 

(ع)خیابان حضرت ابوالفضل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبرا کرمی وانانیبانک کشاورزی

1674
کاشت گیاهان 

(موسیر)دارویی
وزارت جهاد کشاورزی720720کبری اردشیری لردجانیبانک کشاورزیروستای برجویی- لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

1675

سری دوزی 

لباس 

تولید )زنانه

(پوشاک

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

روستای کران خیابان 

کشاورز غربی روبه رو چشمه

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600کبری اسماعیلی کرانیصندوق کارآفرینی امید

1676
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان منطقه 

مشایخ روستای دوپالن

100100کبری امیدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1677

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

-دشت زرین –کوهرنگ 

روستای علی آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری خدادادی گلهصندوق کارآفرینی امید

1678
پرورش گاو 

شیری
1کیارچهارمحال و بختیاری

زوردگان خیابان مسعود 

بختیاری
وزارت جهاد کشاورزی750616کبری دیدار سیف آبادیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت9090کبری سبزیبانک کشاورزیروستای دهنونده-اردل1اردلچهارمحال و بختیاریقالیبافی1679

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی1680
الرک خ اصلی جنب خانه 

30بهداشت پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150کبری شریف پورالطانیبانک کشاورزی

1681
فرش )تابلوفرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان کشاورز غربی 

 منزل نوبر علی 47کوچه 

شهرانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری شهرانی کرانیصندوق کارآفرینی امید

1کیارچهارمحال و بختیاریخیاطی1682

چهارمحال و بختیاری کیار 

شرقی روستای دزک 

626خیابان ترویج پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری طهماسبیصندوق کارآفرینی امید

2اردلچهارمحال و بختیاریخیاطی زنانه1683
شهرستان اردل روستای 

دوازده امام
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500کبری ظفری دوازده امامصندوق کارآفرینی امید

1بروجنچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1684
بروجن گندمان روستای 

کردشامی خیابان اصلی
100100کبری عباسی کردشامیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری غیبی پوربانک توسعه تعاونکوهرنگ ، ملک آباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی باف1685
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1کیارچهارمحال و بختیاریفرش بافی1686

-چهار محال و بختیاری 

روستای -شهرستان کیار 

خیابان اصلی کوچه -سلم 

امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری کیانی سلمیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160کبری محمودی چالبطانبانک کشاورزیبرافتاب درکه1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1687

1688
لباسهای محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان منطقه بارز منزل 

رضا محمودیان
150150کبری محمودیان بارزیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110کبری موسوی موردیپست بانکلردگان روستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1689

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی1690
خیابان امام - روستای وانان 

7کوچه - خمینی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری نظری وانانیصندوق کارآفرینی امید

1691
لباس محلی 

اقوام
100100کبری یوسفی حاجیورصندوق کارآفرینی امیدشهرک امام حسین دهنو1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1692
-دهنو-شهرستان کوهرنگ 

شهرک امام حسین
100100کبوتر هلیلی موگوئیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1693

-صنایع دستی

دوخت لباس 

محلی بختیاری

100100کتایون انصاریصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1694
راه اندازی 

ICTدفتر
480480کتایون نوروزی مصیرپست بانکلردگان روستای شش بهره2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1695
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی600600کرامت اهلل اسکندریپست بانکروستای سلم2کیارچهارمحال و بختیاری

1696
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10301030کرامت میرالهیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای لیرابی2اردلچهارمحال و بختیاری

1697

پرورش 

بوقلمون 

گوشتی

وزارت جهاد کشاورزی98008200کریم برخورداریپست بانکناغان جغدان روستای کرچ10کیارچهارمحال و بختیاری

1698
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای سرتنگ - لردگان 

دینار عالی
وزارت جهاد کشاورزی840840کریم رحیمی ریگیبانک کشاورزی

1699

بهره برداری 

دامداری 

روستایی

وزارت جهاد کشاورزی11001100کریم هیبتیان قلعه سلیمیپست بانکقلعه سلیم2کیارچهارمحال و بختیاری

1700
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

کوه )منطقهعشایری طالیه

(ریگ
سازمان امور عشایر ایران980980کشواد خالدی سردشتیبانک کشاورزی

1701
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100کشور ظفریان سرچاهیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1702
شهرستان لردگان شهرک 

فجر
100100کشور موسوی بیدلهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1703

-صنایع دستی

دوخت لباس 

محلی بختیاری

150150کشور نصیری اردلیبانک توسعه تعاونروستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1704

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی250

5لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای - فالرد - لردگان 

گنج
وزارت جهاد کشاورزی30003000کشور همتیانبانک کشاورزی

1705
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100کفایت اعرابیانصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1706
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

چنار محمودی
200200کفایت نجفی بهزادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1707
لباسهای محلی 

اقوام
200200کلثوم جلیل پیرانصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ارمند سفلی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت960960کلثوم خالدی برهنهپست بانکلردگان روستای شهرک فجر10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1708

1709
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

آب چنار زیالیی
180180کلثوم ذوالقدری نسبصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000کلثوم کریمی منجرموئیبانک کشاورزیلردگان روستای شهرک فجر10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1710

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450کلثوم مالکی سونکیبانک توسعه تعاونلردگان روستای سونک2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی1711

1712
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
200200کلثوم محمدی مقدمصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1713
پرورابندی بره 

صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی36503650کلثوم ویسی شش بهرهبانک کشاورزیروستای کل گچی-لردگان 5لردگانچهارمحال و بختیاری

1714
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

رودشت منطقه -لردگان

عشایری ابزیر
سازمان امور عشایر ایران700700کهزاد خالدی سردشتیبانک کشاورزی

1715
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران550310کهیار انصاریان بارزیپست بانکلردگان منطقه عشایری بارز2لردگانچهارمحال و بختیاری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1716
روستای علی اباد دشت 

زرین
100100کوثر محمد حسینی حاجی ورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1717
لباس های 

محلی اقوام
100100کوثر واالپوریصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای باغ انار1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1718

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

چغاهست خیابان اصلی 

کوچه محبت منزل شخصی

وزارت جهاد کشاورزی920920کورش بهرامیبانک کشاورزی

1719
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

ارمندعلیا
سازمان امور عشایر ایران945945کورش جمالی ارمندیبانک کشاورزی

1720

خرید ادوات و 

مدرن سازی 

ماشین االت 

مکان)کشاورزی

(یزاسیون

وزارت جهاد کشاورزی14301430کورش رحیمی ریگیبانک کشاورزیروستای چمن بید- لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

1721

مکانیزاسیون 

کشاورزی 

(خرید تراکتور)

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای فانی آباد-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی785785کورش فرهادی بابادیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی833833کورش قاسمیبانک کشاورزیپیربلوط2شهرکردچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور1722

1723
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

روستای علی اباد دشت 

زرین
وزارت جهاد کشاورزی720720کورش کریمیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160کوکب کریمی ناغونیبانک کشاورزیناغان علیا1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1724

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1725

روستای - شهرستان 

خیابان هشتم - یانچشمه 

غربی

وزارت جهاد کشاورزی650650کیومرث جاللبانک کشاورزی

1726
کارگاه تولید 

پولک ونبات
5سامانچهارمحال و بختیاری

سامان شوراب صغیر بلوار 

معلم بن بست کاکتوس
وزارت صنعت، معدن و تجارت500300کیومرث رحیمی شورابیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گل افروز اسماعیلی درکهبانک کشاورزیروستای درکه1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1727

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1728
هرچگان خ ش بهرام علی 

کیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل اندام کیانی هرچگانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل بانو خلیل طهماسبیبانک توسعه تعاونبرافتاب میالس1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1729

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالیبافی1730

کوهرنگ شهرک میهه 

کوچه شهید فهمیده منزل 

باغی یوسفی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل بس ملک محمدی گلهبانک توسعه تعاون

10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1731
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800گل بهار بابامیرساطحیبانک توسعه تعاون

2فارسانچهارمحال و بختیاریتولید فرش1732
روستای کران خ اصلی 

انتهای کوچه28کوچه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت370370گل بهار تیموری کرانیبانک توسعه تعاون
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1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1733

- روستای دشتی - سامان 

منزل - کوچه سادات 

سیدعلی اکبر موسوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل بهار کیانیبانک کشاورزی

1734

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

عشایری

3کوهرنگچهارمحال و بختیاری
منطقه /چلگرد/کوهرنگ

عشایری دارکان
سازمان امور عشایر ایران1200700گل بی بی بدری حاجی وربانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی1735
کیار روستای زوردگان 

خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل پسند صادقی ده چناریبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1736
روستای خوی جنب مسجد 

جامه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل خندان احمدی خوییبانک توسعه تعاون

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1737

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای -کوهرنگ

نصیرآبادخیابان امام خمینی

وزارت صنعت، معدن و تجارت8888گل صنم نصیری گلهبانک کشاورزی

2سامانچهارمحال و بختیاریبومی گردی1738
شهرکرد سامان روستای 

یاسه چای داالن ما قبل آخر
1000500گل محمد بهارلویی یاسه چاهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1739
خیاطی تولید 

پوشاک
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

سرمور
وزارت صنعت، معدن و تجارت6060گل ناز احمدیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت12401240گل ناز خالدی سردشتیبانک کشاورزیابزیر سردشت10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1740

وزارت جهاد کشاورزی36003600گل نساء اسدی پور اله کوهیبانک کشاورزیاردل روستای قلعه درویش4اردلچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی1741

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1742
وانان خ حضرت ابوالفضل 

جنب مسجد (ع)
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلبهار مظفری وانانیبانک توسعه تعاون

1743
لباس های 

محلی
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای دهنو علیا

150150گلزار نجفی بابادیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100گلستان اسالمیصندوق کارآفرینی امیدناغان روستای دهنو1کیارچهارمحال و بختیاریسرمه دوزی1744
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160گلستان جلیل مصیربانک کشاورزیروستای کرف1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1745

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1746
هرچگان خ امام خمینی ک 

بهرام علی کیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلنار بیگی هرچگانیبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1747

تولید 

مانتوشلوار و 

لباس زنانه 

سفارشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500350گلناز خالدی سردشتصندوق کارآفرینی امیدروستای میالس اصلی2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500گلناز کریمی منجرموییصندوق کارآفرینی امیدروستای منجرمویی2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی1748

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1749
روستای - شهرستان لردگان

شهرک فجر
140140گلی جان موسوی بیدلهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1750
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
170170گلی خالدی سردشتیصندوق کارآفرینی امیدسردشت روستا ابزیر1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریچوقا بافی1751

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای سر آقا سید

100100گلی دادورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1752
فرش )تابلوفرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

فیل آباد قلعه برآفتاب 

99کوچه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلی شیخ نژادصندوق کارآفرینی امید

1753
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلی نظری سرمازهصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمازه1اردلچهارمحال و بختیاری

1754

خرید ادوات و 

مدرن سازی 

ماشین االت 

کشاورزی

2لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای حسن - لردگان 

هندو
وزارت جهاد کشاورزی824824گنجعلی رئیسیبانک کشاورزی

1755
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

دهنوی میالس
سازمان امور عشایر ایران10501050گودرز امیری ابراهیم محمدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی600600گودرز محمودی گهروییبانک توسعه تعاونروستای قلعه ممکا2کیارچهارمحال و بختیاریخریدتراکتور1756

1757
فرش )فرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان 

روستاامید آباد،هیرگان 

منزل شخصی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گوهر امامی کرانیصندوق کارآفرینی امید

2کیارچهارمحال و بختیاریتولیدی پوشاک1758
روستای -شهرستان کیار

سرتشنیز خیابان ولیعصر
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500گوهر طاهری سرتشنیزیصندوق کارآفرینی امید

1759
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گوهر نظریبانک کشاورزیاردل روستای رستم اباد1اردلچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1760
هرچگان خ امام خمینی ک 

ش حمزه ترکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گیسو بانو کیانیبانک کشاورزی
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2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری1761

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای ملک آباد- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی720720گیو محمدحسینی حاجی وربانک کشاورزی

1762
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی700700لطف اهلل حیدری دستناییپست بانکروستای سلم2کیارچهارمحال و بختیاری

1763

پرورش گاو 

 19شیری 

راسی

3بروجنچهارمحال و بختیاری

-چهارمحال و بختیاری

بخش -شهرستان بروجن

روستای گدار کبک-گندمان

وزارت جهاد کشاورزی23402340لطف اهلل رحیمی ریگی بهبانک کشاورزی

1764

پرورش 

گوسفند داشتی 

 75به ظرفیت 

راس

2فارسانچهارمحال و بختیاری
باباحیدر منطقه -فارسان

عشایری امیدآباد
سازمان امور عشایر ایران10001000لطف علی امیدیبانک کشاورزی

1765

توسعه و تولید 

خوراک دام 

وطیور

38شهرکردچهارمحال و بختیاری

شهرکرد روستای بهرام آباد 

ناحیه صنعتی بهرام آباد 

شرکت خوراک دام طیور و 

آبزیان دٌردانه کیان

وزارت جهاد کشاورزی5000050000لطیف علی بابایی شهرکیبانک کشاورزی

1766

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
روستای راستاب خ اصلی 

پایین تر از مغازه رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی790790لطیف فروزنده هفشنجانیبانک کشاورزی

1767
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای -بیرگان-کوهرنگ

گل اباد

وزارت جهاد کشاورزی720600لقمان حسن شیخی سرپیریبانک کشاورزی

1768
صنایع دستی 

قالی بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال احمدیبانک کشاورزیشهرستان اردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاری

1769
پرورش ماهیان 

سرد آبی
وزارت جهاد کشاورزی20002000لیال الی پور بهشت آبادیصندوق کارآفرینی امیدروستای بهشت آباد2اردلچهارمحال و بختیاری

1770
خیاطی زنانه 

(تولید پوشاک)
2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

راستاب جاده اصلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600لیال آذرنیوش چلچهصندوق کارآفرینی امید

1شهرکردچهارمحال و بختیاریخیاطی1771

هفشجان روستا سیرک خ 

شهید مختار عسگری منزل 

محمد جواد عسگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150لیال آهنگ هفشجانیصندوق کارآفرینی امید
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1772
قالی بافی و 

فرش دستباف
1کیارچهارمحال و بختیاری

روستای سلم جاده ی اصلی 

خیابان شهید چمران منزل 

سعیدولی پور

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال بابایی خراجیبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1773
ارجنک خ ورزش کوجچه 

18صبحان پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال بخشی ارجنکیصندوق کارآفرینی امید

1774

سری دوزی 

لباس 

تولید )زنانه

(پوشاک

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

روستای هیرگان قلعه امید 

آباد خیابان اصلی جنب 

مسجد امام

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500لیال تاج کرصندوق کارآفرینی امید

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1775
هرچگان بلوار رهبر ش 

ترکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال ترکی هرچگانیبانک کشاورزی

1776
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری

دهنو میالس  –لردگان 

سفلی

150150لیال تالجصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت176144لیال جعفری شلمزاریبانک توسعه تعاونشلمزار روستای جعفرآباد1کیارچهارمحال و بختیاریفرش دستباف1777

1778

شرکت تعاونی 

تولیدی دستان 

توانا 

خانم )گوجان

(لیال جهانبازی

4فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

روستای ده چشمه خیابان 

اصلی نرسیده به پیرغار 

طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت12501250لیال جهانبازیبانک توسعه تعاون

1779
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستانلردگان

جوانمردی
200200لیال جهانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600لیال حسنیپست بانکلردگان روستای ششبهره3لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی1780

1781
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

کوه ریگ
سازمان امور عشایر ایران490490لیال خالدی برهنهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی650650لیال خداوردیان دهکردیپست بانکروستای تشنیز2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری1782

140140لیال درخشان هورهصندوق کارآفرینی امیدروستای هوره1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1783
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال رحیمیصندوق کارآفرینی امیدکالرریک1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1784

1785
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

- شهرستان لردگان

روستایی شش بهره
200200لیال رحیمی ریگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1786
لباس های 

محلی اقوام
450450لیال رستمیبانک توسعه تعاونلردگان دشت پاگرد1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1787

خیاطی 

دوزندگی زنانه )

(و بچه گانه 

1سامانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان سامان روستای 

شوراب صغیر کوچه آزادی 

6پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200لیال قدرت سامانیبانک توسعه تعاون

2شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1788

چهارمحال و بختیاری 

شهرکرد روستای دستگرد 

امامزاده خیابان ولی عصر 

کوچه نسیم منزل شخصی 

بابایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت490490لیال کاظمی کرچیبانک توسعه تعاون

1789
لباسهای محلی 

اقوام
150150لیال کریمی ناغونیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای تنگ کلوره1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال کیانیبانک کشاورزیهرچگان بلوار رهبر1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1790

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1791

هرچگان جنب مدرسه 

توحید خ امام خمینی ک 

ش بهرام علی کیانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال کیانی هرچگانیبانک توسعه تعاون

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی1792

شهرستان شهرکرد روستای 

خوی خیابان نبی اکرم 

جنب بهداری

وزارت صنعت، معدن و تجارت10090لیال مردانی دهکردیبانک توسعه تعاون

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1793
خوی خ مسجد جامع باالتر 

از مخابرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال نعمتی خوییبانک کشاورزی

1794
خیاطی 

(تولیدپوشاک)
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

-روستای دهنو-کوهرنگ

(ع)شهرک امام حسین 

وزارت صنعت، معدن و تجارت700600لیال یوسفی بابادیپست بانک

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1795
روستای هرچگان کوی 

شهید ترکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیلی بگدلیصندوق کارآفرینی امید

1کیارچهارمحال و بختیاریقالی دست بافت1796

ناغان روستای حیدر اباد 

خیابان معلم جنب مدرسه 

شهید سهرابی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیلی شفیعی ظلم آبادیبانک کشاورزی

1797

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
روستای راستاب خ حسینیه 

امام حسین
وزارت جهاد کشاورزی13501350مازیار امینیبانک کشاورزی

1798
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی12401240مالک غریبی ممسنیبانک کشاورزیاردل روستای ممسنی2اردلچهارمحال و بختیاری

1799
کارگاه تیرچه و 

بلوکی
3لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان شش بهره میانه 

میانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600ماندنی جلیل پیرانبانک توسعه تعاون

1800

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

وزارت جهاد کشاورزی10501050ماه بیگم طاهری راستابیبانک کشاورزیراستاب جنب شرکت تعاونی2فارسانچهارمحال و بختیاری
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1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1801

سامان روستای سوادجان 

خیابان مالصدرا کوچه 

ارغوان

100100ماه سلطان عسگری سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1802
لباسهای محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

فالرد روستای ابو -لردگان

اسحاق
100100ماه طال شریفی ریگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالی بافی1803
تشنیز جنب مسجد امام 

 منزل میرزایی75حسین پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ماه طال میرزایی تشنیزیبانک کشاورزی

2بروجنچهارمحال و بختیاریچوقا بافی1804

چهار محال و بختیاری ، 

شهرستان بروجن ، روستای 

گلوگرد، منزل جابر رمضانی

150150ماه گل رمضانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1805
لباسهای محلی 

اقوام
200200ماه نساء جهانبخشیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای برجویی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150ماهتاب طهماسبی کهیانیبانک توسعه تعاونلردگان روستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1806

وزارت صنعت، معدن و تجارت1000800ماهدخت موسوی بیدلهصندوق کارآفرینی امیدبیدله2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی1807

1808
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

آبشاران سفلی

100100ماهزاده سلطانی سرکونیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1809

پرواربندی بره 

 300صنعتی 

راسی

4لردگانچهارمحال و بختیاری
چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا صالحات
وزارت جهاد کشاورزی30503050مجتبی اسماعیلی درکهبانک کشاورزی

1810
دامداری 

روستایی
2کیارچهارمحال و بختیاری

خ .روستای سر تشنیز

سعدی جنوبی
وزارت جهاد کشاورزی700700مجتبی امینی سرتشنیزیپست بانک

1811
پرورش 

گاوشیری
وزارت جهاد کشاورزی990790مجتبی جلیل طهماسبیپست بانککرف2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی600600مجتبی رضاییپست بانکسرتشنیز2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری1812

1813
پرورش گاو 

شیری
2بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
وزارت جهاد کشاورزی750750مجتبی سورانی یانچشمهبانک کشاورزی

1814

خرید و فروش 

محصوالت 

کشاورزی و 

دامی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری
-شهرستان کوهرنگ 

روستای دهنو
وزارت جهاد کشاورزی720720مجتبی غیبی حاجیوربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی600600مجتبی کریمیپست بانکروستای زوردگان2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری1815
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3سامانچهارمحال و بختیاریبوم گردی1816

شهرکرد سامان هوره 

روستای یاسه چاه منزل 

علی بهارلویی

20001000مجید بهار لوییصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1817
پرورش گاو 

شیری
2بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

تومانک
وزارت جهاد کشاورزی900900مجید ترکیبانک کشاورزی

2بنچهارمحال و بختیاریخاتم کاری1818
شیخ شبان منزل مجید 

سلمان پور
200200مجید سلمانی پورشیخ شبانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1819

شیالت و 

آبزیان پرورش 

ماهیان سرد 

(حدواسط)آبی

6فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا ده 

چشمه خیابان اصلی جنب 

مسجد امیر المومنین مزرعه 

باغ درویش

وزارت جهاد کشاورزی80003912مجید صادقیپست بانک

1820
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی384384مجید طاهری فردبانک کشاورزیشهرک عشایری چلگرد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1821

کمپینگ 

عشایری سبز 

کوه

2بروجنچهارمحال و بختیاری

چهار محال و بختیاری 

،شهرستان بروجن ،بخش 

گندمان ،روستای نصیر آباد 

،منطقه عشایری سبز کوه

1000800مجید علی خانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1822
گلخانه گل 

شاخه بریده رز
3اردلچهارمحال و بختیاری

- چهار محال و بختیاری

بخش -شهرستان اردل

روستای دورک -میانکوه

قنبری

وزارت جهاد کشاورزی2500023000مجید گودرزی نژادبانک کشاورزی

1823
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی360360مجید نامداریبانک کشاورزیروستای پهنا- شهرستان بن 1بنچهارمحال و بختیاری

1824
تولید گرانول 

بازیافتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت45002500محبوبه احمدی بابادیصندوق کارآفرینی امیدشهرک صنعتی دشت زرین4کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1825
فرش دستباف 

و دستبافته ها
1سامانچهارمحال و بختیاری

شهرکرد سامان شوراب 

صغیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100محبوبه رحیمی سامانیپست بانک

1826
لباس های 

محلی اقوام
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای چم خلیفه 

22خیابان پیرچنار پالک
166166محبوبه ریاحی سامانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی1827

استان چهارمحال و 

بختیاری روستای جعفر اباد 

جمب مسجد صاحب الزمان 

منزل شخصی غالمعباس 

جمشیدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080محبوبه شهباز گهروییپست بانک

1بنچهارمحال و بختیاریقالیبافی1828
بن شیخ شبان خ امام 

خمینی ک سلمان فارسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100محبوبه هاشمی شیخ شبانیبانک کشاورزی
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1829
تولید قطعات 

بتونی
وزارت صنعت، معدن و تجارت11501000محترم احمدی دوازده امامصندوق کارآفرینی امیداردل روستای دوازده امام2اردلچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1830
شهرستان روستای کالر 

سفلی
100100محترم اکبری آدرگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1831

تجهیز دفاتر 

پست بانک و 

ICTخدمات 

970900محترم رستمی کندریپست بانکروستای شهریار- لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1832
شهرستان روستای کالر 

سفلی
100100محدثه شریفی ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1833

پرورش 

زنبورعسل 

پرورش و )

فراوری طیور و 

(زنبورعسل

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان فردوسی 

14کوچه 

وزارت جهاد کشاورزی690690محسن اسماعیلیبانک کشاورزی

1834
تولید پولک و 

نبات
2بنچهارمحال و بختیاری

وردنجان خیابان شهرداری 

جنب مدرسه دبیرستان 

دکتر مفتح

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500محسن اسماعیلی وردنجانیپست بانک

1835
پرورش زنبور 

داری
وزارت جهاد کشاورزی720720محسن اکبری احمد محمودیبانک کشاورزیگوهرنگ میهه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2لردگانچهارمحال و بختیاریباشگاه بیلیارد1836

لردگان روستای دهنو 

میالس خ شهید عیسی 

3امیری 

وزارت ورزش و جوانان1400900محسن امیریصندوق کارآفرینی امید

1837
تولیدی پولکی 

نبات
2لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت11001000محسن امیری ابراهیم محمدیبانک توسعه تعاون

1838

قاب سازی 

چوبی،تابلو 

مبلمان و )فرش

مصنوعات 

(چوبی

5فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

کران خیابان ابوذر طبقه 

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000محسن تیموری پردنجانیپست بانک

1839
تکثیروپرورش 

ماهیان زینتی
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

روستای خوی .شهرکرد

(ره)خیابان امام خمینی
وزارت جهاد کشاورزی500250محسن رحیمی خوییپست بانک

1840

واحد پرورش 

گاو شیری 

دامداری )

(روستایی

2لردگانچهارمحال و بختیاری
ده - خانمیرزا- لردگان 

صحرا
وزارت جهاد کشاورزی720720محسن رشیدی ده صحراییبانک کشاورزی

1841

پرورش گاو 

 15شیری 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی21002100محسن عباسی دزکیبانک کشاورزیروستای کنرک علیا3بروجنچهارمحال و بختیاری

1842
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی10001000محسن غیبی حا جی وربانک کشاورزیروستای دهنو2کوهرنگچهارمحال و بختیاری
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1843

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران قلعه خیابان آزدگان 

جنب مسجد صاحب الزمان

وزارت جهاد کشاورزی10501050محسن قاسمی کرانیبانک کشاورزی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی1844
کوهرنگ داب صمصامی سه 

راهی کوهرنگ بازفت
وزارت جهاد کشاورزی13001300محسن کریمی مالک آبادیصندوق کارآفرینی امید

1845
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی600600محسن کوچکیبانک توسعه تعاونروستای بید کل2فارسانچهارمحال و بختیاری

1846

دفتر خدمات 

ارتباطی پست 

بانک

2بروجنچهارمحال و بختیاری
روستای کنارک - بروجن 

علیا
500400محسن کیانی خراجیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی1500340محسن نصیری گلهبانک کشاورزیروستای نصیراباد3کوهرنگچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1847

1848
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی800800محمد احمدیبانک کشاورزیخیابان اصلی-روستا راستاب2فارسانچهارمحال و بختیاری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریکشت موسیر1849

استان چهارمحال وبختیاری 

-شهرستان کوهرنگ-

روستای دره - منطقه میهه

بید

وزارت جهاد کشاورزی800800محمد اسکندری گلهبانک کشاورزی

1850

تولید 

مصنوعات 

چرمی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

کوهرنگ روستای ملک اباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت800200محمد بالی پورپست بانک

1851
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750محمد بدری بابادیصندوق کارآفرینی امیدچلگرد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1852

کشت گیاهان 

هکتار 2دارویی

موسیرو 

هکتار2زعفران

1بنچهارمحال و بختیاری

بخش شیدا - شهرستان بن 

- روستای یان چشمه - 

مشاء حسن بهارلویی و باغ 

گستر

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد بهارلوئیبانک کشاورزی

1853
تولیدی تیرچه 

وبلوک
وزارت صنعت، معدن و تجارت550550محمد پور نصیریبانک توسعه تعاونروستای نصیر اباد. کوهرنگ 2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1854

تولید 

مصنوعات 

مبلمان )چوبی 

و مصنوعات 

(چوبی

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

ده چشمه خیابان اصلی 

نبش خیابان تختی

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500محمد پوالدی ده چشمهصندوق کارآفرینی امید

1855

مکانیزاسیون 

مزرعه پرورش 

ماهی سرد ابی

5لردگانچهارمحال و بختیاری

بخش -شهرستان لردگان 

فالرد روستای سندگان 

پرورش ماهی

وزارت جهاد کشاورزی50005000محمد جعفر پوربانک کشاورزی
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1856
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720محمد جمال پور دزکیبانک کشاورزیصمصامی دزک سفلی2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1857
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750محمد حاتمیصندوق کارآفرینی امیدلردگان دهنو بارز2لردگانچهارمحال و بختیاری

1858

فرش دستباف 

ترنج آبچنار 

ارمند لردگان

وزارت صنعت، معدن و تجارت38003800محمد حسنیبانک کشاورزیروستای ابچنار ارمند19لردگانچهارمحال و بختیاری

1859

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

عشایری

3کوهرنگچهارمحال و بختیاری
منطقه /دشت زرین/کوهرنگ

عشایری علی آباد
سازمان امور عشایر ایران10101010محمد خدادادیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1860
روستای - شهرستان بن 

الرک
وزارت جهاد کشاورزی900900محمد دهقانی الطانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت12301230محمد رادمرد خانمیرزاییپست بانکلردگان روستای شهرک فجر10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1861

وزارت جهاد کشاورزی781781محمد رضاییبانک کشاورزیهرچگان2شهرکردچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور1862

1863
خرید تراکتور 

وادوات
وزارت جهاد کشاورزی780780محمد سلیمانیپست بانکجعفراباد جاده خوزستان2کیارچهارمحال و بختیاری

1864
پرورش 

زنبورعسل
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

شمس آباد خیابان 

شهیدبهشتی روبروی 

1270ایستگاه گاز پالک

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد شاهینی شمس آبادیبانک کشاورزی

1865
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

کوهرنگ بخش بازفت 

روستای میاندوهان علیا
وزارت جهاد کشاورزی400400محمد طاهری حاجی وندبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران730730محمد طهماسبیبانک کشاورزیکرف2لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1866

1867
خرید تراکتور 

وادوات
2کیارچهارمحال و بختیاری

روستای قلعه تک خیابان 

اصلی
وزارت جهاد کشاورزی754754محمد عباسی قلعه تکیبانک کشاورزی

1868
کشت گیاهان 

دارویی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی1000400محمد علی خدابخشیبانک توسعه تعاوناراضی بلبلی- روستای نافچ 2شهرکردچهارمحال و بختیاری

1869
تولیدی لباس و 

پوشاک
3اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل شهردشتک 

خیابان امام خمینی تولیدی 

پوشاک

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500محمد علی سلیمانی دشتکیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی744744محمد علی عسگریبانک کشاورزیپیربلوط2شهرکردچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور1870

2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری1871

استان چهارمحال و 

بختیاری شهرستان کیار 

روستای زوردگان

وزارت جهاد کشاورزی500320محمد غفاری میرمحمدیپست بانک
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2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری1872

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

چلگرد- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی720720محمد غیبی حاجیوربانک کشاورزی

1873
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی
2اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

عزیزآباد
وزارت جهاد کشاورزی817817محمد فتحیبانک کشاورزی

1874
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی520400محمد قاسمی اصلبانک کشاورزیچم قلعه1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1875
پرورش زنبور 

عسل
2فارسانچهارمحال و بختیاری

شهرستان فارسان روستای 

بیدکل
وزارت جهاد کشاورزی1200755محمد کوچکیپست بانک

1876
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720600محمد مراد خسرویبانک کشاورزیرضی اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1877
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی28002800محمد مرادی امام قیسیبانک کشاورزیبروجن روستای امام قیس3بروجنچهارمحال و بختیاری

2فارسانچهارمحال و بختیاریمکانیزاسیون1878

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

کران خیابان سواران کوچه 

521 پالک 71

وزارت جهاد کشاورزی14001400محمد مردانی کرانیپست بانک

1879
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی13001300محمد مالئیبانک کشاورزیاردل میانکوه روستای کنمی2اردلچهارمحال و بختیاری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری1880

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای - کوهرنگ

میانرودان

وزارت جهاد کشاورزی750750محمد مهری بابادیصندوق کارآفرینی امید

1881
اقامتگاه بوم 

گردی
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-شهرستان کوهرنگ

روستای میان رودان
344344محمد مهری بابادیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1882
پرورش گاو 

شیری
3کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای - کوهرنگ

میانرودان

وزارت جهاد کشاورزی1400350محمد مهری بابادیبانک کشاورزی

1883
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

گوهرنگ روستای شیخ علی 

خان خیابان اصلی منزل 

شخصی

وزارت جهاد کشاورزی720720محمد موالیی آرپناهیبانک کشاورزی

1884
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی896896محمد نصیری بابادیپست بانکروستای نصیر اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1885
پروار بندی 

گوساله صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی3200700محمد نصیری گلهپست بانکنصیر اباد3کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1886
صنایع چوب و 

ام دی اف کاج
3کیارچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان کیار 

خیابان امام خمینی - دزک 

جنب دبستان آزادگان- 

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001200محمد هاشمی دزکیپست بانک
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1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1887
روستای - شهرستان بن 

بارده
وزارت جهاد کشاورزی500500محمدباقر کریم زاده باردهبانک کشاورزی

1888

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی100

2لردگانچهارمحال و بختیاری
دهنو محمدحسین -لردگان 

ریگ
وزارت جهاد کشاورزی16001600محمدجعفر طهماسبی کرفیصندوق کارآفرینی امید

1889
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500محمدحسن شمسی ارمندیبانک کشاورزیمنطقه عشایری ارمند سفلی2لردگانچهارمحال و بختیاری

1890
پرورش زنبور 

عسل
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

شهرکرد سورشجان 

روستای مصطفی اباد
وزارت جهاد کشاورزی752752محمدحسین حیدری سورشجانیبانک کشاورزی

1891
کارگاه بلوک 

زنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900محمدحسین کریم زاده باردئیبانک توسعه تعاونروستای بارده جنب امامزاده3بنچهارمحال و بختیاری

1892

پرواربندی بره 

 300صنعتی 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی32303230محمدرحیم بابامیرساطحیبانک کشاورزیچ بختیاری لردگان ششبهره4لردگانچهارمحال و بختیاری

1893
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

(مازه سردشت)سردشت
سازمان امور عشایر ایران490490محمدرشید حسین پورآقائیبانک کشاورزی

1894

پرورش زنبور 

 120عسل

کلونی

1بروجنچهارمحال و بختیاری
بخش گندمان روستای 

تگرگ اب
وزارت جهاد کشاورزی240240محمدرضا افشاریبانک کشاورزی

1895
دامداری سنتی 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمدرضا بخشیان خراجیپست بانکخراجی جاده خوزستان2کیارچهارمحال و بختیاری

1896
زنبورداری 

 کلونی110
1بروجنچهارمحال و بختیاری

بخش گندمان روستای امام 

قیس
وزارت جهاد کشاورزی220220محمدرضا رنجبر امام قیسیبانک کشاورزی

1897
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی11201120محمدرضا لندیپست بانکروستای خراجی2کیارچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند1898
روستای  –شهرستان بن 

–آزادگان 
وزارت جهاد کشاورزی750750محمدرضا محمدیبانک کشاورزی

1899

شرکت تعاونی 

پاپوش راسپینا 

آقای )ایرانیان 

محمدرضا 

(مردانی کرانی

4فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان فردوسی جنب 

بانک صادرات

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001100محمدرضا مردانی کرانیبانک توسعه تعاون
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1900
پرورش گاو 

شیری
3بروجنچهارمحال و بختیاری

بروجن بلداجی روستای 

متویی
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمدزکی علی پوربانک کشاورزی

1901
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750محمدعلی پورشهورصندوق کارآفرینی امیدلردگان دهنو میالس2لردگانچهارمحال و بختیاری

1902
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی900900محمدعلی محمدیبانک کشاورزی

1903
پرورش 

زنبورعسل
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

--شهرستان کوهرنگ 

روستای دهنو علیا
وزارت جهاد کشاورزی450450محمدعلی نجفیبانک کشاورزی

1904
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

برآفتاب میالس
سازمان امور عشایر ایران685685محمدقلی فتاحی میالسیبانک کشاورزی

1905

خرید ماشین 

-االت کشاورزی

تراکتور

2اردلچهارمحال و بختیاری
اردل میانکوه روستای 

سرچشمه
وزارت جهاد کشاورزی784784محمدکریم غریب شاهیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی600600محمدیار طاهریپست بانکروستای سر تشنیز2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری1906

1907

خرید ماشین 

تراکتور )آالت 

(شش سیلندر

2شهرکردچهارمحال و بختیاری

شهرکرد هفشجان روستای 

سیرک خیابان شهید مختار 

عسگری روبروی شرکت 

تعاونی

وزارت جهاد کشاورزی1510740محمود امینیبانک توسعه تعاون

1908
پرورش 

گاوشیری
وزارت جهاد کشاورزی17301730محمود امینی مصطفی آبادیبانک کشاورزیمصطقی آباد2شهرکردچهارمحال و بختیاری

1909
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی800800محمود جهانگیریبانک کشاورزیحیدری خیابان حسن آباد2بنچهارمحال و بختیاری

1910

مکانیزاسیون 

مزرعه پرورش 

ماهی سرد ابی

6لردگانچهارمحال و بختیاری

بخش -شهرستان لردگان 

فالرد روستای سندگان 

پرورش ماهی

وزارت جهاد کشاورزی60006000محمود خسرویبانک کشاورزی

1911
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720محمود داودی حمولهبانک کشاورزیروستای دیمه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

7لردگانچهارمحال و بختیاریتولید ترشی1912
فالرد سه راهی روستای 

کلواری
وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400محمود رستمی مال خلیفهبانک توسعه تعاون

1913
تولید نبات و 

آبنبات و گز
3بروجنچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

شهرستان - بختیاری 

ناحیه صنعتی - بروجن

2فاز - گندمان 

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000محمود زمانی فرادنبهپست بانک

1914

واحد پرورش 

گوسفند 

دامداری)داشتی

( روستایی

1لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای - خانمیرزا- لردگان

برجویی
وزارت جهاد کشاورزی980980محمود فرخیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1915
پرورش زنبور 

عسل
2لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای سرتنگ - لردگان 

مسن
وزارت جهاد کشاورزی750600محمود کیانی پورصندوق کارآفرینی امید

1916

کارگاه 

- موزاییک زنی 

معدنی کوچک 

مقیاس

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500محمود مولوی وردنجانیپست بانکوردنجان2بنچهارمحال و بختیاری

1917
پرورش 

زنبورعسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-شهرستان کوهرنگ

روستای نصیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی750750محمود نصیری گلهصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت12401240محمود هاشم زاده کلواریپست بانککلواری فالرد3لردگانچهارمحال و بختیاریصنایع چوب1918

1919
پرواربندی دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران11201120محمودرضا کریمیبانک کشاورزیمنطقه عشایری منجرمویی2لردگانچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1920
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مدینه امیری دهنوییصندوق کارآفرینی امید

1921
لباس محلی 

اقوام
100100مدینه جلیل پیرانبانک توسعه تعاونلردگان جلیل آباد1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1922

پرورش 

زنبورعسل 

پرورش و )

فراوری طیور و 

(زنبورعسل

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

هیرگان ،شریف آباد منزل 

شخصی

وزارت جهاد کشاورزی690690مدینه مهدوریبانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی1923
کیار روستای قلعه ممکا 

خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مدینه مهربانی گهروئیبانک کشاورزی

1924
تابلو فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080مدینه هادیبانک توسعه تعاونبازفت روستای باغ چنار1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1925

پرورش 

گوسفند داشتی 

 75با ظرفیت 

راس در مناطق 

عشایری

2بروجنچهارمحال و بختیاری

شهرستان بروجن بخش 

بلداجی منطقه عشایری 

گلوگرد

سازمان امور عشایر ایران12001200مراد حسنی کوچکیبانک کشاورزی

1926

پرورش و 

کشت گیاهان 

دارویی

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای نصیر اباد-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی960960مراد نصیری گلهبانک کشاورزی

1927
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی13501050مراد نظرپورپست بانکفخر ابا د صمصامی3کوهرنگچهارمحال و بختیاری
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1928

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی در 75

مناطق عشایری

2بروجنچهارمحال و بختیاری

شهرستان بروجن بخش 

بلداجی منطقه عشایری 

چغاخور

سازمان امور عشایر ایران12301230مرادعلی آقابکیبانک کشاورزی

1929

پرورش ماهی 

قزل االی 

رنگین کمان

4اردلچهارمحال و بختیاری
اردل روستای رستم اباد پل 

فلزی سرداب سمت چپ
وزارت جهاد کشاورزی25002500مرتضی امیریبانک کشاورزی

1930

پرورش گاو 

شیری و 

پرورش دام 

سبک

وزارت جهاد کشاورزی20002000مرتضی حسنی کوچکیبانک کشاورزیروستای گلوگرد3بروجنچهارمحال و بختیاری

1931
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی13001300مرتضی ظفریصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ده کهنه2اردلچهارمحال و بختیاری

1932
پرورش زنبور 

عسل
2فارسانچهارمحال و بختیاری

فیل اباد اخر خیابان 

فردوسی
وزارت جهاد کشاورزی600600مرتضی عسگری فیل آبادیبانک توسعه تعاون

1933

مکانیزاسیون 

کشاورزی 

(خرید تراکتور)

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای فانی آباد- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی785785مرتضی فرهادی بابادیبانک کشاورزی

1934
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

شهرستان کوهرنگ ، دشت 

زرین ، روستای علی آباد

وزارت جهاد کشاورزی720720مرتضی کرمیبانک کشاورزی

1935
تولید نبات و 

آبنبات و پولک
2کیارچهارمحال و بختیاری

روستای سرتشنیز خ رسالت 

1ک
وزارت صنعت، معدن و تجارت830830مرتضی مقصودی سرتشنیزیپست بانک

1936
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرجان ظفریصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

900800مرجان ولیزادهپست بانکسامان هوره خ امام2سامانچهارمحال و بختیاریپست بانک1937
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

3فارسانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک1938
خیابان امام -عیسی آباد

26پالک-حسین
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800مرضیه احمدی عیسی آبادیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه احمدی میالسیصندوق کارآفرینی امیدروستای باغ انار میالس1لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی1939

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی1940
تومانک خیابان اصلی ک 

دوم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه اکبری بنیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت140140مرضیه امیری دره رزگاهیصندوق کارآفرینی امیدامام اباد ارمند1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1941
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1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1942

سامان روستای هوره 

خیابان نماز کوچه 

25سرچشمه پالک

100100مرضیه بهاءلو هورهبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1943
البسه بختیاری 

لری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان شهرک 

هجرت خیابان شهدا
200200مرضیه حسینی ده چناریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1944

سامان روستای هوره 

خیابان اوزون داغ بن بست 

نیکوکار منزل درخشان

100100مرضیه حیدری بنیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1945

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100مرضیه خسرویصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1946
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100مرضیه خسروی چلوئیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ممسنی1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1947
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

باغ بهزاد
200200مرضیه رحیمی جوب نساییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت650650مرضیه رحیمی ریگیصندوق کارآفرینی امیدرحیم اباد2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی1948

1949
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

فالرد روستای ابو -لردگان

اسحاق
100100مرضیه سعیدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1950
باجه خدمات 

بانکی
300250مرضیه سلمانی پورباردییپست بانکروستای بارده خیابان شهداء2بنچهارمحال و بختیاری

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1951
- شهرستان لردگان 

روستای کل گچی
100100مرضیه شریفی ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1952
-صنایع دستی

گلیم بافی
6060مرضیه صالحیبانک توسعه تعاوناردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی1953

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

شهرک -دهنو –کوهرنگ 

منزل -(ع)امام حسین

محمدحسین غیبی پور

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450مرضیه غیبی پورصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه غیبی حاجیورپست بانکروستای ملک اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی1954

1955
رودوزیهای 

الحاقی
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای سوادجان 

خیابان ولیعصر کوچه 

2فرهنگ پالک

100100مرضیه فتاحی سوادجانیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1956
دوت البسه 

محلی بختیاری
170170مرضیه فتاحی میالسیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای باغ نار1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه قایدی وانانیبانک کشاورزیوانان خ اصلی1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1957
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1958
پرورش 

گاوشیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

دشت -شهرستان کوهرنگ-

زرین روستای علی آباد

وزارت جهاد کشاورزی760760مرضیه کریمی گلهبانک کشاورزی

1959
لباس های 

محلی اقوام
100100مرضیه محمدی ارمندیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ارمند1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1960
روستای - شهرستان لرگان

میالس
100100مرضیه محمدی میالسیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800مرضیه مشفقی جوبانک توسعه تعاوناسالم اباد میالس10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1961

1962

تولید مانتو و 

شلوار و لباس 

زنانه سفارشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت680680مرضیه نامداریصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای چالبطان3لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080مرضیه یوسفی حاجیوربانک کشاورزیشهرک امام حسین دهنو1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی1963

1964
-صنایع دستی

چوقا بافی
100100مرغزار بهداروندی ده گهصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت495495مروارید بشوشبانک توسعه تعاونلردگان روستای کهیان2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی1965

1966
صنایع دستی 

قالی بافی
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

سرمازه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مروارید نظری سرمازهصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم احمدیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاریطرح قالیبافی1967

1968

تولید تابلو 

فرش دست 

بافت

وزارت صنعت، معدن و تجارت500300مریم احمدیبانک توسعه تعاونلردگان روستای ناغان سفلی3لردگانچهارمحال و بختیاری

1969
-صنایع دستی 

سرمه دوزی
10080مریم احمدیپست بانکاردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1970
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم احمدی پوربانک توسعه تعاوناردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

1971
-صنایع دستی

سرمه دوزی
100100مریم احمدی سرچاهیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم اکبریبانک توسعه تعاونروستای منجر مویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1972

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000مریم الماسی نسببانک کشاورزیسندگان فالرد6لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1973

4لردگانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک1974
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت950950مریم امیری ابراهیم محمدیصندوق کارآفرینی امید
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1975
دوخت البسه 

محلی وبختیاری
150150مریم امیری دره رزگاهیصندوق کارآفرینی امیدروستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی1976
کیار روستای موسی اباد 

خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم امینی سرتشنیزیبانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاریفرش بافی1977

شهرستان کیار روستای 

امیر آباد جنب جنب خانه 

بهداشت

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم آذربانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1978
روستای کاکلک جنب 

مسجد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم باقری کاکلکیبانک کشاورزی

1979
مصنوعات 

چرمی
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای سوادجان 

خیابان ولیعصر جنب خانه 

بهداشت قدیم

200200مریم بالیزوانبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1980
پرورش 

زنبورعسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-بیرگان-شهرستان کوهرنگ

روستای دزک آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000مریم بهادری اصلصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت490490مریم بهرامیبانک توسعه تعاونعیسی آباد خیابان اصلی3فارسانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1981

1982
-صنایع دستی

چوقا بافی
100100مریم بهرامی دشتکیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای افسراباد1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1983
هرچگان جاده کاکلک 

روبروی مدرسه راهنمایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم بیگیبانک توسعه تعاون

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی1984
 115شهرکرد خیابان یاس 

20پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم بیگی هرچگانیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم ترکی هرچگانیبانک توسعه تعاونهرچگان محله باال1شهرکردچهارمحال و بختیاریخیاطی1985

1986
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری

دهنو میالس  –لردگان 

سفلی

150150مریم تالجصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم ثابت لردجانیبانک توسعه تعاونروستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1987

100100مریم جلیل شش بهرهصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای دارجونه1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی1988
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1989
دوخت البسه 

محلی وبختیاری
150150مریم جلیل طهماسبیصندوق کارآفرینی امیدروستای کینک1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی1990
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت410410مریم حاجی پور میالسیپست بانک

1991
قالیبافی 

روستایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم حسن زاده سورشجانیبانک کشاورزیروستای ارجنک- شهرکرد1شهرکردچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200مریم حسنیپست بانکلردگان روستای شهرک فجر10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1992
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وزارت صنعت، معدن و تجارت15501550مریم خالدیبانک کشاورزیلردگان منجر مویی1لردگانچهارمحال و بختیاریتولید تابلو فرش1993

1994
مزرعه پرورش 

ماهی
4اردلچهارمحال و بختیاری

-افسرآباد - شهرستان اردل 

مزرعه پرورش ماهی 

خدامرادی

وزارت جهاد کشاورزی40004000مریم خدامرادی دشتکیبانک کشاورزی

1995
لباسهای محلی 

اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان بخش منج روستای 

ابچنار زیالیی
100100مریم خدمتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی1996
کیار روستای جعفراباد 

خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم خلیلیان شلمزاریبانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریچوقابافی1997
-شهرستان کوهرنگ

روستای سر آقاسید
100100مریم دادورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم رحیمی منصفبانک توسعه تعاونروستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی1998

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم رمضانی رمضانیبانک کشاورزیگهرو قلعه ممکا1کیارچهارمحال و بختیاری*قالی بافی1999

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2000

سامان ایلبگی خیابان 

ایثارگران نبش کوچه امام 

رضا

100100مریم زرتشتی ایل بیگیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2001

تابلو 

فرش )فرش

(دستباف

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان مسکن 

102 واحد 4مهر بلوک بی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم سلیمانیصندوق کارآفرینی امید

2002
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

آبشاران سفلی

100100مریم سینازادهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2003
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار منطقه 

مشایخ روستای برنجگان

100100مریم شریفیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مریم شریفیبانک توسعه تعاونشهرستان روستای ریگ1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2004
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2بنچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2005
یانچشمه خیابان اصلی 

جنب مدرسه نجمه
100100مریم شکراللهی یانچشمهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2006
فرش )تابلوفرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان ولیعصر کوچه 

459 پالک 83

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم شهرانی پورصندوق کارآفرینی امید
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2007
فرش )تابلوفرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

کران خیابان اصلی کوچه 

شهید حکمت منزل 

شخصی رستم اسماعیلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم شهرانی کرانیصندوق کارآفرینی امید

2008
-صنایع دستی

گلیم بافی
10080مریم شیخ ابوالحسنیپست بانکاردل روستای شیخ محمود1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2009

تولید 

مصنوعات 

چرمی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم صالحی فارسانیصندوق کارآفرینی امیدروستای مورز1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2010
پرواربندی بره 

صنعتی
4لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای سرتنگ -خانمیرزا

دینار عالی
وزارت جهاد کشاورزی40004000مریم طاهری بیدستانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم ظهرابی اله کوهیصندوق کارآفرینی امیداردل2اردلچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک2011

2سامانچهارمحال و بختیاریپست بانک2012

خیابان -روستای دشتی

پست بانک -شهیدمهدیقلی 

دشتی

700600مریم عرب دشتیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2013
کشت و تولید 

زعفران
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی500400مریم عزیزیانبانک توسعه تعاونروستای کران سر قلعه2فارسانچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2014
روستای - شهرستان لردگان

باغ انار
100100مریم فتاحی میالسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2015
روستای نوآباد خیابان دانش 

144 پالک 1کوچه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم فروزنده هفشجانیبانک کشاورزی

2016

خیاطی ، مانتو 

تولید )دوز 

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

روستا فیل آبادخیابان 

 منزل 52مخابرات کوچه 

شخصی نقی فرامرزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم قربانی فیل آبادیصندوق کارآفرینی امید

1کیارچهارمحال و بختیاریقالی بافی2017

-چهار محال و بختیاری 

روستای -شهرستان کیار 

حاجی آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم قنبریان حاجی آبادیپست بانک

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2018
روستای - شهرستان لردگان

ناغان
140140مریم کریمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2019
خیاطی البسه 

محلی وبختیاری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

منجرمویی
200200مریم کریمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم کریمی منجرموییبانک توسعه تعاونمنجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2020

2021
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم کیانی هفت لنگیبانک کشاورزیاردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

2022
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
200200مریم محمدی چیگوییصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای سید محمد1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2023
شهرکرد روستای خوی 

جنب گلزار شهدا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم مردانی دهکردیصندوق کارآفرینی امید

2024

شرکت تعاونی 

پرنده خوش 

آواز در 

سرزمینهای 

بلند زردکوه

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران میدان دهیاری خیابان 

 طبقه 320اصلی پالک 

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200مریم مردانی کرانیصندوق کارآفرینی امید

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2025

سامان روستای ایلبگی 

خیابان ایثارگران کووی امام 

17رضا پالک 

100100مریم مظاهری چم چنگیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500250مریم مقصودی شورابیپست بانکسامان شوراب5سامانچهارمحال و بختیاریکارگاه خیاطی2026

2027
پرورش 

زنبورعسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-شهرستان کوهرنگ

مزرعه زوزو-خوربکول 
وزارت جهاد کشاورزی750450مریم مهدی پوربیرگانیصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2028

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای غریب آباد

100100مریم موسائیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت120120مریم موسوی لردجانیبانک کشاورزیلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2029

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2030
سامان روستای شوراب 

صغیر جنب خیابان اصلی
100100مریم مولوی وردنجانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی500300مریم میری خراجیپست بانکسلم منزل شخصی2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری2031

3فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی2032

خ - ده چشمه- فارسان

- به طرف پیرغار- اصلی

36کوچه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت11501150مریم نجفیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت650650مریم نصیریصندوق کارآفرینی امیدروستای نصیر اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاریتولیدی پوشاک2033

100100مریم نصیریصندوق کارآفرینی امیدروستای نصیر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریچوقا بافی2034
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2035

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری 

- بخش مرکزی -کوهرنگ 

روستای نصیر آباد

100100مریم نصیری گلهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2036

خیاطی ،مانتو 

تولید )دوز

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران کوچه دهیاری جنب 

مدرسه شهید حکمت منزل 

شخصی احمد اسماعیلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم نظریصندوق کارآفرینی امید
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1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی2037

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

-روستای دهنو-کوهرنگ

(ع)شهرک امام حسین 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم یوسفی تباصندوق کارآفرینی امید

2038
قالیبافی 

روستایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مژده حسن زاده سورشجانیبانک توسعه تعاونروستای ارجنک- شهرکرد1شهرکردچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مژده فرامرزی بابادیبانک کشاورزیروستای نصیر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی2039

2040

-صنایع دستی

رودوزیهای 

الحاقی

10080مژکان ظفری ده کهنهپست بانکاردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مژگان افراشتهبانک توسعه تعاونمسن1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2041

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مژگان بدریصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ کوی شهید بهشتی1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی2042

2043
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای قلعه تک- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی650650مژگان بهادری بابادیپست بانک

2044
لباس محلی 

اقوام
200200مژگان جهانیصندوق کارآفرینی امیدروستای جوانمردی-لردگان1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2045

- چهارمحال و بختیاری 

- روستای چمعالی - سامان 

کوچه شهید صادقی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مژگان رضویبانک کشاورزی

2046
البسه )خیاطی 

(محلی
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-شهرستان کوهرنگ

روستای امیرآباد
380380مژگان سلجوقیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاری**قالی بافی2047
گهرو میدان شهداء کوچه 

عالم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مژگان شیری دزکیبانک کشاورزی

2048
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

آبشاران سفلی

100100مژگان عوض پورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2049
فرش بافی و به 

بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

شهرستان کیار روستار 

زوردگان کوچه شهید 

 63حفیظ سلطانی پالک 

منزل شخصی سعید سلطانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مژگان محمدی بهرام آبادیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مژگان مهری بابایصندوق کارآفرینی امیدروستای میان رودان1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی2050
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2051
تولید -خیاطی

پوشاک
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای کوی -کوهرنگ

شهید بهشتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت530530مستانه محمدحسینی حاجیوربانک توسعه تعاون

2052

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

2شهرکردچهارمحال و بختیاری
جنب - روستای خوی 

مسجد جامع
600250مسعود حبیبی خوییپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

3لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی2053
لردگان روستای ساخت 

سردشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800مسعود خالدی سردشتیبانک توسعه تعاون

وزارت ورزش و جوانان40004000مسعود محمودیبانک کشاورزیارمند روستای جغد5لردگانچهارمحال و بختیاریباشگاه رفتینگ2054

2055
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای نظرآباد- کوهرنگ 

وزارت جهاد کشاورزی920920مسلم بالی پور بابادیبانک کشاورزی

2056
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی650650مسلم جباری سلمیپست بانکروستای سلم2کیارچهارمحال و بختیاری

2057
تکثیر بچه 

ماهی قزل آال
وزارت جهاد کشاورزی45003500مسلم رئیسی اردلیپست بانکاردل روستای بهشت اباد5اردلچهارمحال و بختیاری

2فارسانچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور2058
ده چشمه خیابان اصلی 

81پالک
وزارت جهاد کشاورزی785785مسلم فدایی ده چشمهبانک کشاورزی

2059
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی755500مسلم کریمیپست بانککوهرنگ دشت زری2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2060
پرورش گاو 

شیری
2فارسانچهارمحال و بختیاری

پالک - روستا عیسی آباد 

429
وزارت جهاد کشاورزی11901190مسیح اهلل رییسی عیسی آبادیبانک کشاورزی

2061
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی400400مسیح یوسفی حاجیوربانک کشاورزیشهرک امام حسین دهنو1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2062
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی11201120مصطفی احمدی ده چناریبانک کشاورزیمرادان- لردگان1لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت900495مصطفی اسکندری چم گاویبانک توسعه تعاونده صحرا2لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی2063

2064

پرورش دام 

سبک و 

سنگین 

پرواربندی بره )

(صنعتی

4فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا ده 

چشمه برنکان جنب ویالی 

اداره آب سازمان آب منطقه 

ای حاشیه رودخانه پیرغار

وزارت جهاد کشاورزی30001920مصطفی پوالدیبانک کشاورزی
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2کیارچهارمحال و بختیاریبوم گردی2065

روستای - شهرستان کیار

منزل - دورک شاپوری 

شخصی

857500مصطفی جابریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2066

سری دوزی 

لباس 

تولید )مردانه

(پوشاک

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهار محال و بختیاری 

شهرستان فارسان، روستا 

کران، خیابان اصلی؛ کوچه 

سفلی، پالک بعداز فلکه 

قلعه، طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700مصطفی رحیمیصندوق کارآفرینی امید

2067
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی849849مصطفی رمضانی ناغانیپست بانکروستای دهنو-ناغان - کیار 2کیارچهارمحال و بختیاری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری2068

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای خویه- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی520520مصطفی عبدالهیبانک کشاورزی

2069

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
-ده چشمه خیابان اصلی

روبروی شرکت تعاونی قدیم
وزارت جهاد کشاورزی11401140مصطفی قاسمی ده چشمهبانک کشاورزی

2070

خرید تراکتور و 

ادوات نوین 

ماشین االت 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی879879مظفر فرامرزیبانک کشاورزیکالمویی- خانمیرزا-لردگان1لردگانچهارمحال و بختیاری

2071

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100معصومه احمدیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2072
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100معصومه احمدی سرموریصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2073
-شوراب صغیر -سامان 

شهرک بقیه اهلل
100100معصومه احمدی شورابیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی2074
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450معصومه امیری ابراهیم محمدیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت1000600معصومه امیری ده نویبانک توسعه تعاونروستای کوشه10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2075

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2076
شهرکردروستای خوی 

خیابان نبی اکرم کوچه بالل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه امینی خوییصندوق کارآفرینی امید

2077
قالیبافی در جه 

2
وزارت صنعت، معدن و تجارت10090معصومه بارونیبانک کشاورزیاردل روستای کاوند1اردلچهارمحال و بختیاری

2078

خیاطی ، مانتو 

تولید )دوز 

(پوشاک 

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران جاده اصلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150معصومه تیموری کرانیصندوق کارآفرینی امید
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2079
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای مهدی - کوهرنگ

آباد

وزارت جهاد کشاورزی700700معصومه جمشیدنیابانک توسعه تعاون

1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2080
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160معصومه حسنی ساطحیبانک کشاورزی

2081
لباس های 

محلیی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

سرقلعه
100100معصومه حسنی ساطحیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2082
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای - کوهرنگ 

خسروآباد

وزارت جهاد کشاورزی1120800معصومه خسروی بابادیبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2083

سامان سوادجان خیابان 

ولی عصر کوچه سعدی 

5پالک 

100100معصومه خسروی سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2084
شهرستان کیار روستای 

سرتشنیز
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه خیریبانک کشاورزی

2085

کار گاه متمرکز 

فرش دستباف 

بهار هوره

4سامانچهارمحال و بختیاری
کوی _خیابان امام_هوره 

17پالک _زمزم
وزارت صنعت، معدن و تجارت9800معصومه درخشانبانک کشاورزی

2086

پرورش 

گوسفند داشتی 

 در مناطق 75

عشایری

2بروجنچهارمحال و بختیاری
شهرستان بروجن منطقه 

عشایری دره ریز نقنه
سازمان امور عشایر ایران12371237معصومه دهقانبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه دورکیپست بانکشوراب صغیر1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2087

2088
پرورش ماهی 

سردآبی قزل آال
2کیارچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

شهرستان ناغان روستای 

چهارتخته

وزارت جهاد کشاورزی24001580معصومه رفیع زادهپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه ریاحی چلوانیبانک کشاورزیسامان چلوان1سامانچهارمحال و بختیاریفرش بافی2089

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه ریاحی چلوانیبانک کشاورزیچلوان2سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2090
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2091

تولید و توسعه 

دست بافته 

و  )های سنتی 

 (صنایع دستی 

با ظاهری 

مدرن بر پایه 

طرح های اصیل

وزارت صنعت، معدن و تجارت36003600معصومه رئیسیصندوق کارآفرینی امیداستان چهارمحال و بختیاری8شهرکردچهارمحال و بختیاری

2092
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100معصومه زارع فارسانیبانک کشاورزیاردل روستای سرمور1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2093

روستای ارجنک خ ولی 

عصر ک مسجد جامع جامع 

7پ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه شیخی ارجنکیبانک کشاورزی

2094

پرورش دام 

اصالح )سبک 

(نژادی

15کوهرنگچهارمحال و بختیاری
شهرستان کوهرنگ بخش 

دواب شهر صمصامی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000معصومه شیرمردی شاه قاسمیبانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاریفرش بافی2095

شهرستان کیار روستای 

قلعه تک خیابان جهانبین 

 8کوچه مخابرات پالک 

منزل نورالدین شیروانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه شیروانی قلعه تکیبانک کشاورزی

2096

رودوزی های 

سرمه -الحاقی

دوزی

1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای سوادجان 

 منزل حسینعلی 58پالک 

حیدری

10080معصومه صدری سوادجانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2097
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری

ارمند علیاء –لردگان 
150150معصومه صفاییبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2098
سامان روستای چمعالی 

منزل شخصی اکبر صفری
100100معصومه صفریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه فرامرزی بابادیصندوق کارآفرینی امیدروستای ملک اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی2099

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2100

سامان روستای چمزین 

جاده تیران بعد از میدان 

فوتبال

100100معصومه فرجی چم زینیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2101
سامان روستای ایلبگی 

14خیابان ایثارگران پالک
100100معصومه فالحی چمعالیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2102
روستای علی اباد دشت 

زرین
100100معصومه کریمی گلهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2103
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
150150معصومه کریمی منجرموییصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای رحیم آباد1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2104

پرورش ماهیان 

سردآبی شرکت 

 آبسرده306

21اردلچهارمحال و بختیاری
شهرستان اردل، روستای 

آبسرده
وزارت جهاد کشاورزی260002000معصومه کهیانی کریبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2105
هرچگان خیابان شهید 

باهنر بلوار رهبر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه کیانیبانک کشاورزی

2106

تولید 

مصنوعات 

چرمی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500معصومه محمدی ازادصندوق کارآفرینی امیدروستای میهه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2107

صنایع چوب و 

ام دی اف نقش 

نگین

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000معصومه محمدی منجرموییبانک توسعه تعاونروستای منجرمویی3لردگانچهارمحال و بختیاری

3فارسانچهارمحال و بختیاریکارگاه قالیبافی2108
ده چشمه خ اصلی نرسیده 

به پیر غار
وزارت صنعت، معدن و تجارت550550معصومه محمودی ده چشمهبانک توسعه تعاون

2109

خیاطی ،مانتو 

تولید )دوز 

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

فیل آباد خیابان سعدی 

60غربی کوچه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150معصومه محمودی فرپست بانک

1کیارچهارمحال و بختیاری*قالی بافی2110
قلعه ممکاکوچه گلزار -گهرو

شهداء
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه محمودی گهروییبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500معصومه مالئیصندوق کارآفرینی امیداردل میانکوه روستای کنمی2اردلچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک2111

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه موسویبانک توسعه تعاونابچنار ارمند1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2112

2113
پرورش 

گوسفند داشتی
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای شیخ - کوهرنگ

علیخان

وزارت جهاد کشاورزی720720معصومه موالئی آرپناهیبانک کشاورزی

100100ملک تاج زمان پورصندوق کارآفرینی امیدفخر اباد صمصامی1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2114
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2115
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100ملک تاج مرتضوی دوپالنیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی2116

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

-روستای دهنو-کوهرنگ

(ع)شهرک امام حسین 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ملک تاج یوسفی بابادیصندوق کارآفرینی امید
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2117

شیالت 

پرورش )

ماهیان سرد 

(آبی 

2کیارچهارمحال و بختیاری
- چهارمحال و بختیاری 

روستای دماب-ناغان- کیار 
وزارت جهاد کشاورزی13201320ملک محمد کرمیصندوق کارآفرینی امید

2118
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

- شهرستان کوهرنگ 

شهرک - روستای میهه 

میهه

بانک کشاورزی
ملک نساء محمدی احمد 

محمودی
وزارت جهاد کشاورزی720720

2119
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی1160800ملکی جان اسدی دومکانیپست بانکخانمیرزا صفی آباد2لردگانچهارمحال و بختیاری

2120
لباسهای محلی 

اقوام
200200ملکی موسوی سردشتیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای مونجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2121

سامان روستای گرم دره 

خیابان اصلی کوچه شهید 

تیمور مردانی

100100ملیحه صفری ازان آخاریبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2122

سامان روستای دشتی 

خیابان ولیعصر منزل 

شخصی

100100ملیحه کنجعلی دشتیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2123
روستای - شهرستان لردگان

شهرک فجر
140140ملیحه موسوی بیدلهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2124
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای - کوهرنگ 

خسروآباد

وزارت جهاد کشاورزی720600منصور خسروی بابادیبانک کشاورزی

100100منصور سلمانی پورشیخ شبانیپست بانکشیخ شبان خ امامزاده1بنچهارمحال و بختیاریخاتم کاری2125
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2126

تولید و تعمیر 

مبل و اثاثیه 

غیر فلزی 

مبلمان و )

مصنوعات 

(چوبی

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان فیل آباد 

،اسکندر آباد،خیابان اصلی 

نرسیده به جاده قلعه بر 

آفتاب ،کوچه حاج اکبر 

محمودی، طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500منصور فرامرزیپست بانک

2127
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی13001300منوچهر احمدی سرچاهیبانک کشاورزیاردل روستای سرچاه2اردلچهارمحال و بختیاری

2128
پرورش زنبور 

عسل
2فارسانچهارمحال و بختیاری

روستای گوشه جنب پست 

بانک گوشه
وزارت جهاد کشاورزی755755منوچهر غفاری نیاپست بانک

2129

مکانیزاسیون 

کشاورزی 

(خرید تراکتور)

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری، شهرستان 

کوهرنگ، روستای علی شاه 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی800800منوچهر موسائی گلهبانک کشاورزی
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2کیارچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور2130
چهارطاق فر - ناغان-کیار

خور
وزارت جهاد کشاورزی12601260منوچهر هاشمیبانک کشاورزی

2بروجنچهارمحال و بختیاریچوقا بافی2131

چهار محال و بختیاری ، 

شهرستان بروجن ، روستای 

گلوگرد ، منزل سعید 

رمضانی

150150منور رمضانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2132
هرچگان خیابان شهید 

باهنر بلوار رهبر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100منیجه دهقانیصندوق کارآفرینی امید

2133
تولیدات چرمی 

دست دوز
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای هوره 

خیابان امام خیابان شهید 

محمود پور

100100منیژه بهاءلو هورهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2134
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
140140منیژه خالدیصندوق کارآفرینی امیدسردشت روستا ابزیر1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2135

دوخت البسه 

محلی بختیاری 

و لری

170170منیژه خالدی سردشتیصندوق کارآفرینی امیدروستای آبزیر سردشت1لردگانچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی2136

شهرکرد سامان روستای 

شوراب صغیر جنب مسجد 

امام حسین

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100منیژه رحیمی کاه کشیبانک توسعه تعاون

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2137
-میهه-شهرستان کوهرنگ

شهرک میهه
100100منیژه طاهری میرقائدبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2138
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان شهرک 

فجر
200200منیژه محمدی کهیانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100منیژه موسوی بیدلیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2139

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2140

سامان روستای سوادجان 

خیابان شهید امام قلی 

عسگری

100100مهتاب بزرگ پور سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2141

خیاطی ،مانتو 

تولید )دوز 

(پوشاک

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

فیل آبادخیابان ساحل 

شرقی منزل حامد بهرامی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مهتاب بهرامی فیل آبادیصندوق کارآفرینی امید

2142
پرورش 

زنبورعسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

-شهرستان کوهرنگ

روستای دیمه
وزارت جهاد کشاورزی750450مهتاب داودیصندوق کارآفرینی امید

2143
فرش بافی و به 

بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

-چهار محال و بختیاری 

روستای -شهرستان کیار 

خیابان شهید سیفی-سلم 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهتاب فالح دستناییبانک کشاورزی

2144
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

شش بهره
150150مهتاب وییسی شش بهرهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی آخوندیبانک کشاورزیروستای پهنا- شهرستان بن 2بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2145

وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی تاجی اشکفتکیبانک توسعه تعاونروستای حاجی آباد2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری2146

3بنچهارمحال و بختیاریبوم گردی2147
روستای - شهرستان بن 

بارده
710210مهدی حیدرپورپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2148
قالیبافی و 

گلدوزی هانیه
3لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان بخش رودشت 

روستای آبزیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت460460مهدی خالدیبانک توسعه تعاون

2149
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دیمه-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی960960مهدی داودیبانک کشاورزی

2150

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

عشایری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری
منطقه /چلگرد/کوهرنگ

عشایری قاسم آباد سرخ کوه
سازمان امور عشایر ایران496496مهدی طاهری میرقایدبانک کشاورزی

2151
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای موسی - کوهرنگ

آباد سیلگاه

وزارت جهاد کشاورزی700600مهدی علی پور احمدیبانک توسعه تعاون

5لردگانچهارمحال و بختیاریگلخانه2152

چهارمحال و 

بختیاری،لردگان،خانمیرزا،رو

ستای ده صحرا

وزارت جهاد کشاورزی60006000مهدی محمدی جانکیبانک کشاورزی

2153
پرورش 

بوقلمون صنعتی
8کیارچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری 

بخش ناغان روستای - کیار 

کردان

وزارت جهاد کشاورزی97009000مهدی نامدارپورپست بانک

2154
پرورابندی بره 

صنعتی
3لردگانچهارمحال و بختیاری

- خانمیرزا -لردگان 

روستای حسن هندو
وزارت جهاد کشاورزی38003800مهدی نوروزی حسن هندوئیبانک کشاورزی

2155
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی384384مهدی یوسفی بابادیبانک کشاورزیروستای دهنو1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی13801380مهدیقلی اسدی آقبالغیبانک کشاورزیسورشجان روستای آق بالغ2شهرکردچهارمحال و بختیاریدامداری2156

2157
پروار بندی بره 

صنعتی
6لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا روستای دهنو باغ 

بهزاد

وزارت جهاد کشاورزی40004000مهراب الماسی بهزادیبانک کشاورزی

2158
دامداری 

پرورش گاو
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی900900مهراب حیدری حیدریبانک کشاورزی
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2159

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

عشایری

3کوهرنگچهارمحال و بختیاری
منطقه عشایری /کوهرنگ

نعل اشکنان علیا
سازمان امور عشایر ایران24002000مهراب موسایی گلهبانک کشاورزی

2160
پرورش گاو 

 راسی5شیری 
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای قاسم - کوهرنگ 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی600600مهراب میرقائدبانک توسعه تعاون

2161
-صنایع دستی 

سرمه دوزی
100100مهرافروز خسرویانصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری2162

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای محمد - کوهرنگ

آباد

وزارت جهاد کشاورزی720720مهران خسروی بابادیبانک کشاورزی

2163

تولید فرش 

-دستباف

مشاغل خانگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهرانگیز احمدی ده کهنهصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2164
هرچگان خ ش ترکی محله 

باال
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهرانگیز ترکی هرچگانیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی2165
تومانک خیابان اصلی ک 

دوم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهرانگیز کیانیپست بانک

2166

لباس های 

محلی اقوام 

بختیاری

1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان شوراب صغیر شهرک 

بهمن 22بقیه اهلل خیابان 

1پالک 

200200مهرانگیز مولوی وردنجانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری2167

چهارمحال بختیاری 

شهرستان کوهرنگ روستای 

نظرآباد

وزارت جهاد کشاورزی720720مهرداد بالی پور بابادیبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2168
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مهری پیرانیبانک توسعه تعاون

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2169
روستای - شهرستان لردگان

ده باغ
140140مهری جان خالدی ماموریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2170

دوخت لباس 

های محلی 

بختیاری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاری
شهرستان کوهرنگ بیرگان 

روستای شهریاری
100100مهری عباسی بیرگانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالی بافی2171
قلعه تک خیابان اصلی 

کوچه حافظ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهری گل صفایی هفشجانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهسا بهارلویی یانچشمهبانک کشاورزییانچشمه خیابان سوم غربی1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی2172
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1فارسانچهارمحال و بختیاریتولید گلیم2173
روستای -شهرستان فارسان

منزل شخصی-عیسی آباد 
100100مهستی بهرامیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز احمدیپست بانکالرک1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی2174

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی2175
یانچشمه خیابان اول شرقی 

جنب مدرسه وحدت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز امانی بنیبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2176
هرچگان کوچه شهید 

عباس ترکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز بیگی هرچگانیبانک کشاورزی

2177
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی23502350مهناز حاتمی تل مارانیبانک کشاورزیلردگان روستای تل ماران2لردگانچهارمحال و بختیاری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2178
--شهرستان کوهرنگ 

روستای دهنو علیا
9696مهناز حبیبیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2179
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

- چهارمحال و بختیاری

روستای چاهگاه  –لردگان 

سادات

100100مهناز حسینی چاگاهیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2180
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

گل بج
100100مهناز خالدی سردشتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2181
سامان روستای شوراب 

صغیر منزل رضا رحیمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز رحیمی شورابیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز رمضانیبانک کشاورزیروستای قلعه ممکا1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2182

1کیارچهارمحال و بختیاریفرش بافی2183

شهرستان کیار روستای 

خراجی خیابان اصلی کوچه 

مهر

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز سواری خراجیبانک کشاورزی

2184
-صنایع دستی

سرمه دوزی
10080مهناز ظفریپست بانکاردل روستای ده کهنه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2185

تولید مانتو و 

شلوار و لباس 

زنانه 

تولید )سفارشی

(پوشاک

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان بخش 

جونقان شهر پردنجان 

ورودی شهر کوچه شماره 

یک انتهای خیابان فردوسی 

طبقه همکف1پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700مهناز عظیمی پردنجانیپست بانک

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2186

چهارمحال و بختیاری کیار 

شرقی روستای دزک 

خیابان امام حسن

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز یعقوبی سورکیبانک کشاورزی
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2187
دوخت لباس و 

لباس محلی
2اردلچهارمحال و بختیاری

اردل روستای لیرابی خیابان 

شهید میرعالیی کوچه اول 

2سمت چپ پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مهنوش گنجی زاده ممسنیصندوق کارآفرینی امید

2شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2188

چهارمحال و بختیاری 

شهرکرد روستای دستگرد 

امامزاده

وزارت صنعت، معدن و تجارت480480مهوش ابراهیمی دستگردیبانک توسعه تعاون

2189
فرش دستباف 

و دستبافته ها
1بنچهارمحال و بختیاری

الرک خیابان اصلی روبرو 

مدرسه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهوش احمدی بنیپست بانک

2190
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100مهوش احمدی پورصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2191
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت6060مهوش احمدی چلوییبانک توسعه تعاوناردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهوش بیگی هرچگانیصندوق کارآفرینی امید57هرچگان کوچه باهنر پ1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2192

2193

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

10080مهوش تاصیدیپست بانکاردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2194

کیار روستای تشنیز خیابان 

اصلی کوچه شهید سیف اهلل 

میرزایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهوش میرزایی تشنیزیبانک کشاورزی

2195

تولید مانتو 

شلوار و لباس 

زنانه سفارشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت600450مهین بابامیرساطحیبانک توسعه تعاوناحمد اباد2لردگانچهارمحال و بختیاری

2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی2196
لردگان روستای شهرک 

فجر برافتاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مهین توسلی فربانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مهین حاجی پورمیالسیبانک توسعه تعاونروستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2197

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110مهین خالدیپست بانکروستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2198

1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2199
سامان شوراب صغیر کوچه 

شهید سید تقی نوربخش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهین رحیمی شورابیبانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاری*قالی بافی2200
قلعه ممکاکوچه -گهرو

شهید محزون
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهین صیدی ده کهنه ایبانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریقالی بافی2201

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای قاسم - کوهرنگ 

آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت8888مهین طاهری میرقائدبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2202
ارجنک روبروی بانک 

صادرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهین فروزندهبانک کشاورزی
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1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2203
سامان روستای سوادجان 

2کوچه سعدی پالک 
100100مهین کریمیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهین کریمیصندوق کارآفرینی امیدرحیم اباد1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2204

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مهین موسوی بیدلهصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی2205

2206
واحد پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی720720موسی اسدی حسن وندبانک کشاورزیتبرک بازفت2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2207
پرده دوز تولید 

پرده
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350موسی اسمعیلیبانک توسعه تعاونصالحات3لردگانچهارمحال و بختیاری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری2208

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دیمه- کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی750750موسی داودی حمولهصندوق کارآفرینی امید

2209

پرورش 

گوسفند داشتی 

صنعتی

1لردگانچهارمحال و بختیاری
فالرد روستای - لردگان

میشان سفال
وزارت جهاد کشاورزی23502350موسی صالحی میشانیبانک کشاورزی

2210
دفتر پیشخوان 

خدمات دولت
2لردگانچهارمحال و بختیاری

بلوار - مال خلیفه - لردگان 

شهدا
180180موسی قنبریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2211
تولید مبلمان و 

مصنوعات چوبی
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

-روستای دهنو-کوهرنگ

(ع)شهرک امام حسین 

وزارت صنعت، معدن و تجارت730550موسی نجفیصندوق کارآفرینی امید

2212

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

2فارسانچهارمحال و بختیاری
ده چشمه خ اصلی کوچه 

2پالک 14
وزارت جهاد کشاورزی12601260موسی یداللهی خواهبانک کشاورزی

4سامانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک2213
روستای - سامان -شهرکرد

شوراب صغیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت850850مونس صدیقی سامانیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150میترا محمدی احمدی محمودیصندوق کارآفرینی امیدشهرک عشایری چلگرد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی2214

2215

احداث و راه 

اندازی اقامتگاه 

بوم گردی

5اردلچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان اردل منطقه 

میانکوه محور ناغان به 

خوزستان نرسیده به 

4دریاچه کارون 

25002000میثم صفریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2216

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس در 75

مناطق عشایری

2بروجنچهارمحال و بختیاری

شهرستان بروجن بخش 

بلداجی منطقه عشایری 

چغاخور

سازمان امور عشایر ایران12301230میرزاعلی آقا بیگی آلوقرهبانک کشاورزی

2217

پرورش 

گوسفتد داشتی 

در مناطق 

 75عشایری 

راس

2بروجنچهارمحال و بختیاری

شهرستان بروجن بخش 

بلداجی منطقه عشایری 

چغاخور

سازمان امور عشایر ایران12001200میالد آقا بیگیبانک کشاورزی

2218
اقامتگاه بوم 

گردی
4فارسانچهارمحال و بختیاری

ده چشمه خیابان اصلی 

کوچه بانک صادرات 

222پالک

1400340میالد فدایی ده چشمهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2219
تولید زعفران 

در سطح وسیع
2فارسانچهارمحال و بختیاری

روستای چوبین خیابان 

اصلی
وزارت جهاد کشاورزی1200900میالد مالکی فارسانیپست بانک

2شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2220

چهارمحال و بختیاری 

شهرکرد روستای دستگرد 

امامزاده

وزارت صنعت، معدن و تجارت490490میمنت ابراهیمی دستگردیبانک توسعه تعاون

2221
کارگاه قالی 

بافی
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مینا بهارلویی یانچشمهبانک کشاورزی

2222
مبین دوخت 

خانمیرزا لردگان
2لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان خانمیرزا روستای 

ده ترکان
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450مینا جمالی ده ترکانیبانک توسعه تعاون

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2223
شهرستان لردگان شهرک 

فجر
100100مینا خالدی سردشتیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2224
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دهنو

100100مینا عبداللهی دهنویصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2225
تولید -خیاطی

پوشاک
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

- شهر چلگرد- کوهرنگ

شهرک عشایری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مینا غیبی پورصندوق کارآفرینی امید

1شهرکردچهارمحال و بختیاریفرش دستبافت2226
بخش الران روستای آقبالغ 

کوچه گلشن جنب مخابرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مینا قاسمیبانک کشاورزی

2227
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100مینا کهیانیبانک کشاورزیاردل روستای شوران1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1فارسانچهارمحال و بختیاریبوم گردی2228
ده چشمه خیابان اصلی 

2 پالک 15کوچه 
480480مینا محمودی ده چشمهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فارسانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک2229
روستای فیل اباد خیابان 

31ساحل شرقی کوچه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مینا محمودی فیل ابادیصندوق کارآفرینی امید

1کیارچهارمحال و بختیاری*قالی بافی2230
قلعه ممکاکوچه -گهرو

شهید محزون
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مینا محمودی گهروییبانک کشاورزی

2شهرکردچهارمحال و بختیاریزنبور عسل2231
بخش -شهرستان شهرکرد

روستای نوآباد-مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی700700مینا نقی زادهپست بانک

2232
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100مینو مهدی پور باجگیرانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی670670نادر اسدیبانک کشاورزیشهرکرد سورشجان اقبالغ2شهرکردچهارمحال و بختیاریخرید تراکتور2233

2234
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی750750نادر انصاری بارزیصندوق کارآفرینی امیدلردگان دهنو بارز2لردگانچهارمحال و بختیاری

2کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2235
روستای سلم خ شهید 

کیانی ک امید
وزارت جهاد کشاورزی17001700نادر محرابیبانک کشاورزی

2236

خرید ادوات و 

ماشین آالت 

نوین 

مکان)کشاورزی

(یزاسیون

وزارت جهاد کشاورزی823823نادرقلی امیری ابراهیم محمدیبانک کشاورزیدهنو میالس- لردگان2لردگانچهارمحال و بختیاری

2237
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100نارنج جابریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2238
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100نارنج خسروزاده اردلیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2239
شهرستان روستای کالر 

سفلی
100100نارنج شریفیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ناز بی بی موسویصندوق کارآفرینی امیدمنجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2240

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ناز پری خسرویصندوق کارآفرینی امیداردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاریطرح قالیبافی2241

2242
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
200130نازآفرین حسنی ساطحیصندوق کارآفرینی امیدروستای کالر سفلی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2243
پرورش زنبور 

عسل
2لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای فجر 

برآفتاب
وزارت جهاد کشاورزی750600نازدار خالدی برهنهصندوق کارآفرینی امید

2244
صنایع دستی 

قالی بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت6060نازدار محمودیانبانک توسعه تعاونشهرستان اردل روستای چلو2اردلچهارمحال و بختیاری
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2245
پرورش گاو 

شیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا برجویی
وزارت جهاد کشاورزی690690نازنین خسرویبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی2246
روستای بارده خیابان امام 

خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نازنین زهرا کریم زاده سورشجانیبانک کشاورزی

2247

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

2اردلچهارمحال و بختیاری

- روستای رستم اباد - اردل 

دفتر - خیابان شهید معلم 

پست بانک

812230نازنین طاهری منفرد رستمیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2248
پرورش ماهیان 

سرد ابی
وزارت جهاد کشاورزی20402040نازنین نادری لردجانیبانک کشاورزیروستای شیدان2لردگانچهارمحال و بختیاری

140140نازی جان محمودیان بارزیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ده بارز1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2249
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2250
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان منج شهرک مشک 

دوزان خیابان امام خمینی
200200نازی جلیل طهماسبیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2251
خیاطی البسه 

محلی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری لردگان روستای 

امام اباد

150150نازی خالدیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2252
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی750750نازی غریبیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ممسنی2اردلچهارمحال و بختیاری

2253

واحد پرورش 

گاو شیری 

صنعتی

وزارت جهاد کشاورزی28002800ناصر احمدیصندوق کارآفرینی امید402راستاب پالک فرعی 4فارسانچهارمحال و بختیاری

2254
خرید ادوات 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی20002000ناصر شبانی سفیددشتیبانک کشاورزیبروجن روستای دهنو2بروجنچهارمحال و بختیاری

2255

پرورش 

زنبورعسل 

پرورش و )

فراوری طیور و 

(زنبورعسل

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان شهر 

باباحیدر روستای هیرگان 

،شریف آباد

وزارت جهاد کشاورزی690690ناصر ملک محمدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10101010ناهید اسحقی میالسیبانک کشاورزیباغ انارمیالس10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2256

2257
فرش )تابلوفرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان اصلی کوچه 

 منزل شخصی83

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ناهید امامی کرانیصندوق کارآفرینی امید

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2258
روستای ارجنک خیابان 

ورزش کوچه عرفان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ناهید امیدی ارجنکیبانک کشاورزی
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وزارت صنعت، معدن و تجارت10080ناهید بزرگپور سوادجانیپست بانکسوادجان1سامانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2259

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2260
سامان هوره خیابان امام 

کوچه بهداشت
100100ناهید بهاءلوهورهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2261
-صنایع دستی

گلیم بافی
100100ناهید چراغی زادهبانک کشاورزیاردل روستای چلو1اردلچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی2262
لردگان بخش فالرد 

روستای سندگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت430430ناهید سبزواری سندگانیپست بانک

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2263
سامان روستای سوادجان 

خیابان امیرکبیر
100100ناهید صدری سوادجانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2لردگانچهارمحال و بختیاریفرش دست باف2264

شهرستان - استان چ وب

روستای - لردگان

جنب مسجد - منجرمویی

امیرالمومنین

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450ناهید طهماسبی کهیانیبانک توسعه تعاون

2265
فرش )تابلوفرش

(دستباف
1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان اصلی جنب 

فلکه

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ناهید قاسمی کرانیصندوق کارآفرینی امید

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2266
روستای هرچگان کوی 

شهید ترکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ناهید کیانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ناهید محسنی فرد ناغانیصندوق کارآفرینی امیددهنو-ناغان - کیار 1کیارچهارمحال و بختیاریخیاطی2267

2268
دامداری 

روستایی
وزارت جهاد کشاورزی10001000نبی اله بخشیان خراجیبانک کشاورزیروستای خراجی2کیارچهارمحال و بختیاری

2269
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

-تنگ گزی-کوهرنگ

روستای مهدی آباد

وزارت جهاد کشاورزی750750نبی اله محمدحسینی بابادیصندوق کارآفرینی امید

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری2270

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

شهرک -چلگرد- کوهرنگ

عشایری

وزارت جهاد کشاورزی720720نجات غیبی حاجی وربانک کشاورزی

2271
پرورش 

زنبورعسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

-شهرستان کوهرنگ-

روستای محمدآباد-چلگرد

وزارت جهاد کشاورزی720720نجاتعلی روزبهیبانک کشاورزی

2272

پروار 

راس 200بندی

گوسفندی

2کیارچهارمحال و بختیاری
روستای دزک خیابان شهید 

کاویانی
وزارت جهاد کشاورزی17201720نجف امانی دزکیبانک کشاورزی
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2273
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقه عشایری -لردگان

سردشت
سازمان امور عشایر ایران500500نجف حسین پوربانک کشاورزی

2274
رودوزیهای 

الحاقی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

قلعه افغان
100100نجمان طهماسبی قلعه افغانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بنچهارمحال و بختیاریقالی بافی2275

بارده خ مخابرات جنب 

مدرسه عمار منزل فریدون 

قاعدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نجمه آقابابایی بنیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نجمه حسنی ساطحیبانک کشاورزیلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2276

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2277
سامان روستای چم زین 

جنب مدرسه فوتبال
100100نجمه صالحی مورکانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالی دست بافت2278
روستای سلم خیابان شهید 

صیفی ک خانه عالم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نجمه فتحی سلمیبانک کشاورزی

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2279
ارجنک خ اصلی ک موعود 

منزل علی غالمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نجمه کریمیان کاکلکیصندوق کارآفرینی امید

2280

تولید مانتو 

وشلوار و لباس 

زنانه سفارشی

4لردگانچهارمحال و بختیاری
لردگان روستای اسالم آباد 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800نجمه مشفقی جوبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت140110نجمه موسوی موردیپست بانکروستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2281

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2282
وانان خ امام حسین پالک 

140
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نجمه نظری وانانیبانک کشاورزی

2283

سری دوز 

لباس زنانه 

تولیدی )

(پوشاک

2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

عیسی آباد ،محله پایین، خ 

امام حسین ، پالک 

،طبقه همکف409

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700ندا رییسی عیسی آبادیصندوق کارآفرینی امید

2284
ترشیجات 

وصیفی جات
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450ندا شاه حسینیبانک توسعه تعاونروستای کهیان2لردگانچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2285
وانان خ امام حسین پالک 

143
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ندیمه نظری وانانیبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2286
سامان روستای شوراب 

صغیر جنب مرکز بهداشت
100100نرجس مولوی وردنجانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800نرگس اسحقی میالسیبانک توسعه تعاونشش بهره10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2287

2288
دوخت البسه 

بختیاری ولری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای جوانمردی -لردگان

منزل شخصی
200200نرگس جلیل مطهرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت141141نرگس حیدریبانک توسعه تعاونروستای ارجنک1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی2289

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2290
پیربلوط ک ش عباس 

خلجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نرگس خلجی پیربلوطیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150نرگس رحیمی اصلبانک توسعه تعاونروستای چمن بید1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2291

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2292
روستای قلعه ممکا خیابان 

اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نرگس رییسیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی720600نرگس غضنفری پور گلهبانک کشاورزیدشت زرین2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبور عسل2293

2294
تولید مقوا و 

کارتن
5فارسانچهارمحال و بختیاری

خ شهدا روبروی -راستاب

درمانگاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000نرگس فروغی پردنجانیصندوق کارآفرینی امید

1لردگانچهارمحال و بختیاریمعرق چوب2295
- شهرستان لردگان 

روستای منجرمویی
100100نرگس محمدی مقدمصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2296
تولید -خیاطی

پوشاک
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری

روستای میان - کوهرنگ 

رودان

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نرگس مهری بابادیصندوق کارآفرینی امید

1لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی2297
لردگان روستای میالس 

اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350نرگس موسویبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نرگس نظری وانانیبانک کشاورزیوانان خ امام خمینی1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2298

2299
طرح توجیهی 

گلیم بافی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار روستای 

دوپالن

100100نرگس یگانه دوپالنیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی750600نریمان رمضانی ناغانیپست بانکروستای باجگیران2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری2300

وزارت جهاد کشاورزی37003700نریمان سلطانیبانک کشاورزیاردل روستای قلعه درویش4اردلچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی2301

3فارسانچهارمحال و بختیاریدامپروری2302

جاده بابا حیدر دو راهی 

عیسی اباد پالک فرعی از 

اصلی ارزای فیل اباد

وزارت جهاد کشاورزی17401740نریمان صالحی فارسانیبانک کشاورزی

2303
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان روستای 

بارز
150140نزاکت امیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالی بافی2304

چهار محال و بختیاری 

شهرستان کیار بخش ناغان 

روستای جغدان خیابان 

9حافظ پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نسترن نکوییبانک کشاورزی

2305
قالیبافی 

روستایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نسرین امیدی ارجنکیبانک توسعه تعاونروستای ارجنک- شهرکرد1شهرکردچهارمحال و بختیاری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت650650نسرین جلیلبانک توسعه تعاونروستای دره سور2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی2306

2307
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی950950نسرین خدریبانک کشاورزیلردگان خانمیرزا دومکان1لردگانچهارمحال و بختیاری

2308
طرح توجیهی 

سرمه دوزی
1کیارچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان کیار ناغان 

روستای برنجگان

100100نسرین رحیمی دورکصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150نسرین رحیمی ریگیبانک توسعه تعاونکهیان1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2309

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2310

سامان روستای سوادجان 

خیابان امیر کبیر کوچه گل 

واژه

100100نسرین عسگری سوادجانیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2311

تولید فرش 

فرش )دستباف 

دستباف و 

(دستبافته ها

6فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

راستاب خیابان اصلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت1400700نسرین نوروزی چلیچهصندوق کارآفرینی امید

2فارسانچهارمحال و بختیاریقالیبافی2312
روستای عیسی آباد خ 

مخابرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600نسیم رئیسیپست بانک

2313
لباس های 

محلی اقوام
200130نسیم صالحی ساداتیصندوق کارآفرینی امیدروستای کرتگل-لردگان1لردگانچهارمحال و بختیاری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2314
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی480400نسیم محمدی دشتکیبانک کشاورزیحمزه اباد میهه1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2315

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100نسیمه احمدیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2316

تولید مانتو و 

شلوار و لباس 

زنانه سفارشی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150نسیمه موسویپست بانکایل بیگی2سامانچهارمحال و بختیاری

2317
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی690690نصراهلل رستمیبانک کشاورزیروستای بیدکل2فارسانچهارمحال و بختیاری

2318
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی12001200نصراهلل غالمیپست بانکارژنک2شهرکردچهارمحال و بختیاری

2319
دامداری و 

دامپروری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

شهرستان کوهرنگ روستای 

کارکنان
وزارت جهاد کشاورزی740740نصراله قنبری عدیویبانک کشاورزی

2320
پرواربندی 

گوساله
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

شمس آباد خیابان شهید 

بهشتی کوچه شهید 

امیرخانی

وزارت جهاد کشاورزی10001000نصراله کریمیبانک کشاورزی
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2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری2321

استان چهارمحال و 

بختیاری، شهرستان 

- کوهرنگ، دشت زرین

روستای مصطفی آباد

وزارت جهاد کشاورزی960960نصراله کریمی پوربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی26502150نصراله محمودیان درویشانیپست بانکاردل روستای کاوند3اردلچهارمحال و بختیاریپرورش بوقلمون2322

2شهرکردچهارمحال و بختیاریدامداری2323
پیربلوط خیابان سردار 

8شهید عباس خلجی پالک 
وزارت جهاد کشاورزی18001800نصرت اهلل خلجی پیربلوطیبانک کشاورزی

2324
تولیدی قطعات 

بتنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1800900نصرت اله جلیل سرقلعهصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای سرقلعه4لردگانچهارمحال و بختیاری

1شهرکردچهارمحال و بختیاریقالیبافی2325
هرچگان جاده کاکلک 

روبروی مدرسه راهنمایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نصرت ترکی هرچگانیبانک توسعه تعاون

2326

تولید تیرچه 

وبلوک قطعات 

بتونی

وزارت صنعت، معدن و تجارت1700800نصیب اله بابامیر ساطحیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای ششبهره3لردگانچهارمحال و بختیاری

2327

طرح خرید 

ادوات نوین 

ماشین آالت 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی13801380نعمت اهلل اعرابیپست بانکسامان چم عالی2سامانچهارمحال و بختیاری

2328
پرواربندی بره 

صنعتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

بخش مرکزی - لردگان

روستای سونک
وزارت جهاد کشاورزی17001700نعمت اهلل مالکی سونکیبانک کشاورزی

2329

تولیدی قطعات 

بتنی وسیمانی 

سازه ای 

فرآوری )سبک

محصوالت 

معدنی کوچک 

مقیاس

3فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسانروستای 

مصطفی آباد نرسیده به 

تنگ پردنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001200نقره رحیمی پردنجانیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت940720نقی شریفی ریگیپست بانکدهنو کودرز3لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی2330

2331

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100نگار خسرویان سرچاهیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2332
پرورش زنبور 

عسل
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

شهرستان کوهرنگ بخش 

دوآب صمصامی ، دهستان 

بیرگان، روستای هوریکول

وزارت جهاد کشاورزی600600نگار رضوانیبانک کشاورزی
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2333

پرورش ماهی 

قزل آال 

دومنظوره

وزارت جهاد کشاورزی21201240نگهدار رمضانی ناغانیپست بانکناغان روستای جهمان3کیارچهارمحال و بختیاری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2334
-شهرستان کوهرنگ

روستای نصیرآباد
100100نگین اسدی گلهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2335
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720720نوذر قاسمی اصلبانک کشاورزیچم قلعه2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2336
پرورش 

زنبورعسل
وزارت جهاد کشاورزی750750نور محمد انصاریان بارزیصندوق کارآفرینی امیدروستای شوارز- منج2لردگانچهارمحال و بختیاری

2337

پروار بندی 

 75گوساله 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی60006000نوراله رییسیبانک کشاورزیروستای کنرک سفلی5بروجنچهارمحال و بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی680680نوراله کیانیبانک کشاورزیاردل روستای کری2اردلچهارمحال و بختیاریزنبور عسل2338

2339
پرورش 

گاوشیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای علی آباد - کوهرنگ

تنگ گزی

وزارت جهاد کشاورزی840840نورعلی شجاعی برجوئیبانک کشاورزی

2340
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی
2اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

بهشت آباد
وزارت جهاد کشاورزی736736نوروزعلی الی پوربانک کشاورزی

2341
پرورش گاو 

راس20شیری
وزارت جهاد کشاورزی12001200نوروزعلی رمضانی فربانک کشاورزیروستای کنرک علیا2بروجنچهارمحال و بختیاری

2342
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نوری جان محمودیان درویشانیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

2343
-قالی بافی

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10080نوریجان زمانی ناغانیپست بانکاردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری

2344

مکانیزاسیون 

کشاورزی 

(خرید تراکتور)

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای -بیرگان-کوهرنگ

بید امین

وزارت جهاد کشاورزی677677نوشاد فرهادی بیرگانیبانک کشاورزی

2345
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
وزارت جهاد کشاورزی900900نیازعلی سورانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت1760480نیلوفر بامیریبانک کشاورزیریک10لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2346

2347
تولید -خیاطی

پوشاک
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای فانی آباد-کوهرنگ

وزارت صنعت، معدن و تجارت530450نیلوفر پرویزی بابادیبانک توسعه تعاون
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2348

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

بانک

2اردلچهارمحال و بختیاری
روستای - شهرستان اردل 

سرچاه
810300هاجر احمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150هاجر اسدپوربانک توسعه تعاونلردگان روستای ششبهره1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2349

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2350
سامان روستای هوره 

خیابان امام کوچه بهار
100100هاجر بهاءلو هورهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی2351
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150هاجر حسنیبانک توسعه تعاون

140140هاجر درخشان هورهصندوق کارآفرینی امیدروستای هوره1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2352
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800هاجر رستمیصندوق کارآفرینی امیدجوانمردی3لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی2353

1لردگانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2354
- شهرستان لردگان 

روستای قلعه سوخته
100100هاجر شریفی ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2355

تولید فرش 

نگین سهل اباد 

فالرد لردگان

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500هاجر عبدالهی سهل آبادیبانک توسعه تعاونروستای سهل اباد فالرد3لردگانچهارمحال و بختیاری

2356
نازک - خیاطی 

دوز زنانه
1کیارچهارمحال و بختیاری

روستای حاجی اباد خیابان 

اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هاجر کاویانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت800350هاجر نوروزی مصیرصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر2لردگانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک2357

1بنچهارمحال و بختیاریچرم دوزی2358
یانچشمه خ دوم غربی پ 

60
150150هاجیه بیگم شکراللهی یانچشمهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی2359
لردگان روستای دهنو 

میالس
وزارت صنعت، معدن و تجارت14501000هادی بابامیر ساطحیپست بانک

2360
خرید تراکتور 

وادوات
وزارت جهاد کشاورزی710710هادی رییسی نافچیبانک کشاورزیروستای قلعه ممکا2کیارچهارمحال و بختیاری

2361
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی11601160هادی قریبیبانک کشاورزیلردگان خانمیرزا دومکان2لردگانچهارمحال و بختیاری

2362

تولید 

مصنوعات 

سنگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت36001360هادی یگانگی دستگردیپست بانکخیابان اصلی- دستگرد 3شهرکردچهارمحال و بختیاری

2363
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500هاشم حسین پور آقائیبانک کشاورزیمنطقه عشایری دودراء2لردگانچهارمحال و بختیاری

2364

صنایع دستی 

رودوزیهای 

الحاقی

100100هانیه ظفریان سرچاهیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای سرچاه1اردلچهارمحال و بختیاری
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2365
دفاتر 

ictروستایی
600560هایده محمودیانپست بانکروستای چنارمحمودی2لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2366
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران960960هجیر حسین پور آقائیبانک کشاورزیمنطقه عشایری سردشت2لردگانچهارمحال و بختیاری

2367
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی
2اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

آلیکوه
وزارت جهاد کشاورزی744744هدایت اهلل کریمی شهماروندیبانک کشاورزی

2368
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی780780هدایت خسروی بالدیصندوق کارآفرینی امیداردل روستالی بالد2اردلچهارمحال و بختیاری

2369
پرورش گاو 

شیری
2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

- شهرستان کوهرنگ 

خونکارآباد- روستای میهه 
وزارت جهاد کشاورزی600600هرمز زمانی احمد محمودیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت950700هما بابا قوری سفلیپست بانکروستایی ده چشمه6فارسانچهارمحال و بختیاریقالیبافی2370

وزارت صنعت، معدن و تجارت16016همه جان شریف پیرانبانک کشاورزیپیران1لردگانچهارمحال و بختیاریقالیبافی2371

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160همه گل رحیمیبانک کشاورزیروستای کلگچین1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2372

2373
خرید تراکتور و 

ادوات
2کیارچهارمحال و بختیاری

روستای مریک منزل 

شخصی اجبار بیگلری
وزارت جهاد کشاورزی12301230هنرمند بیگلریبانک کشاورزی

2374

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

3فارسانچهارمحال و بختیاری
کوچه بانک -ده چشمه

صادرات
وزارت جهاد کشاورزی10001000هوشنگ فداییبانک کشاورزی

2375
پرورش گاو 

 راسی30شیری
6لردگانچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

بختیاری شهرستان لردگان 

بخش خانمیرزا روستای 

سرتنگ دینار عالی مزرعه 

حسن اباد

وزارت جهاد کشاورزی72007200هومان خسرویبانک کشاورزی

2376
پرورش ماهیان 

سرد آبی
4فارسانچهارمحال و بختیاری

فیل آبادخیابان سعدی 

56کوچه
وزارت جهاد کشاورزی4000950هیبت اهلل محمودی فیل آبادیپست بانک

10شهرکردچهارمحال و بختیاریسرمه دوزی2377
روستای اسد - بخش الران 

آباد
1600850وجیه اسداللهی اسدابادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2378
پرواربندی بره 

صنعتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان بخش 

فالرد روستای سندگان علیا
وزارت جهاد کشاورزی700700وحید سبزواری سندگانیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2379

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

عشایری

3اردلچهارمحال و بختیاری
مناطق عشایری - اردل

شلیل میانکوه
سازمان امور عشایر ایران17601220وحید شیرانیانبانک کشاورزی

2380
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی720600وحید طاهری میرقایدبانک کشاورزیشهرک عشایری چلگرد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2381
دامداری 

روستایی
2شهرکردچهارمحال و بختیاری

مصطفی آباد خیابان 

فردوسی
وزارت جهاد کشاورزی15601560وحید کریمزاده مصطفی آبادیبانک کشاورزی

2382
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی580580وحید مهریبانک توسعه تعاونمهدی اباد2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری2383

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای مهدی - کوهرنگ

آباد

وزارت جهاد کشاورزی750750وحید مهری بابادیصندوق کارآفرینی امید

2384
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی900900ولی اهلل کریمزادهبانک کشاورزیمصطفی اباد2شهرکردچهارمحال و بختیاری

2385

دامداری،پرورش

 گاو 

اصالح )شیری

(نژاد

4کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

-دشت زرین–کوهرنگ 

روستای صالح آباد

وزارت جهاد کشاورزی20502050ولی اهلل لیرابیبانک کشاورزی

2386

 494تعاونی 

تولید رشته 

شهرکرد

وزارت صنعت، معدن و تجارت2500650ولی اله ایزدی شورابیبانک کشاورزیشوارب صغیر5سامانچهارمحال و بختیاری

2387
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران955955ولی حسین پور آقائیبانک کشاورزیمنطقه عشایری سردشت2لردگانچهارمحال و بختیاری

2388
پرورش 

گوسفند داشتی
2لردگانچهارمحال و بختیاری

منطقهه عشایری شهرک 

مامور
سازمان امور عشایر ایران760760ولی داد خالدی سردشتیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150ویانا واال منشبانک توسعه تعاونباغ انار میالس1لردگانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2389

2390
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران10051005یارعلی محمدی مصیری جلیلیبانک کشاورزیمنطقه عشایری منجرمویی2لردگانچهارمحال و بختیاری

2391

پرورش 

گوسفند 

دامداری)داشتی

( روستایی

1لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای - خانمیرزا- لردگان

مرادان
وزارت جهاد کشاورزی13001300یاسر خدریبانک کشاورزی
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2392
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی134090یاسر رییسیبانک کشاورزیوانان2شهرکردچهارمحال و بختیاری

2393
پرورش زنبور 

عسل
2فارسانچهارمحال و بختیاری

-1کوچه-خ فردوسی-کران

1پالک
وزارت جهاد کشاورزی690690یاسر مختاریبانک کشاورزی

2394
لباس های 

محلی اقوام
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان لردگان

کالر سفلی
200200یاسمن محمودی جانکیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2395

کیار روستای قلعه تک 

خیابان اصلی کوچه 

32مخابرات پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100یاسمن مقصودیبانک کشاورزی

2396

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی75

2بروجنچهارمحال و بختیاری
شهرستان بروجن منطقه 

عشایری بلداجی
سازمان امور عشایر ایران12001200یاور خاکسار بلداجیبانک کشاورزی

2397
پرواربندی بره 

صنعتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا روستای کالمویی
وزارت جهاد کشاورزی24202420یحیی علی بازیبانک کشاورزی

2398

گلخانه و تولید 

صیفی جات و 

ارسال آن به 

بازار مصرف 

- داخلی 

خارجی

19شهرکردچهارمحال و بختیاری

کاکلک بعد از دوراهی 

پیربلوط کاکلک منطقه 

شیدا گلخانه والیت

وزارت جهاد کشاورزی59005500یداهلل کریمیان کاکلکیبانک کشاورزی

2399

پرواربندی بره 

 300صنعتی 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی30503050یداله طهماسبیبانک کشاورزیآلونی روستای ده ترکان5لردگانچهارمحال و بختیاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500یزدان قربانیصندوق کارآفرینی امیدبخش فالرد روستای دماب3لردگانچهارمحال و بختیاریقطعات بتونی2400

2401
پرورش گاو 

شیری
3شهرکردچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و 

بختیاری روستای مصطفی 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی12001200یعقوب خدابخشی سورشجانیبانک توسعه تعاون

2402
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی15051040یعقوب رییسی گوشهپست بانکلردگان مرکزی گوشه2لردگانچهارمحال و بختیاری

2403
پرورش بره 

پرواری صنعتی
5لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا بردبر
وزارت جهاد کشاورزی32003200یعقوب محمدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی750500یوسف برخورداریپست بانکروستای جهمان2کیارچهارمحال و بختیاریزنبورداری2404

2405
کارکاه ام دی 

اف و نجاری
3لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان بخش خانمیرزا 

روستای سیله
وزارت صنعت، معدن و تجارت24001820یوسف برزویی سیلهپست بانک
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2406

طرح خرید 

ادوات نوین 

ماشین آالت 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی19901990یوسف حیدری گرمدرهپست بانکروستای یاسه چاه2سامانچهارمحال و بختیاری

2407

خرید تراکتور و 

ماشین االت 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی821821یوسف فتاحی وانانیبانک کشاورزی413وانان خ معلم پ 2شهرکردچهارمحال و بختیاری

2408
پرورش 

زنبورعسل
وزارت جهاد کشاورزی750750یوسف قاسمی قاسم وندصندوق کارآفرینی امیدتبرک بازفت2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2409

پرورش 

گوسفند داشتی 

و صنعتی

وزارت جهاد کشاورزی14001400یوسف موسویبانک کشاورزیایلبگی2سامانچهارمحال و بختیاری

2410
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی16001600یونس خسروزاده بالدیبانک کشاورزیاردل روستای بالد2اردلچهارمحال و بختیاری

2411
درودگری 

(نجاری)
2فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان فارسان روستا 

فیل آباد خیابان اصلی بعد 

از پل طبقه اول

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600یونس شیروانی فیل آبادیبانک توسعه تعاون

2412

مکانیزاسیون 

کشاورزی 

(خرید تراکتور)

2کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای صفا آباد-کوهرنگ

وزارت جهاد کشاورزی800800یونس نظرپوربانک کشاورزی

2413
پرورش گاو 

شیری
2بروجنچهارمحال و بختیاری

-چهار محال و بختیاری

بخش -شهرستان بروجن

روستای امام قیس-گندمان

وزارت جهاد کشاورزی14001400یونس یگانهبانک توسعه تعاون

سایر330330ابراهیم جوی ده چناریبانک کشاورزیروستای بیژگرد- گندمان 1بروجنچهارمحال و بختیاریزنبورداری2414

2415
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

حیدری
سایر350350ابوالفضل ابنعلیبانک کشاورزی

سایر250250ابوالفضل شفیعیبانک کشاورزیلردگان فالرد روستای قرح1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2416

2417
پرورش گاو 

شیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

دهنو- کوهرنگ

سایر300300احسان حبیبی بابادیصندوق کارآفرینی امید

سایر330330احسان قریبی ده صحراییبانک توسعه تعاونبروجن روستای امام قیس1بروجنچهارمحال و بختیاریابزارآالت2418

2419
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300احمد احمدی نور الدین وندصندوق کارآفرینی امیدبازفت دورک1کوهرنگچهارمحال و بختیاری
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2420

تولید قطعات 

بتنی و تیرچه 

بلوک

سایر760760احمد حبیبی بردبریپست بانکلردگان روستای بردبر3لردگانچهارمحال و بختیاری

2421
پرورش گاو 

شیری
سایر300300احمد قاسمی قاسموندبانک کشاورزیبازفت تبرک علیا1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2422
پرورش 

گوسفند داشتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای -خانمیرزا-لردگان

بردبر
سایر320320احمد محمدیبانک کشاورزی

2423
پرورش گاو 

شیری
1کیارچهارمحال و بختیاری

کیار روستای سلم خیابان 

اصلی
سایر250250احمدرضا غریبی خراجیبانک کشاورزی

1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2424
کیار روستای قلعه ممکا 

خیابان ورزش
سایر250250احمدرضا غضنفریبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2425
لردگان خانمیرزا روستای 

شهرویه
سایر250250اردشیر عالی ده چناریبانک کشاورزی

سایر200200اردوان اکبری امراییبانک کشاورزیلردگان فالرد میشان علیا1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2426

2427
پرورش گاو 

شیری
سایر160160ارش جلیل سرقلعهبانک کشاورزیمنج روستای ورکهله سرقلعه1لردگانچهارمحال و بختیاری

2428
پرورش 

گوسفند داشتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

سردشت روستای -لردگان

آبالران
سایر400400اسداهلل بامیریبانک کشاورزی

2429
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

دهنونده
سایر200200اسکندر رضایی ندییبانک کشاورزی

2430
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل بخش 

میانکوه روستای سرچشمه
سایر150150اسالم غریب شاهیبانک توسعه تعاون

2بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2431
روستای امام - گندمان 

کوچه ابریشم- قیس
سایر500500اسالم مرادی امام قیسیبانک کشاورزی

2432
پرورش 

گاوشیری
سایر160160اسماعیل حاجی پور میالسیبانک کشاورزیلردگان روستای برد کارخانه1لردگانچهارمحال و بختیاری

2433
پرورش گاو 

شیری
سایر200200اسماعیل غالمیبانک کشاورزیروستای رستم اباد- اردل 1اردلچهارمحال و بختیاری

سایر500500اشرف بیگی هرچگانیپست بانکهرچگان،برآفتاب2شهرکردچهارمحال و بختیاریگوسفندداری2434

1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2435
لردگان روستای چنار 

محمودی
سایر280280اشرف رییسی ده کهنهبانک کشاورزی

2436
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

آلیکوه
سایر200200اشرفی رییسی الکوهیبانک کشاورزی
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2437
پرورش گاو 

شیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای - بیرگان-کوهرنگ

سیف آباد

سایر300300اشکان فرخ نیاصندوق کارآفرینی امید

سایر200200اصغر پاینده اورگانیبانک توسعه تعاونآورگان-بروجن1بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2438

سایر300300اعظم صالح آبادیبانک کشاورزیچم خرم/سامان2سامانچهارمحال و بختیارینانوایی2439

2440
پرورش 

گاوشیری
سایر160160افسانه محمدی چیگوییبانک کشاورزیلردگان روستای چیگو1لردگانچهارمحال و بختیاری

2441

مرکز 

توانبخشی 

اعصاب و روان

1کیارچهارمحال و بختیاری
کیار شلمزار میدان نماز 

جنب بانک رفاه
سایر500500افسانه همتی اردلیبانک توسعه تعاون

2442

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان فردوسی 

نرسیده به شرکت تعاونی

سایر250250اکبر تیموری کرانیبانک کشاورزی

2443
پرورش گاو 

شیری
سایر500500اکرم زمانیبانک کشاورزیکیار روستای زوردگان1کیارچهارمحال و بختیاری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2444
کیار روستای گشنیزجان 

خیابان اصلی
سایر100100اکرم کاظمی دیزبنیبانک کشاورزی

سایر250250البرز عبدالهیبانک کشاورزیفالرد روستای سهل آباد1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2445

2446
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300اهلل مراد شهبازی اوروندصندوق کارآفرینی امیدبازفت ارته1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2447
دامپروری 

(گاوشیری)
سایر250250اله یار طاهری اله کوهیبانک کشاورزیاردل روستای الیکوه1اردلچهارمحال و بختیاری

2448
پرورش گاو 

شیری
سایر300300الهه اسکندری جهمانیبانک کشاورزیکیار ناغان جعمان1کیارچهارمحال و بختیاری

2449
پرورش گاو 

شیری
1کیارچهارمحال و بختیاری

کیار روستای جعفراباد خ 

اصلی
سایر250250الیاس جمشیدی جعفرآبادیبانک کشاورزی

1بروجنچهارمحال و بختیاریپرروش گوسفد2450
بخش بلداجی روستای 

آقبالغ
سایر200200الیاس طهماسبی بلداجیبانک توسعه تعاون

2451
پرورش 

گوسفند داشتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای -فالرد - لردگان

میان طالن
سایر990990الیاس نظری کندریبانک کشاورزی
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1کوهرنگچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2452

استان چهارمحال وبختیاری 

دشت -شهرستان کوهرنگ-

زرین روستای علی آباد

سایر400400امراهلل خدادادیصندوق کارآفرینی امید

سایر160160امید بابامیرساطحیبانک کشاورزیلردگان روستای دهنومیالس1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2453

2454
پرورش 

گوسفنداری
سایر300200امید قاسمی قاسموندصندوق کارآفرینی امیدبازفت تبرک سفلی1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2455

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای رضی - کوهرنگ

آباد

سایر200200امیدوار خسروی بابادیبانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2456

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دهنو - کوهرنگ

علیا

سایر350350امیر نجفی حاجیورصندوق کارآفرینی امید

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2457
روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر250250امیرقلی کریمزاده باردهبانک کشاورزی

2458
پرورش 

گاوشیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

--شهرستان کوهرنگ 

روستای دهنو علیا
سایر300300امین حبیبیبانک کشاورزی

سایر200200ایمان اسدی اورگانیبانک کشاورزیروستای کنزک سفلی1بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2459

2460
پرورش گاو 

شیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای میان - کوهرنگ

رودان

سایر300300ایمان مهری بابادیصندوق کارآفرینی امید

2461
پرورش گاو 

شیری
1کیارچهارمحال و بختیاری

کیار روستای تشنیز شهرک 

شهید عباسی
سایر250250ایوب احمدی تشنیزیبانک کشاورزی

2462
پرورش گاو 

شیری
3بروجنچهارمحال و بختیاری

روستای امام - گندمان 

قیس
سایر210210ایوب جمالی امام قیسیبانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری2463

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دهنو - کوهرنگ

علیا

سایر300250آرمان نجفیبانک کشاورزی

2464
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

کوران آباد
سایر200200آزیتا یوسفی قندعلیصندوق کارآفرینی امید

2465

پرورش 

گوسفند داشتی 

به ظرفیت 

 راس100

1بروجنچهارمحال و بختیاری
بروجن گندمان روستای 

نصیرآباد
سایر400400آیت اهلل ترنیان آورگانیبانک توسعه تعاون
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2466
لوله کشی گاز 

ساختمان
سایر300200آیت اهلل حسین زاده باردهپست بانکشهرکرد بن روستای بارده1بنچهارمحال و بختیاری

2467
پرورش 

گاوشیری
سایر160160بابا رحیمی ریگیبانک کشاورزیلردگان روستای کالرعلیا1لردگانچهارمحال و بختیاری

2468
پرورش گاو 

شیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

- صمصامی-کوهرنگ

روستای فخر آباد

سایر200200بازعلی قاسمی نیاصندوق کارآفرینی امید

سایر250200باقر درویشیبانک کشاورزیلردگان فالرد روستای دالورا1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2469

2470

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب خیابان اصلی پشت 

مرکز بهداشت

سایر250250باقر کرمی راستابیبانک کشاورزی

2471
پرورش 

گوسفنداری
سایر300200بتول محمدی درویش وندصندوق کارآفرینی امیدبازفت میان دوهان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2472
دامپروری 

(گاوشیری)
سایر250250برزو اسدی پورالکوهیبانک کشاورزیاردل روستای الیکوه1اردلچهارمحال و بختیاری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2473
شهرستان کیار روستای 

امیرآباد
سایر9090بلقیس رضایی امیرآبادیپست بانک

2474
پرورش گاو 

شیری
سایر300300بلقیس محمدی احمد محمودیبانک کشاورزیچشمه چولی1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2475
پرورش گاو 

شیرده
1بروجنچهارمحال و بختیاری

روستای امام - گندمان 

کوچه ابریشم- قیس
سایر220220بهروز قنبری امام قیسیبانک توسعه تعاون

سایر300200بهروز کریمیصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ فنبر سینی1کوهرنگچهارمحال و بختیاریکشاورزی2476

سایر200200بهمن کریمی دورکیبانک کشاورزیکیار ناغان روستای دورک1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2477

2478
پرورش 

گاوشیری
سایر160160بیژن خلیل طهماسبیبانک کشاورزیلردگان روستای پل بربده1لردگانچهارمحال و بختیاری

2479
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر200200بیژن محمدی چیگوییبانک کشاورزیلردگان چیگو1لردگانچهارمحال و بختیاری

2480
پرورش گاو 

شیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای میان - کوهرنگ

رودان

سایر350350بیگم جان مهری بابادیصندوق کارآفرینی امید
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2481
پرورش گاو 

شیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای دهنو - کوهرنگ

علیا

سایر300300پرور محمودیبانک کشاورزی

2482
پرورش گاو 

شیری
2لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان خانمیرزا روستای 

شاهقریه
سایر16001600پروین مرادی شاهقریهبانک کشاورزی

2483
پرورش 

گاوشیری
سایر200200پری گل حبیبی بردبریبانک کشاورزیروستای بردبر1لردگانچهارمحال و بختیاری

2484
پرورش گاو 

شیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای میان - کوهرنگ

رودان

سایر400400پری مهری بابادیبانک کشاورزی

2485
پرورش 

گاوشیری
سایر160160پژمان احمدی اموییبانک کشاورزیجلیل ابادشهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاری

2486
پرورش گاو 

شیری
سایر180160پژمان جهانبازیبانک توسعه تعاونگوجان خ شهید نادری1فارسانچهارمحال و بختیاری

2487
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300پژمان سلجوقیصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ امیر اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

سایر300200پوران یوسفی اوروندصندوق کارآفرینی امیدبازفت ارته1کوهرنگچهارمحال و بختیاریخیاطی2488

2بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2489
روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر250250پیرمحمد پیرمحمدی باردهبانک کشاورزی

2490
پرورش گاو 

شیری
سایر250250تاجماه زمانیصندوق کارآفرینی امیداسمی آباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2491
شهرستان بروجن روستای 

کردشاهی
سایر200200تاجماه کردیزدیبانک کشاورزی

سایر495495تهمینه جمالی ارمندیبانک توسعه تعاونلردگان روستای ارمندعلیا3لردگانچهارمحال و بختیاریمهدکودک2492

سایر150150توبا سارم نیاصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریخیاطی2493

سایر250250توران صیدالیبانک کشاورزیلردگان خانمیرزا ده رشید1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2494

2495
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300جان محمد صادقی حسن وندصندوق کارآفرینی امیدبازفت ارته1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2496
پرورش 

گاوشیری
سایر200200جانعلی ریگی گردابیبانک کشاورزیفالردروستای گرداب1لردگانچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2497
روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر250250جعفر قایدی باردییبانک کشاورزی
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1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2498
روستای - شهرستان بن 

حیدری
سایر250250جالل رضاییبانک کشاورزی

2499
پرورش گاو 

شیری
سایر250250جالل رییسیبانک کشاورزیکیار روستای امیراباد1کیارچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2500
لردگان خانمیرزا روستای 

مرادان
سایر250250جلیل رضاییبانک کشاورزی

سایر300300جمال صالحی بختیاریبانک کشاورزیبلداجی سیف اباد1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2501

2502
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل بخش 

میانکوه روستای وره زرد
سایر200200جمشید عزیزی وره زردیصندوق کارآفرینی امید

2503
پرورش گاو 

شیری
سایر180160جمشید نوروزی چاچهبانک توسعه تعاونفارسان چلیچه کوچه برنا1فارسانچهارمحال و بختیاری

2504

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

ده چشمه خیابان اصلی 

 منزل شخصی 15کوچه 

جمعه باقری

سایر250250جمعه باقری ده چشمهبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش ماکیان2505
روستای - شهرستان بن 

حیدری
سایر250250جواد سلیمانی جمالوییبانک کشاورزی

2506
دامپروری 

(گاوشیری)
1اردلچهارمحال و بختیاری

اردل بخش مرکزی روستای 

سرچاه
سایر250250حامد رمضانیبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2507
لردگان فالرد روستای 

امامزاده حسن
سایر250250حامد الیقی قلعه سوختهبانک کشاورزی

2508
پرورش گاو 

شیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای خنک دره 

شور
سایر160160حبیب اهلل جلیل سرقلعهبانک کشاورزی

2509
پرورش گاو 

شیری
سایر300300حبیب اله رییسیبانک کشاورزیکیار روستای سرتشنیز1کیارچهارمحال و بختیاری

2510
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

نیسیاق
سایر200200حبیب اله کاظمی بره بی چاستبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2511
روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر250250حجت اهلل پیروز فربانک کشاورزی

2512
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

لیرابی
سایر200200حرمت اله هاشمی کریبانک کشاورزی

2513
پرورش گاو 

شیری
سایر180160حسن امینی راستابیبانک توسعه تعاونراستاب1فارسانچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2514
روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر300300حسن پیرمحمدی باردییبانک کشاورزی
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2515
پرورش 

گوسفنداری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

کوهرنگ دشت زرین علی 

اباد
سایر300300حسن خدادادیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250حسن رفیعیبانک کشاورزیلردگان فالرد گرداب سفلی1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2516

2بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2517

روستای امام - گندمان 

خیابان شهید - قیس 

کوچه آبان- میرزایی ونکی 

سایر220220حسن سیسارون بروجنیبانک کشاورزی

سایر200200حسن ظفریان ریگکیپست بانکاردل روستای ریگک1اردلچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2518

سایر280280حسن مرادیبانک توسعه تعاونروستای امام قیس1بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2519

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2520
روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر250250حسنقلی قایدی باردییبانک کشاورزی

2521
پرورش 

گوسفنداری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

کوهرنک بازفت بازفت باال 

تشنوی
سایر300300حسین پیروندبوریصندوق کارآفرینی امید

1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2522
کیار روستای قلعه ممکا 

خیابان اصلی
سایر250250حسین رییسی گهروییبانک کشاورزی

2523

پرورش 

گوسفند 

پرورش دام )

(سبک وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران جنب چغای بین کران 

و پردنجان

سایر250250حسین شهرانی کرانیبانک کشاورزی

2524
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300حسین عالیی شیخ رباطصندوق کارآفرینی امیدبازفت گزستان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2525

پرورش گاو 

دامداری )شیری

(روستایی

سایر12401240حسین منتظریبانک کشاورزیمرادان- خانمکیرزا-لردگان2لردگانچهارمحال و بختیاری

2526
پرورش گاو 

شیری
2بروجنچهارمحال و بختیاری

روستای امام - گندمان 

کوچه ورزشگاه- قیس 
سایر260260حسین موییبانک توسعه تعاون

2527
پرورش گاو 

شیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای قبعه چه 

ناغان
سایر160160حسینعلی خلیلی مقدمبانک کشاورزی

سایر250250حشمت اهلل صالحی مقدمبانک کشاورزیفالرد روستای میشان1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2528

سایر280280حفیظ اهلل قنبری کهیانیبانک کشاورزیکهیان1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2529

2530
پرورش گاو 

شیری
سایر300300حفیظ عسکریبانک کشاورزیکوهرنگ میان رودان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2531
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

زرمیتان
سایر200200حمداهلل رحیم پور شهماروندیبانک توسعه تعاون
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2532
دامداری 

پرورش گوسفند
سایر200200حمید رضا فرجی مورچگانیبانک کشاورزیگندمان روستای مورچگان1بروجنچهارمحال و بختیاری

سایر300300حمید سلیمانی سولگانیبانک کشاورزیبلداجی روستای سلطان اباد1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2533

سایر200200حمید عبدالهیبانک کشاورزیلردگان فالرد سهل آباد1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2534

1بروجنچهارمحال و بختیاریپرروش گوسفد2535
بخش بلداجی روستای 

خانی آباد
سایر300300حمید کیانی نژادبانک کشاورزی

2536
پرورش گاو 

شیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای میان - کوهرنگ

رودان

سایر30075حوا منجزی جهانگیریبانک کشاورزی

2537
پرورش گاو 

شیری
سایر160160حوری یحیی پوربانک کشاورزیلردگان باغ انار میالس1لردگانچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2538
لردگان روستای شش بهره 

علیا
سایر160160حیدر جلیل دومبانک کشاورزی

2539
پرورش گاو 

شیری
سایر300300خانم جان رواییبانک کشاورزیبازفت تبرک علیا1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2540
لردگان فالرد روستای 

گرداب علیا
سایر250250خداداد انتظامیبانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2541

استان چهارمحال وبختیاری 

دشت -شهرستان کوهرنگ-

زرین روستای علی آباد

سایر300300خداداد خدادادیصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2542

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری

بازفت، روستای  –کوهرنگ 

حسین آباد

سایر200200خداداد کریمی کریم وندبانک کشاورزی

2543
پرورش گاو 

شیری
سایر300300خدارحم قاسمی قاسموندبانک کشاورزیکوهرنگ بازفت طبرک علیا1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2544
پرورش گاو 

شیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای دهنو 

میالس
سایر160160خدانظر پشتوانبانک کشاورزی

2545
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل بخش 

میانکوه روستای گندمکار
سایر200200خدیجه اسکندریصندوق کارآفرینی امید

2546

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان کشاورز 

نزدیک درمانگاه

سایر250250خیراهلل مردانی کرانیبانک کشاورزی
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سایر200200داراب میرزایی دو مکانیبانک کشاورزیلردگان خانمیرزا دومکان1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2547

سایر160160داریوش خالدی سردشتیبانک کشاورزیلردگان شهرک مامور1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2548

1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2549
لردگان ریگ روستای 

امیری سفلی
سایر160160داریوش رحیمی ریگیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2550
روستای - شهرستان بن 

حیدری
سایر300300داود رضایی حیدریبانک کشاورزی

2551
پرورش گاو 

شیری
سایر400400داود شریفیبانک کشاورزیکیار ناغان روستای معدن1کیارچهارمحال و بختیاری

2552
دامداری 

روستایی
سایر800650داود صالحیپست بانکروستای سلم2کیارچهارمحال و بختیاری

2553
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300دالور سلیمانی بابادیصندوق کارآفرینی امیدمحمد اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2554
پرورش گاو 

شیری
سایر200200ذبیح اهلل سامریبانک کشاورزیالونی روستای کالمویی1لردگانچهارمحال و بختیاری

سایر200200ذرغام صفریبانک کشاورزیلردگان روستای کلواری1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2555

2556
پرورش 

گوسفند داشتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای -منج - لردگان

ابچنار سفلی
سایر920920راضیه دریاکشبانک کشاورزی

سایر400400رستم داودیبانک کشاورزیدیمه1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگاوشیری2557

2558

دامداری 

پرورش 

گوسفند داشتی

2بروجنچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

شهرستان بروجن بخش 

گندمان روستای امام قیس

سایر300300رستم مرادی امام قیسیبانک کشاورزی

1بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2559
شهرستان بروجن روستای 

امام قیس
سایر200200رسول رنجبر امام قیسیبانک کشاورزی

2560
پرورش گاو 

شیری
سایر300300رشید عالیی شیخ رباطبانک کشاورزیکوهرنگ بازفت گزستان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2561

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب پایین روستا منزل 

شخصی محمد امینی

سایر250250رضا امینیبانک کشاورزی

3بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2562
روستای امام - گندمان 

کوچه عالمه مجلسی- قیس 
سایر260260رضا جمالی کردشامیبانک کشاورزی
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2563
پرورش گاو 

شیری
1بروجنچهارمحال و بختیاری

روستای - دهستان چغاخور

سیبک
سایر200200رضا مرادیبانک توسعه تعاون

2564
- درودگری 

mdf
2بروجنچهارمحال و بختیاری

روستای امام - گندمان 

قیس
سایر250250رضا یگانهبانک توسعه تعاون

سایر200200رعنا بهرام پوربانک کشاورزیفارسان دشت ارمند1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2565

1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2566
لردگان فالرد روستای 

نارگیلی
سایر250250رمضان رییسیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2567
روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر250250روح اله قایدی باردهبانک کشاورزی

2568
پرورش دام 

سبک
سایر250250روشنعلی کریمی فیل آبادیبانک کشاورزیروستای فیل آباد1فارسانچهارمحال و بختیاری

سایر500500ریحانه صادقیانبانک توسعه تعاوندستگرد جنب بانک صادرات2شهرکردچهارمحال و بختیاریقالی بافی2569

2570
پرورش 

گوشیری
سایر160160زلیخا محمدی کهیانیبانک کشاورزیلردگان روستای کهیان1لردگانچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2571
لردگان خانمیرزا روستای 

درکه
سایر250250زهرا اسماعیلی درکهبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی2572

شهرستان سامان روستای 

چمعالی کوچه بوستان 

15پالک 

سایر100100زهرا ایمانیبانک کشاورزی

2573
پرورش 

گاوشیری
سایر120120زهرا جلیل پیرانبانک کشاورزیلردگان روستای ناغان سفلی1لردگانچهارمحال و بختیاری

2574
نازک )خیاطی 

(دوزی
سایر9070زهرا رحیمیبانک توسعه تعاونپردنجان خ اصلی1فارسانچهارمحال و بختیاری

2575
پرورش گاو 

شیری
سایر300300زهرا عالیی شیخ رباطبانک کشاورزیبازفت مورز1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2576
پرورش گاو 

شیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای نصیرآباد- کوهرنگ

سایر350250زهرا قاسمیصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2577
-شهرستان کوهرنگ

روستای چهارموران
سایر300300زهرا لهرابی گلهصندوق کارآفرینی امید

2578
پرورش گاو 

شیری
سایر200200زهرا مردانیبانک کشاورزیکیار روستای معدن1کیارچهارمحال و بختیاری

2579
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300زهرا نظر پورصندوق کارآفرینی امیدبازفت گزستان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری
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1لردگانچهارمحال و بختیاریروستا مهد2580

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان لردگان روستای 

ناغان سفلی سلطانی

سایر400400زهره جلیل پیرانبانک توسعه تعاون

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2581
-شهرستان کوهرنگ

روستای شیخ علیخان
سایر200200زهره عبداللهیبانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامپروری2582

استان چهارمحال و 

شهرستان -بختیاری

روستای نیاکان-کوهرنگ 

سایر200200زهره عزیزی هفشجانیبانک کشاورزی

2583
پرورش گاو 

شیری
1بروجنچهارمحال و بختیاری

روستای - گندمان 

کردشامی
سایر315315زینب سلطانی کردشامیبانک کشاورزی

2584
پرورش گاو 

شیری
سایر160160زینب کاظمی چله گاهیبانک کشاورزیلردگان روستای چله گاه1لردگانچهارمحال و بختیاری

سایر280280سارا محمودی چالبطانیبانک کشاورزیچنار محمودی1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2585

سایر280280ساالر خالدی سردشتیبانک کشاورزیلردگان روستای شهرک فجر1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2586

2587
پرورش زنبور 

عسل
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای -مرکزی -لردگان

فجر )شهرک هجرت

(برآفتاب

سایر320320سامان دالوربانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2588
روستای - شهرستان بن 

حیدری
سایر250250ستار هارونیبانک کشاورزی

2589
پرورش گاو 

شیری
سایر300300ستاره سلجوقی پبدنیبانک کشاورزیگردو علیا1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2590
-بلداجی آورگان-بروجن

6خیابان ولیعصر
سایر400400سجاد مرادی اورگانیبانک توسعه تعاون

2591
پرورش گاو 

شیری
1بروجنچهارمحال و بختیاری

خیابان - روستای اما قیس 

آذرخش
سایر250250سجاد مویی امام قیسیبانک توسعه تعاون

2592
دامداری 

پرورش گوسفند
سایر200200سروگل مرادی امام قیسیبانک کشاورزیروستای امام قیس1بروجنچهارمحال و بختیاری

2593
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر980980سروناز رادپویبانک کشاورزیلردگان منج اب چنار زیالیی1لردگانچهارمحال و بختیاری

2594

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

1فارسانچهارمحال و بختیاری
منزل -خ اصلی-راستاب

شخصی
سایر200200سعادت زمانی راستابیبانک کشاورزی

2595
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر200200سعادت یار اسماعیلی کل گچیبانک کشاورزیروستای چرکن-منج-لردگان1لردگانچهارمحال و بختیاری
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1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2596
کیار روستای موسی اباد 

خیابان اصلی
سایر250250سعید ابراهیمیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2597
روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
سایر250250سعید سورانی یان چشمهبانک کشاورزی

سایر350350سعید قاسمیپست بانکپیر بلوط1شهرکردچهارمحال و بختیاریترشیجات2598

سایر200200سعید قاسمی کلواریبانک کشاورزیلردگان روستای کلواری1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2599

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2600
روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر200200سعید قایدی باردهبانک کشاورزی

سایر500500سعید قیاسیبانک کشاورزیکیار ناغان روستای کل کله1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2601

1بنچهارمحال و بختیاریگاوداری2602
شهرکرد بن روستای 

حیدری
سایر280280سعید محمدیپست بانک

1اردلچهارمحال و بختیاریپرورش بز2603
شهرستان اردل روستای 

کاوند
سایر200200سعید محمودیانصندوق کارآفرینی امید

1بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2604
شهرستان بروجن روستای 

کرد شامی
سایر200200سکینه امینی کرد شامیبانک کشاورزی

سایر164164سکینه خدادادیبانک کشاورزیلردگان روستای برجویی1لردگانچهارمحال و بختیاریقالیبافی2605

سایر100100سکینه کیانی سلمیپست بانکشهرستان کیار روستای سلم1کیارچهارمحال و بختیاریفرش بافی2606

سایر700700سلمان سبزواریصندوق کارآفرینی امیدفالرد روستای کلواری2لردگانچهارمحال و بختیاریمصنوعات چوبی2607

2608
پرورش گاو 

شیری
سایر180160سلمان غفاری گوشهبانک توسعه تعاونگوشه جنب کانال آب1فارسانچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2609
روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر250250سلیمان کریمزاده باردهبانک کشاورزی

2610
پرورش زنبور 

عسل
1لردگانچهارمحال و بختیاری

فجر )شهرک هجرت-لردگان

(برآفتاب
سایر320320سمانه دالوربانک کشاورزی

2611
پرورش 

گاوشیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای زرین 

درخت
سایر200200سمانه محبی زرین درهبانک کشاورزی

2612
پرورش 

گاوشیری
سایر200200سمنبر حبیبی بردبریبانک کشاورزیلردگان روستای بردبر1لردگانچهارمحال و بختیاری

2613
تولیدی)خیاطی

( پوشاک
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

شهرک -دهنو- کوهرنگ

(ع)امام حسین

سایر200150سمیه یوسفی حاجیورصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2614
-چلگرد-شهرستان کوهرنگ

شهرک عشایری
سایر200200سوسن غیبیبانک کشاورزی
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2615
پرورش گاو 

شیری
سایر190160سیاوش احمدزادهبانک توسعه تعاونراستاب1فارسانچهارمحال و بختیاری

2616
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300سیاوش خدادادیصندوق کارآفرینی امیددشت زرین علی اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2617
پرورش 

گوسفند داشتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - خانمیرزا-لردگان

کرتگل
سایر720720سیاوش محمدی سرتنگیبانک کشاورزی

2618
پرورش 

گوسفنداری
سایر300200سید احسان درخشانصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ چین1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریگوسفند داری2619
شهرکرد بن روستای شیخ 

شبان
سایر300300سید احمد محمدی شیخ شبانیپست بانک

2620
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300سید اسد درخشانصندوق کارآفرینی امیدصالح گوتاه1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2621
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500سید خسرو موسویبانک کشاورزیشهرک فجر شهسوار1لردگانچهارمحال و بختیاری

سایر300300سید رضا بنی هاشمیبانک کشاورزیروستای امام قیس2بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2622

2کیارچهارمحال و بختیاریپرورش ماهی2623

شهرستان کیار بخش ناغان 

منطقه مشایخ روستای 

برنجگان

سایر38003300سید علی فتحی فرد برنجگانیبانک کشاورزی

3بروجنچهارمحال و بختیاریگاوداری2624

روستای امام - گندمان 

خیابان عالمه - قیس

مجلسی

سایر300300سید میالد بنی هاشمی امام قیسیبانک کشاورزی

2625
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

شیخ شبان
سایر350350سیداسماعیل کاظمی شیخ شبانیبانک کشاورزی

سایر160160سیدایمان موسوی سید محمدیبانک کشاورزیلردگان روستای سیدمحمد1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2626

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2627
روستای - شهرستان بن 

شیخ شبان
سایر250250سیدذوالفقار کاظمی شیخ شبانیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2628
- روستای حیدری- بن 

محله حسن آباد
سایر200200سیدرحیم موسویبانک کشاورزی

2بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2629
روستای - شهرستان بن 

شیخ شبان
سایر300300سیدمجتبی محمدی شیخ شبانیبانک کشاورزی
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1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2630
روستای - شهرستان بن 

شیخ شبان
سایر250250سیدمهدی احمدی شیخ شبانیبانک کشاورزی

سایر450450سیده فاطمه دانیالیبانک توسعه تعاونلردگان روستای منجرمویی2لردگانچهارمحال و بختیاریمهدکودک2631

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2632
-شهرستان کوهرنگ

روستای سرآقاسید
سایر200200سیده مریم دادوربانک کشاورزی

2633

تجهیز دفاتر 

ICT و پست 

خود )بانک 

اشتغالی 

(روستایی

1کیارچهارمحال و بختیاری
خیابان - روستای تشنیز 

اصلی
سایر240180سیده ناهید حسینی تشنیزیپست بانک

سایر200200سیروس فرامرزی بابادیبانک کشاورزیچلگرد-شهرستان کوهرنگ1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2634

سایر480480سیف اهلل مرادیبانک کشاورزیروستای وستگان- گندمان 1بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2635

2636

طرح حمایتی 

مددجویان 

-کمیته امداد

پرورش گاو 

شیری

سایر300300سیف اله خسروی بالدیصندوق کارآفرینی امیداردل روستالی بالد1اردلچهارمحال و بختیاری

2637

پرورش 

گوسفند 

پرورش دام )

(سبک وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان کشاورز غربی 

محله نساء

سایر250250شازینب محمودیبانک کشاورزی

سایر280280شاهرخ شجاعی کل گچیبانک کشاورزیلردگان روستای کل گچی1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2638

1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2639
لردگان فالرد روستای میان 

آب
سایر250250شکر خدا خدادادیبانک کشاورزی

2640
پرورش 

گاوشیری
سایر200200شمایل شیرانی لپربانک کشاورزیلردگان روستای بردبر1لردگانچهارمحال و بختیاری

2641
پرورش 

گوسفند داشتی
1کیارچهارمحال و بختیاری

کیار روستای موسی اباد 

خیابان اصلی
سایر2500شهرام امینیبانک کشاورزی

2642
پرورش گاو 

شیری
سایر160160شهال شریفی ریگیبانک کشاورزیلردگان قلچه ناغان سفلی1لردگانچهارمحال و بختیاری

2643
پرورش گاو 

شیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای باغ انار - لردگان

میالس
سایر750750شهناز شاهرخی میالسیبانک کشاورزی
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سایر100100شهناز نظریبانک کشاورزیناغان خیابان انقالب جنوبی1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2644

2645
پرورش 

گاوشیری
سایر160160شهین جلیل شش بهرهبانک کشاورزیروستای دارجونه1لردگانچهارمحال و بختیاری

2646
مکانیزه کردن 

کشتارگاه دام
14لردگانچهارمحال و بختیاری

شهرستان لردگان بخش 

خانمیرزا روستای مرادان 

جاده بروجن لردگان 

کیلومتر مانده به پلیس 2

راه گوشکی

سایر1639016390شیرزاد جلیل پیرانبانک کشاورزی

2647
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر720720شیرین پور صالحبانک کشاورزیلردگان آبچنار زیالیی1لردگانچهارمحال و بختیاری

2648
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل بخش 

میانکوه روستای توله دان
سایر200200شیرین صفریبانک کشاورزی

2649
تولیدات چرمی 

دست دوز
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای شوراب 

صغیر میدان نماز خیابان 

روبروی  (خیابان اصلی)نماز

مسجد امیرالمومنین منزل 

ابراهیم ایزدی

سایر140140شیوا ایزدی شورابیبانک توسعه تعاون

1بروجنچهارمحال و بختیاریگاوداری2650

روستای امام - گندمان 

- روبروی درمانگاه - قیس

منزل شخصی

سایر500500صابر جمالی امام قیسیبانک توسعه تعاون

2651
اقامتگاه 

بومگردی
1بروجنچهارمحال و بختیاری

چهار محال و بختیاری 

،شهرستان بروجن ،شهرک 

،پالک 11آوردگان ،ولیعصر 

،منزل غالمعباس 236

چهرازی

سایر490400صادق چهرازی بلداجیپست بانک

1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2652
لردگان روستای شهرک 

هجرت
سایر200200صدراله دلباز محکمبانک کشاورزی

2653
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

دهکهنه روگر
سایر200200صغرا همتی سنگ بیلیپست بانک

سایر300300صغری ریاحی چلوانیبانک کشاورزیچمزین/سامان2سامانچهارمحال و بختیاریبسته بندی2654

سایر250250صفر بابادی قلعه افقانیبانک کشاورزیفالرد روستای کلواری1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2655
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2656

پرورش 

گوسفند 

پرورش دام )

(سبک وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

فیل آباد خیابان اصلی 

روبروی خانه عالم منزل 

شخصی صفر رحیمی

سایر250250صفر رحیمی فیل آبادیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2657
روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
سایر250250صفرعلی باباییبانک کشاورزی

1بروجنچهارمحال و بختیاریپرروش گوسفد2658

روستای آورگان خیابان 

اصلی روبروی مسجدامام 

سجاد

سایر200200صفرعلی مرادی آورگانیبانک توسعه تعاون

2659

تولیدی مانتو 

وشلوار و لباس 

زنانه

1لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای - فالرد - لردگان 

بابا احمدی
سایر350300صنوبر بابااحمدی میالنیبانک توسعه تعاون

2660
پرورش 

گوسفنداری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

کوهرنگ دشت زرین علی 

اباد
سایر300300صولت خسروی بابادیصندوق کارآفرینی امید

2661
پرورش گاو 

شیری
سایر200200صولت عالی ده چناریبانک کشاورزیلردگان روستای شهرویه1لردگانچهارمحال و بختیاری

2662
دامداری خرید 

گوسفند
سایر250250صیدال مقصودی کارنجیبانک کشاورزیاردل روستای ممسنی1اردلچهارمحال و بختیاری

سایر600600طوبی درخشانبانک کشاورزیصالح کوتاه1کوهرنگچهارمحال و بختیاریزنبورداری2663

سایر320320عادل کریمزاده باردهپست بانکشهرکرد بن روستای بارده1بنچهارمحال و بختیاریگوسفند داری2664

1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2665
کیار روستای خراجی 

خیابان ورزش
سایر250250عادل نصیریبانک کشاورزی

2666
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500عباس اسدی دزکیبانک کشاورزیدزک مزرعه امیرآباد2شهرکردچهارمحال و بختیاری

1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2667
کیار دزک خیابان دکتر 

بهشتی
سایر3000عباس محسنیبانک کشاورزی

2668
پروش گاو 

شیری
سایر288288عباس مرادی اورگانیبانک کشاورزیآورگان-بروجن1بروجنچهارمحال و بختیاری

2669
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

ممسنی
سایر200200عباسعلی غریبی ممسنیپست بانک

1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2670
لردگان روستای چاگاه 

سادات
سایر280280عبدالحسین اکبری چاگاهیبانک کشاورزی

2671
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر350350عبدالعلی پیرمحمدی باردهبانک کشاورزی
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سایر200200عبداهلل خسرویبانک کشاورزیلردگان مالخلیفه1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2672

سایر200200عبداهلل سلیمانی سولگانیبانک توسعه تعاونبلداجی روستای سلطان آباد1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2673

2674
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

آلیکوه
سایر200200عبداله مختاری شهماروندیصندوق کارآفرینی امید

2675
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر200200عبداله نوروزی مصیربانک کشاورزیلردگان منج رمران1لردگانچهارمحال و بختیاری

1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2676
شهرستان کیار روستای 

تشنیز
سایر9090عذرا میرزایی تشنیزیپست بانک

1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2677
روستای امام - گندمان 

روبروی ایستگاه گاز- قیس 
سایر250250عذرا یگانهبانک توسعه تعاون

2678
پرورش گاو 

شیری
سایر750750عزت اله علی بازیبانک کشاورزیلردگان خانمیرزا کالمویی1لردگانچهارمحال و بختیاری

2679
پرورش گاو 

شیری
سایر240240عزیز خسرویبانک توسعه تعاوناردل روستای عزیز اباد1اردلچهارمحال و بختیاری

2680
دامپروری 

(گاوشیری)
سایر250250عزیز کاظمی مطلقبانک کشاورزیاردل روستای نیسیاق1اردلچهارمحال و بختیاری

2681
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300عسگر کریمی کریموندصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ بازفت حسین اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

سایر100100عشرت رضایی صالح بابریبانک کشاورزیکیار روستای خراجی1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2682

سایر350300عطااهلل جلیلیانبانک کشاورزیلردگان فالرد کندر1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2683

سایر200200عطرگل خلیلی آب سفیدیبانک کشاورزیکیار ناغان روستای بره مرده1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2684

2685
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

آلیکوه
سایر200200عفت جهانگیریصندوق کارآفرینی امید

2686
پرورش گاو 

شیری
سایر160160علی جلیلیبانک کشاورزیمنج روستای سر قلعه1لردگانچهارمحال و بختیاری

2687

طرح حمایتی 

مددجویان 

-کمیته امداد

پرورش گوسفند

سایر250250علی جنگلی ممسنیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای ممسنی1اردلچهارمحال و بختیاری

1کیارچهارمحال و بختیاریکشت زعفران2688
کیار روستای خراجی 

خیابان امام
سایر250250علی رضاییبانک کشاورزی
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2689
دامداری خرید 

گوسفند
سایر250250علی سلطانیصندوق کارآفرینی امیداردل روستای الیکوه1اردلچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش دام2690
یانچشمه خیابان هشتم 

غربی
سایر250250علی سورانی یانچشمهبانک کشاورزی

2691
پرورش گاو 

شیری
سایر200200علی صادقی ده چناریبانک کشاورزیلردگان خانمیرزا شهرویه1لردگانچهارمحال و بختیاری

1بروجنچهارمحال و بختیاریپرروش گوسفد2692
بخش بلداجی روستای 

سیف آباد
سایر200200علی صالحی بختیاریبانک توسعه تعاون

2693
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

شیخ شبان
سایر300300علی طاهری باردهبانک کشاورزی

2694
پرورش گاو 

شیری
سایر300300علی قاسمی قاسموندبانک کشاورزیبازفت طبرک1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2695
روستای - شهرستان بن 

شیخ شبان
سایر250250علی قنبریبانک کشاورزی

2696
پرورش گاو 

شیری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

کوهرنگ دشت زرین قباد 

اباد
سایر300300علی قنبریبانک کشاورزی

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامپروری2697

استان چهار محال و 

شهرستان - بختیاری

روستای چهار -کوهرنگ

موران

سایر200200علی قولی گلهبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریگاو داری2698
شهرکرد بن روستای 

حیدری
سایر250250علی کریمی بادییپست بانک

سایر250250علی الیقی قلعه سوختهبانک کشاورزیلردگان فالرد دره نیک1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2699

2700
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل بخش 

میانکوه روستای کنمی
سایر200150علی مالییصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2701

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

- دشت زرین-کوهرنگ

روستای غریب آباد

سایر350350علی موسائیصندوق کارآفرینی امید

سایر160160علی ویسی مبارزبانک کشاورزیلردگان روستای شش بهره1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2702

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2703
-دهنو-شهرستان کوهرنگ

شهرک امام حسین
سایر200200علی یوسفی بابادیبانک کشاورزی

سایر400320علیار خلجی پیر پلوطیپست بانکپیر بلوط خیابان اصلی1شهرکردچهارمحال و بختیاریگوسفندداری2704

2705
پرورش زنبور 

داری
سایر300300علیداد احمدی هلیلیبانک کشاورزیبازفت دورک1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2706
پرورش گاو 

شیری
سایر300300علیرحم قاسمی قاسموندبانک کشاورزیبازفت تبرک علیا1کوهرنگچهارمحال و بختیاری
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1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2707
روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
سایر250250علیرضا بهارلویی یانچشمهبانک کشاورزی

2708
پرورش گاو 

شیری
سایر160160علیرضا رحیمی ریگیبانک کشاورزیریگ روستای امیری سفلی1لردگانچهارمحال و بختیاری

2709
پرورش 

گاوشیری
سایر160160عنایت اهلل قنبریبانک کشاورزیلردگان روستای کهیان1لردگانچهارمحال و بختیاری

سایر100100عهدیه بهرامی طاقانکیبانک کشاورزیکیار روستای خراجی1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2710

2711
پرورش گاو 

شیری
سایر300300عیدی ویسی شیخ رباطبانک کشاورزیبازفت مورز1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2712
پرورش طیور 

(بلدرچین)
1فارسانچهارمحال و بختیاری

هیرگان امید اباد باالتر از 

مسجد امام حسین
سایر230190عیسی امیدی گلهبانک توسعه تعاون

2713
پرورش 

گاوشیری
سایر160160عیسی خالدیبانک کشاورزیلردگان شهرک مامور1لردگانچهارمحال و بختیاری

2714
پرورش دام 

سبک
1بروجنچهارمحال و بختیاری

بخش بلداجی روستای 

سیف آباد
سایر250250غریب چراغیانبانک کشاورزی

2715
پرورش 

گوسفند و بز
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل بخش 

میانکوه شهرک کاظمیه
سایر300300غریب حاجی حسنی دره شوریصندوق کارآفرینی امید

سایر200200غالم قنبریبانک کشاورزیفالرد شهرک امام خمینی1لردگانچهارمحال و بختیاریگاوداری2716

2717
پرورش دام 

سبک
1بروجنچهارمحال و بختیاری

بخش بلداجی روستای 

کلبی بک
سایر200200غالمرضا اقاجانی کلبی بکیبانک توسعه تعاون

سایر250250غالمرضا بیگدلیبانک کشاورزیروستای پهنا- شهرستان بن 1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2718

سایر200200غالمرضا طاهریبانک کشاورزیلردگان روستای مرادان1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2719

2720
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300غالمعلی خدادادی گلهصندوق کارآفرینی امیددشت زرین علی اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2721
پرورش گاو 

شیری
سایر300300فاطمه اسدی حسنوندبانک کشاورزیبازفت تبرک علیا1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1فارسانچهارمحال و بختیاریقالی بافی2722

روستای کران خیابان اصلی 

 باالتر از مدرسه 28کوچه

یاسر

سایر100100فاطمه امیدی ارجنکیصندوق کارآفرینی امید

2723
پرورش گاو 

شیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - مرکزی - لردگان

گوشه
سایر200200فاطمه جلیل ناغونیبانک کشاورزی

2724
پرورش گاو 

شیری
سایر300300فاطمه قاسمی قاسموندبانک کشاورزیبازفت تبرک سفلی1کوهرنگچهارمحال و بختیاری
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2725
پرورش گاو 

شیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای -خانمیرزا-لردگان

مرادان
سایر700700فاطمه منتظریبانک کشاورزی

سایر300300فرج اله اکبریبانک کشاورزیکیار روستای خراجی1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2726

2727
پرورش گاو 

شیری
سایر160160فرج اله محمدی چیگوییبانک کشاورزیمنج روستای چیگو1لردگانچهارمحال و بختیاری

2728

طرح حمایتی 

مددجویان 

-کمیته امداد

پرورش گاو 

شیری

سایر240240فرخ لقا خسروی بالدیبانک توسعه تعاوناردل روستای بالد1اردلچهارمحال و بختیاری

سایر280280فرخنده خالدزادگانبانک کشاورزیابزر سردشت1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2729

2730
پرورش 

گاوشیری
سایر160160فرزاد خالدی سردشتیبانک کشاورزیلردگان روستای سردشت1لردگانچهارمحال و بختیاری

سایر300300فرزاد رشیدی خانی ابادیبانک کشاورزیبلداجی روستای خانی اباد1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2731

سایر160160فرشاد بویری منجیبانک کشاورزیلردگان روستای منج1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2732

2733
پرورش گاو 

شیری
سایر300300فرشاد قاسمی قاسموندبانک کشاورزیبازفت تبرک چم غریب1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2734
دامداری 

پرورش گوسفند
1بروجنچهارمحال و بختیاری

شهرگندمان روستای 

مورچگان
سایر200200فرهاد فرجی مورچگانیبانک کشاورزی

2735
پرورش گاو 

شیری
سایر160160فریبا دریالعلبانک کشاورزیلردگان جلیل اباد1لردگانچهارمحال و بختیاری

سایر200200فریبا کشاورز گندمانیبانک کشاورزیشهرگندمان روستای معموره1بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2736

2737
پرورش زنبور 

عسل
سایر200200فرید عباسی چلیچهپست بانکچلیچه خ معلم1فارسانچهارمحال و بختیاری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2738
شهرک -شهرستان کوهرنگ

میهه
سایر100100فریده چراغ پوراحمدمحمودیصندوق کارآفرینی امید

2739
پرورش زنبور 

عسل
سایر310310فریدون منصوری گندمانیبانک کشاورزیروستای بیژگرد- گندمان 1بروجنچهارمحال و بختیاری

2740

پرورش دام 

سنگین 

(گاوداری)

1کوهرنگچهارمحال و بختیاری
-شهرستان کوهرنگ

روستای فخرآباد-صمصامی 
سایر200200فلک قاسمی صالح بابریبانک کشاورزی
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2741
پرورش گاو 

شیری
سایر300300فلک ناز نادری سرکونیبانک کشاورزیکیار ناغان1کیارچهارمحال و بختیاری

سایر270270قاسم صادقی ده چناریبانک کشاورزیروستای بیژگرد- گندمان 2بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2742

2743
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300قدرت اسدیصندوق کارآفرینی امیدبازفت گزستان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

سایر400400قربانعلی قنبری نسببانک کشاورزیلردگان غالرد سندگان1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2744

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2745
روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر300300قربانعلی کریم زاده باردییبانک کشاورزی

2746
پرورش 

گاوشیری
سایر160160قریب نوروزی مصیربانک کشاورزیروستای چالچندار1لردگانچهارمحال و بختیاری

2747
پرورش 

گوسفند داشتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای حاج -لردگان ریگ 

محمد قلی
سایر200200قلی شریفی ریگیبانک کشاورزی

2748
پرورش گاو 

شیری
سایر300300قمر طاهری حاجی وندبانک کشاورزیبازفت میان دوهان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

سایر250250قیسعلی نادری بلداجیبانک کشاورزیکیار روستای قلعه ممکا1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2749

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2750
روستای - شهرستان بن 

الرک
سایر250250کاظم دهقانی التونیبانک کشاورزی

1بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2751
شهر گندمان روستای 

معموره
سایر200200کامران رسول زاده گندمانیبانک کشاورزی

1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2752
روستای امام - گندمان 

قیس
سایر300300کامران یداللهی قمبوانیبانک کشاورزی

2753
پرورش 

گوسفند داشتی
2بروجنچهارمحال و بختیاری

بروجن بخش گندمان 

روستای امام قیس منزل 

شخصی الیاس جمالی

سایر240240کبری بازیاری عبدالسلیمانلوبانک کشاورزی

2754
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
سایر200130کبری خالدی سردشتیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاری

2755
پرورش گاو 

شیری
سایر8080کرامت محمدی مصیری جلیلیبانک کشاورزیاوره روستای گودسر1لردگانچهارمحال و بختیاری

2756
پرورش گاو 

شیری
1کیارچهارمحال و بختیاری

کیار روستای حاجی اباد 

خیابان اصلی
سایر250250کرم هاشمی گهروییبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2757
روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
سایر250250کسری سورانیبانک کشاورزی

2758
پرورش گاو 

شیری
سایر160160کورش ویسی شش بهرهبانک کشاورزیلردگان روستای شش بهره1لردگانچهارمحال و بختیاری
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1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2759

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

- صمصامی-کوهرنگ

روستای دزک علیا

سایر400400کیماس شیرمردی شاه قاسمیصندوق کارآفرینی امید

2760
پرورش گاو 

شیری
سایر300300کیوان اسدیبانک کشاورزیروستای اورگان1بروجنچهارمحال و بختیاری

2761
پرورش 

گاوشیری
سایر160160کیوان کریمی ناغونیبانک کشاورزیلردگان روستای ناغان سفلی1لردگانچهارمحال و بختیاری

2فارسانچهارمحال و بختیاریدامداری2762
-فارسان -شهرستان 

روستای گوشه
سایر280280گل اندام محمدی فارسانیبانک کشاورزی

2763
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300گل صنم بهزادی شیخ رباطصندوق کارآفرینی امیدبازفت گزستان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2764
پرورش گاو 

شیری
سایر280280گل طال جلیل طهماسبیبانک کشاورزیلردگان روستای کرف1لردگانچهارمحال و بختیاری

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریکشاورزی2765

استان چهارمحال وبختیاری 

- شهرستان کوهرنگ-

روستای نصیرآباد

سایر28872گل طال سلیمانی بابادیبانک کشاورزی

2766
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

سرمور
سایر200200گالب ظفری سرموریبانک کشاورزی

2767
پرورش گاو 

شیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری لردگان 

خانمیرزا برجویی
سایر490490گالب فرخی برجوییبانک کشاورزی

2768

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان اصلی کوچه 

 کوچه شهید خیراهلل 20

تیموری

سایر250250گلی جان قاسمی کرانیبانک کشاورزی

2769

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

کران خیابان اصلی کوچه 

 منزل محمدعلی شهرانی36

سایر250250گلی قاسمیبانک کشاورزی

سایر280280گنجعلی محمودی چالبطانبانک کشاورزیچنار محمودی1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2770

2771
پرورش گاو 

شیری
سایر160160گویی خالدی برهنهبانک کشاورزیلردگان طالییه سردشت1لردگانچهارمحال و بختیاری

1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2772
لردگان بخش نمنج روستای 

چالدراز
سایر280280لطف اهلل جلیل طهماسبیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر300300لهراسب خدادادی مینابیبانک کشاورزیلردگان فالرد میان آب1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2773

1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش زنبور2774
شهرستان کیار روستای 

گشنیزجان خیابان اصلی
سایر250250لهراسب قاسمی گشنیگانیبانک کشاورزی

2775

پرواربندی بره 

 200صنعتی 

راسی

3لردگانچهارمحال و بختیاری

چ بختیاری شهرستان 

لردگان بخش منج روستای 

منج نسای

سایر27502750لیال جلیل پیرانبانک کشاورزی

2776
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300لیال سلیمانی کرتالییصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ بازفت کچوز1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2777

پرورش 

گوسفند داشتی 

در مناطق 

عشایری

2اردلچهارمحال و بختیاری
منطقه عشایری - اردل

ممسنی دیناران
سایر540540لیال غریبی ممسنیبانک کشاورزی

سایر180160ماریا صادقیبانک توسعه تعاونچلیچه خ شهید نوروزی1فارسانچهارمحال و بختیاریتولید پوشاک2778

سایر160160ماه بی بی جلیل طهماسبیبانک کشاورزیلردگان روستای علی ابادعلیا1لردگانچهارمحال و بختیاریدامپروری2779

سایر250250ماه پری مرادیصندوق کارآفرینی امیدسیاوش ابد چندار1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگاوشیری2780

2781

سری دوزی 

لباس 

تولید )زنانه

(پوشاک

8فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال و بختیاری 

روستای کران خیابان اصلی 

نبش کوچه دهیاری طبقه 

همکف

سایر40004000ماه پسند رییسی عیسی ابادیپست بانک

سایر250250ماه سلطان قنبریصندوق کارآفرینی امیددشت زرین قباد اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگوسفنداری2782

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامپروری2783

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

-روستای دهنو-کوهرنگ

(ع)شهرک امام حسین 

سایر200200ماه طال یوسفی حاجیوربانک کشاورزی

2784
پرورش گاو 

شیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای -لردگان خانمیرزا 

سینی
سایر200200ماهزاده گرگی مقدمبانک کشاورزی

سایر370370مجتبی جوی ده چناریبانک کشاورزیروستای بیژگرد- گندمان 1بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2785

2786
پرورش زنبور 

عسل
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - فالرد-لردگان

گرداب علیا
سایر320320مجتبی دشتیبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2787
روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
سایر250250مجتبی شکراللهیبانک کشاورزی
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2788
پرورش گاو 

شیری
1کیارچهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال وبختیاری 

شهرستان کیار روستای 

خراجی خیابان حسینیه

سایر250250مجتبی مومنی خراجیبانک کشاورزی

2سامانچهارمحال و بختیاریدامداری2789
بلوار /شوراب صغیر/سامان

امام خمینی
سایر400320مجید مقصودی شورابیپست بانک

سایر240240محسن آلتونه کردشامیبانک کشاورزیروستای بیژگرد- گندمان 1بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2790

2791
پرورش گاو 

شیری
1کیارچهارمحال و بختیاری

کیار روستای سرتشنیز 

خیابان اصلی
سایر250250محسن حسینی موسی آبادیبانک کشاورزی

2792
پرورش گاو 

شیری
1کیارچهارمحال و بختیاری

کیار سرتشنیز خیابان 

بوستان دوم
سایر250250محسن طاهری سرتشنیزیبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2793
لردگان روستای دهنو 

میالس
سایر280280محمد امیری ابراهیم محمدیبانک کشاورزی

2794
پرورش 

گاوشیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان بخش منج روستای 

بارز
سایر160160محمد انصاریان بارزیبانک کشاورزی

سایر160160محمد جلیل پوریبانک کشاورزیلردگان روستای شیرانی1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2795

سایر300300محمد جواد رمضانی کتکیبانک کشاورزیروستای بیژگرد- گندمان 4بروجنچهارمحال و بختیاریزنبورداری2796

2797

پرورش گاو 

شیری به 

 راس5ظرفیت

سایر250250محمد جواد قنبری امام قیسیبانک توسعه تعاونبروجن امام قیس1بروجنچهارمحال و بختیاری

سایر300300محمد رشیدی خانی ابادیبانک کشاورزیخانی اباد1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2798

سایر250250محمد صادق حسین پور آقاییبانک کشاورزیلردگان خانمیرزا باغ بهزاد1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2799

2800

طرح تکمیلی 

صیفی )گلخانه 

(و سبزیجات

سایر540540محمد علی خدابخشیبانک کشاورزیاراضی نافچ2شهرکردچهارمحال و بختیاری

2801

خرید ادوات و 

ماشین آالت 

نوین 

مکان)کشاورزی

(یزاسیون

سایر879879محمد علی عالیبانک کشاورزیروستای ده صحرا- لردگان 2لردگانچهارمحال و بختیاری

2شهرکردچهارمحال و بختیاریگاوداری2802
سورشجان،مصطفی آباد،خ 

،جنب منبع آب(ع)امام علی
سایر500500محمد کریمزاده مصطفی آبادیپست بانک
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سایر400400محمد مرادی امام قیسیبانک کشاورزیگندمان روستای امام قیس2بروجنچهارمحال و بختیاریدامداری2803

1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2804
روستای امام - گندمان 

کوچه آذرخش- قیس 
سایر220220محمد موییبانک توسعه تعاون

2805
پرورش گاو 

شیری
1فارسانچهارمحال و بختیاری

فیل آباد خ اصلی ابتدای 

کوچه اول
سایر180160محمد نصیر شیروانی فیل آبادیبانک توسعه تعاون

2بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2806
روستای امام - گندمان 

قیس
سایر220220محمد یداللهی قمبوانیبانک توسعه تعاون

2807
پرواربندی دام 

سبک
1بروجنچهارمحال و بختیاری

شهرستان بروجن روستای 

امام قیس
سایر250250محمدباقر مویی امام قیسیپست بانک

2808
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر200200محمدحسین بویری منجیبانک کشاورزیلردگان منج مشکدوزان1لردگانچهارمحال و بختیاری

2809

پرورش گاو 

شیری 

دامداری )

(روستایی

1لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای -خانمیرزا - لردگان

دومکان
سایر12001200محمدرضا امیدی دومکانیبانک کشاورزی

2810
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

بارده
سایر350350محمدرضا پیرمحمدی باردهبانک کشاورزی

2811
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

سرمور
سایر200200محمدرضا صفروند سرموریبانک کشاورزی

سایر240240محمدرضا محمدی نصیرآبادیبانک کشاورزیروستای نصیرآباد- گندمان 1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2812

2813

طرح حمایتی 

مددجویان 

-کمیته امداد

پرورش گاو 

شیری

سایر240240محمدزمان طهماسبی قرابیبانک توسعه تعاوناردل دیناران شهرک قراب1اردلچهارمحال و بختیاری

2814
پرواربندی 

گوسفند داشتی
3بروجنچهارمحال و بختیاری

بروجن بخش گندمان 

روستای دوراهان
سایر420420محمدصالح کریمیان دورهونیبانک کشاورزی

2815
پرورش گاو 

شیری
1کیارچهارمحال و بختیاری

شهرستان کیار روستای 

سرتشنیز خیابان حجاب
سایر250250محمدعلی رضایی سرتشنیزیبانک کشاورزی

1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2816
روستای کنرک - گندمان 

علیا
سایر250250محمدعلی رفیعی فردبانک کشاورزی
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سایر280280محمدقلی محمودی چالبطانیبانک کشاورزیلردگان روستای خاردان1لردگانچهارمحال و بختیاریپرورش شترمرغ2817

1بروجنچهارمحال و بختیاریصنایع دستی2818
روستای امام - گندمان 

قیس
سایر300300محمدکاظم قنبری امام قیسیبانک توسعه تعاون

2819
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

آلیکوه
سایر200200محمدیار فتاحی الکوهیصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2820

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای میان - کوهرنگ

رودان

سایر350350محمدیار مهریصندوق کارآفرینی امید

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2821
روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
سایر250250محمود بهارلوییبانک کشاورزی

2822
پرورش گاو 

شیری
سایر160160مختار احمدی اموییبانک کشاورزیلردگان منج روستای ابیدک1لردگانچهارمحال و بختیاری

سایر250250مرتضی رضاییبانک کشاورزیلردگان خانمیرزا دومکان1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2823

2824

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب خیابان اصلی 

خیابان باباشادی منزل 

مرتضی غفاری

سایر250250مرتضی غفاری گوشهبانک کشاورزی

2825
پرورش 

گاوشیری
سایر160160مرتضی مصیریبانک کشاورزیاوره روستای قلعه مدرسه1لردگانچهارمحال و بختیاری

2826
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300مرضیه عیدی شیخ رباطصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ بازفت مورز1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی2827

شهرستان سامان روستای 

چم چنگ شهرک خیابان 

موسی بن جعفر

سایر100100مرضیه مظاهری چم چنگیبانک کشاورزی

1سامانچهارمحال و بختیاریگلیم بافی2828
سامان روستای چمزینجنب 

مغازه اصغر فرجی
سایر140140مرضیه یزدانی سامانیصندوق کارآفرینی امید

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامداری2829
-شهرستان کوهرنگ

روستای ابدال آباد
سایر300300مروارید محمدی احمدمحمودیصندوق کارآفرینی امید

1سامانچهارمحال و بختیاریقالیبافی2830
شهرستان سامان روستای 

گرمدره
سایر100100مریم افشاری پشت لربانک کشاورزی

2831
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300مریم ظهرابی نسبصندوق کارآفرینی امیدبازفت مورز1کوهرنگچهارمحال و بختیاری
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2832
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

عزیزآباد
سایر200200مریم کهیانیبانک کشاورزی

2833
پرورش گاو 

شیری
سایر400400مژگان فالمرزیبانک کشاورزیکوهرنگ میان رودان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2834
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300مسعود بهادری بابادیصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ قلعه تک1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2835
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300مسعود جهانگیری بابادیصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ فلعه تک1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2836
پرورش گاو 

شیری
سایر160160مسلم احمدی اموییبانک کشاورزیمنج روستای ابیدک1لردگانچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2837
روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
سایر250250مسلم عظیمی یانچشمهبانک کشاورزی

2838

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

ده چشمه خیابان اصلی 

65پیرغار کوچه 

سایر250250مسلم یداللهی ده چشمهبانک کشاورزی

1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2839
بروجن بخش گندمان 

روستای امام قیس
سایر340340مسیب قنبری امام قیسیبانک توسعه تعاون

2840
پرورش زنبور 

داری
سایر300300مشک عنبر کریمی نور الدین وندبانک کشاورزیشهرک تلورد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1کیارچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2841
کیار روستای خراجی 

خیابان اصلی کوچه معرفت
سایر250250مصطفی قربانیبانک کشاورزی

2842
پرورش گاو 

شیری
سایر300300معصومه اسدیبانک کشاورزیبازفت تلخدان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2843
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300ملکی اکبری احمد محمودیصندوق کارآفرینی امیدمیهه شهرک1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2844
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر320320ملکی جان جلیل ناغونیبانک کشاورزیلردگان دهنو میالس1لردگانچهارمحال و بختیاری

2845

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب خیابان اصلی پالک 

 منزل شخصی علی 285

اصغر رحیمی

سایر250250مهدی رحیمی راستابیبانک کشاورزی

2846
پرورش گاو 

شیری
1بروجنچهارمحال و بختیاری

امام قیس جنی حسینیه 

ولیعصر
سایر250250مهدی عظیم پوربانک کشاورزی
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2847
پرورش گاو 

شیری
1فارسانچهارمحال و بختیاری

گوشه خیابان اصلی جنب 

مسجد
سایر200180مهدی غفاری گوشهپست بانک

2848
پرورش گاو 

شیری
سایر200200مهدی قدمیپست بانکروستای رستم اباد- اردل 1اردلچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2849
روستای - شهرستان بن 

شیخ شبان
سایر300300مهدی قنبری شیخ شبانیبانک کشاورزی

2850
پرورش دام 

سبک
سایر260260مهدی کریمی اورگانیبانک توسعه تعاونآورگان-بروجن1بروجنچهارمحال و بختیاری

سایر200170مهدی مسعودی مرغملکیپست بانکمرغملک1شهرکردچهارمحال و بختیاریگوسفن دداری2851

سایر250250مهر افروز مرادی گردوییصندوق کارآفرینی امیدسیاوش اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگاوشیری2852

2853
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300مهراب مهرابی گلهصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ بخش اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2854
پرورش زنبور 

عسل
2بروجنچهارمحال و بختیاری

بروجن فرادنبه روستای 

دهنو
سایر500500مهران زمانیبانک کشاورزی

2855

پرورش 

گوسفند 

مشاغل )داشتی

(خانگی

1لردگانچهارمحال و بختیاری
روستای -ریگ-لردگان

منجرمویی
سایر157150مهران طهماسبی کهیانیبانک توسعه تعاون

2856
پرورش گاو 

شیری
1فارسانچهارمحال و بختیاری

راستاب کوچه اصلی پالک 

18
سایر200200مهرداد خسروی راستابیبانک کشاورزی

2857
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

دوازده امام
سایر200200مهرداد ظفریپست بانک

1کوهرنگچهارمحال و بختیاریدامپروری2858

استان چهار محال و 

شهرستان -بختیاری

روستای گردوعلیا-کوهرنگ

سایر200200مهرعلی علیخانی گلهبانک کشاورزی

2859
پرورش گاو 

شیری
سایر200200مهوش دریانوشبانک کشاورزیلردگان روستای تل ماران1لردگانچهارمحال و بختیاری

2860
پرورش 

گوسفند داشتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان خانمیرزا روستای 

برجویی
سایر320320مهوش یوسفی کالموئیبانک کشاورزی

2861

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

چغاهست جلو تر ازمسجد 

امام حسین

سایر250250مهین امانی جونقانیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2862
پرورش گاو 

شیری
سایر350350موسی بیگدلیبانک کشاورزیروستای پهنا- شهرستان بن 1بنچهارمحال و بختیاری

سایر320270موسی قایدی باردهپست بانکشهرکرد بن روستای بارده1بنچهارمحال و بختیاریگوسفند داری2863

2864
پرورش گاو 

شیرده
1بروجنچهارمحال و بختیاری

خیابان - روستای امام قیس 

آذرخش
سایر250250میثم فروهربانک توسعه تعاون

2865
تولیدات چرمی 

دست دوز
1سامانچهارمحال و بختیاری

سامان روستای شوراب 

صغیر میدان نماز خیابان 

روبروی مسجد  (اصلی)نماز 

امیرالمومنین منزل ابراهیم 

ایزدی

سایر140140میالد ایزدی شورابیصندوق کارآفرینی امید

سایر200200میالد حاجلوبانک کشاورزیروستای پهنا- شهرستان بن 1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2866

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2867
روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
سایر250250میالد سورانی یانچشمهبانک کشاورزی

2868

پرورش گاو 

شیری به 

 راس5ظرفیت

1بروجنچهارمحال و بختیاری
بروجن گندمان روستای 

امام قیس
سایر250250میالد سیاوشی امام قیسیبانک توسعه تعاون

2869
پرورش گاو 

شیری
سایر250250میالد مرادی امام قیسیبانک توسعه تعاونروستای امام قیس1بروجنچهارمحال و بختیاری

سایر200200میالد مرادی اورگانیبانک توسعه تعاونبلداجی روستای اورگان1بروجنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2870

2871
پرورش زنبور 

داری
سایر300300مینا اسدی حاجی وندبانک کشاورزیکوهرنگ بازفت نازی1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2872
خیاطی البسه 

محلی بختیاری
سایر200200مینا خالدیصندوق کارآفرینی امیدلردگان روستای منجرمویی1لردگانچهارمحال و بختیاری

2873

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

عیسی آباد کوچه شهید 

بهرامی منزل شخصی حیدر 

بهرامی

سایر250250ناز بیگم رییسیبانک کشاورزی

2874
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300ناز بیگم عباسی موگوییصندوق کارآفرینی امیدبازفت تلو1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2875
پرورش گاو 

شیری
سایر160160نازبگم خالدی سردشتیبانک کشاورزیسردشت روستای مامور1لردگانچهارمحال و بختیاری

سایر100100نازبیگم حسینی موسی آبادیبانک کشاورزیکیار روستای دزک1کیارچهارمحال و بختیاریقالیبافی2876

2877
پرورش گاو 

شیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان اوره روستای چشمه 

خانی
سایر160160نازکی رییسی شیخ ویسیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2878
پرورش 

گوسفند داشتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای -منج-لردگان

آبیدک
سایر850850نازگل احمدی آموئیبانک کشاورزی

2879
پرورش 

گوسفند داشتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

روستای - منج-لردگان

آبیدک
سایر200200نازی احمدی آموئیبانک کشاورزی

2880
پرورش گاو 

شیری
سایر250250ناصر جمالی گلهصندوق کارآفرینی امیدسیگاه1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2881
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300نبی اله خیری اوروندصندوق کارآفرینی امیدبازفت چمن گلی1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2882
پرورش 

گاوشیری
1لردگانچهارمحال و بختیاری

لردگان روستای علی 

ابادپشته
سایر200200نجف شمس الدینیبانک کشاورزی

2883
پرورش زنبور 

عسل
سایر300300نجف مرادی چالبطانبانک کشاورزیچالبطان1لردگانچهارمحال و بختیاری

سایر250250نخواسته کهیانیبانک کشاورزیاردل روستای ابسرده شوران1اردلچهارمحال و بختیاریدامپروری2884

2885
دامداری خرید 

گوسفند
سایر250250نریمان کیانی کریبانک کشاورزیاردل رو سنتای نوترک ی1اردلچهارمحال و بختیاری

سایر160160نسرین امیری تل مارانیبانک کشاورزیلردگان روستای تل ماران1لردگانچهارمحال و بختیاریقالیبافی2886

2887
پرورش 

گوسفنداری
1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

کوهرنگ دشت زرین بختیار 

اباد
سایر300300نظر کریمی گلهصندوق کارآفرینی امید

سایر250250نعمت اهلل شریفیبانک کشاورزیبرنجگان-ناغان - کیار 1کیارچهارمحال و بختیاریدامداری2888

2889
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300نعمت اهلل لهرابیصندوق کارآفرینی امیدکوهرنگ بخش اباد1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

2890

پرورش 

گوسفند 

دامداری)داشتی

( روستایی

سایر500500نعمت اهلل موسویبانک کشاورزیبیدله-منج-لردگان1لردگانچهارمحال و بختیاری

2891

پرورش گاو 

پرورش )شیری 

دام سبک 

(وسنگین

1فارسانچهارمحال و بختیاری

چهارمحال وبختیاری 

شهرستان فارسان روستای 

راستاب چهار راه اصلی 

سمت باالی جاده خیابان 

شهید صفدر الفیده

سایر250250نوذر الفیده جونقانیبانک کشاورزی

2892
پرورش گاو 

شیری
سایر160160نوروز جلیل طهماسبیبانک کشاورزیلردگان روستای علی اباد1لردگانچهارمحال و بختیاری

2893
پرورش 

گوسفنداری
سایر300300نوروز سلیمانی بابادیصندوق کارآفرینی امیدنیاکان1کوهرنگچهارمحال و بختیاری

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2894
روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
سایر250250هادی بهارلوییبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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2895
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل بخش 

میانکوه روستای شیاسی
سایر200200هادی کریمی شیاسیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250هژیر درویشیبانک کشاورزیلردگان فالرد دالورا1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2896

2897
پرورش 

گوسفند داشتی
1لردگانچهارمحال و بختیاری

آبچنار - منج- لردگان

زیالیی
سایر980980هما دریاکشبانک کشاورزی

2898
پرورش گاو 

شیری
1اردلچهارمحال و بختیاری

شهرستان اردل روستای 

دوازده امام
سایر200200هیبت اله ظفریانصندوق کارآفرینی امید

2899
دامداری 

گوسفند داشتی
2بروجنچهارمحال و بختیاری

بروجن بخش گندمان 

روستای دوراهان
سایر300300وحید کریمی دورهونیبانک کشاورزی

سایر250250ولی اهلل رییسیبانک کشاورزیلردگان فالرد شهرک امام1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2900

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2901
روستای - شهرستان بن 

حیدری
سایر250250ولی اله فداییبانک کشاورزی

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2902
روستای - شهرستان بن 

شیخ شبان
سایر250250ولی اله قنبری شیخ شبانیبانک کشاورزی

1اردلچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2903
شهرستان اردل روستای 

عزیزآباد
سایر200150یاسر خسرویصندوق کارآفرینی امید

1بنچهارمحال و بختیاریپرورش گوسفند2904
روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
سایر250250یاسین بهارلوییبانک کشاورزی

2905
پرورش گاو 

شیری
1فارسانچهارمحال و بختیاری

فیل آباد خ مخابرات کوچه 

60
سایر160140یحیی نصیری گلهبانک توسعه تعاون

2906
پرورش گاو 

شیری
سایر190160یزدان غفاریبانک توسعه تعاونروستای گوشه1فارسانچهارمحال و بختیاری

سایر250250یعقوب خدادادیصندوق کارآفرینی امیدعلی اباد دشت زرین1کوهرنگچهارمحال و بختیاریگوسفنداری2907

2908
پرورش گاو 

شیری
1بنچهارمحال و بختیاری

روستای - شهرستان بن 

یانچشمه
سایر350350یوسف بهارلویی یانچشمهبانک کشاورزی

1لردگانچهارمحال و بختیاریدامداری2909
لردگان فالرد روستای 

ابواسحق
سایر250250یوسف سعیدیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

1

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای بیدک1تربت جامخراسان رضوی
 ّعبدالرحمان

پهلوان تاکک
وزارت جهاد کشاورزی300300

2زاوهخراسان رضویگاو شیری2
روستای -شهرستان زاوه

اسماعیل اباد
بانک کشاورزی

اباصلت صداقت 

منش
وزارت جهاد کشاورزی800800

3
پروار بندی 

گوساله
1فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

فیروزه روستای دولت اباد
وزارت جهاد کشاورزی720720ابراهیم حصارنویصندوق کارآفرینی امید

4

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

وزارت جهاد کشاورزی500450ابراهیم رفیعیبانک کشاورزیروستای عمارت-قوچان1قوچانخراسان رضوی

1خوافخراسان رضویپرواربندی دام5
- بخش جلگه زوزن- خواف

روستای حسن آباد پایین
پست بانک

ابراهیم عظیمی 

کاویانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

6
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

ابراهیم ابراهیمی 

توبکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

7

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی80

وزارت جهاد کشاورزی310310ابراهیم ارجمندیبانک کشاورزیروستای گنبدلی- سرخس 1سرخسخراسان رضوی

8
پرورش گاو 

 راسی12شیری 
وزارت جهاد کشاورزی546546ابراهیم اصیلبانک کشاورزیقوچان روستای آبشوری1قوچانخراسان رضوی

پست بانکقوچان روستای کهنه فرود2قوچانخراسان رضویپرورش گوسفند9
ابراهیم بخشی 

کهنه فرود
وزارت جهاد کشاورزی300300

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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10

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای محمود اباد سفلی1تربت جامخراسان رضوی
ابراهیم بیرمی 

محمود آبادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1تایبادخراسان رضویدام داری11
تایباد روستای اسد آباد 

دربند
وزارت جهاد کشاورزی200200ابراهیم بیکیپست بانک

12
گاوداری شیری 

بااصالح نژاد
وزارت جهاد کشاورزی500500ابراهیم تیموریصندوق کارآفرینی امیدخواف روستای بقسانی1خوافخراسان رضوی

13
پررواربندی 

گوسفند
1تربت حیدریهخراسان رضوی

بخش مرکزی -تربت حیدریه

روستای حوض سرخ
وزارت جهاد کشاورزی665665ابراهیم جانفداآلیبانک کشاورزی

14
پرورش 

گاوشیری
وزارت جهاد کشاورزی670670ابراهیم جبلهبانک کشاورزیروستای جبله نو-جغتای2جغتایخراسان رضوی

15
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500ابراهیم خبیربانک توسعه تعاونکبودان3بردسکنخراسان رضوی

16
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای آصف آباد- سرخس 2سرخسخراسان رضوی

ابراهیم 

دادمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

17

پرورش گاو 

شیر )شیری 

(گوشت+

وزارت جهاد کشاورزی500500ابراهیم دادوریبانک کشاورزیروستای حسن آباد- خواف1خوافخراسان رضوی

18
 50پرورش گاو 

راسی
4داورزنخراسان رضوی

شهرستان داورزن شهر 

داورزن
وزارت جهاد کشاورزی20002000ابراهیم داورزنیپست بانک

2خوافخراسان رضویطرح گاو شیری19
خراسان رضوی خواف بخش 

سالمی روستای سده
وزارت جهاد کشاورزی10001000ابراهیم دستوریبانک کشاورزی
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20

توسه گاوداری 

بر )شیری 

 4اساس خرید 

, راس گاو 

ساختمان و 

ماشین آالت 

(مورد نیاز 

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای نصرآباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000ابراهیم دوستبانک کشاورزی

21

پرورش بره 

پروارواصالح 

نژاددام سبک

وزارت جهاد کشاورزی900900ابراهیم رجبیبانک کشاورزیقوچان روستای عمارت2قوچانخراسان رضوی

100100ابراهیم رزم پورصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای فیض آباد1تایبادخراسان رضویحوله بافی22
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

23

نگهداری و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی 

به روش 

آمیخته گری 

طبیعی در 

نژادهای بومی 

(راس65)

1خوافخراسان رضوی

شهرستان  _خراسان رضوی

 _بخش سنگان- خواف

روستای نهور

وزارت جهاد کشاورزی10001000ابراهیم رستم پورپست بانک

24

پرورش گوساله 

 50پرواری 

راسی

4مه والتخراسان رضوی

شهرستان فیض آباد مه 

خیابان پاسداران .والت 

4حافظ شرقی 

بانک کشاورزی
ابراهیم ساالری 

جنت آبادی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

25
 ۵۰۰پرواربندی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی40004000ابراهیم سرحدیصندوق کارآفرینی امیدروستای چهچهه7کالتخراسان رضوی
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26
کشت گیاهان 

دارویی
1خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی200200ابراهیم سیدآبادیصندوق کارآفرینی امید

27
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان عشایری
پست بانک

ابراهیم شعبان 

زاده
سازمان امور عشایر ایران500500

سازمان امور عشایر ایران500500ابراهیم صادقیبانک کشاورزیعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی28

29
پرورش 

گوسفند پرواری
1خلیل آبادخراسان رضوی

-استان خراسان رضوی

-شهرستان خلیل اباد

روستای سعدالدین

وزارت جهاد کشاورزی128128ابراهیم صحتیپست بانک

30
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500ابراهیم علی زادهبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

31

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

بومی

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای عباس آباد
بانک کشاورزی

ابراهیم فالح 

چمن آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

32
مایه کوبی دام 

و طیور
1تایبادخراسان رضوی

تایباد مرکز مایه کوبی دکتر 

امتحانی
پست بانک

ابراهیم قادری 

ریزه ای
وزارت جهاد کشاورزی350350

33

تولید فرآورده 

های لبنی و 

جمع آوری شیر

وزارت جهاد کشاورزی400400ابراهیم قره قلیصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای قره قلی1سبزوارخراسان رضوی

بانک کشاورزی75روستای ینگه قلعه پالک 1قوچانخراسان رضویدامپروری34
ابراهیم محمد 

نژاد ینگه قلعه
وزارت جهاد کشاورزی275275

35
پرورش 

گوسفند داشتی
1خلیل آبادخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

روستای -خلیل اباد

سعدالدین

وزارت جهاد کشاورزی500500ابراهیم محمدپورصندوق کارآفرینی امید
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36

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

بانک کشاورزیروستای مومن اباد2تربت جامخراسان رضوی
ابراهیم محمدی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی10001000

15سبزوارخراسان رضویگردشگری37
باالتر از روستای سنگ 

آبادی سعدآباد- سفید
صندوق کارآفرینی امید

ابراهیم معتمدی 

کیا
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

38

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی
ابوالفضل 

اسحاقیان
وزارت جهاد کشاورزی150150

39
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

ابوالفضل 

اسماعیلی هاشم 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی10001000

40

پرورش گاو 

تولید )شیری 

(شیر 

2کاشمرخراسان رضوی
- روستای ممرآباد - کاشمر 

14پالک  - 10وحدت 
پست بانک

ابوالفضل الهی 

ممرابادی
وزارت جهاد کشاورزی13601360

41

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی95

1خوافخراسان رضوی
- بخش سنگان - خواف 

روستای براباد
وزارت جهاد کشاورزی13001300ابوالفضل امیدوارپست بانک

42

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای چاه مزار سفلی1تربت جامخراسان رضوی
ابوالفضل 

آخوندی درح
وزارت جهاد کشاورزی150150

43
پرورص 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500ابوالفضل باباییپست بانکروستای هالل1چنارانخراسان رضوی
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44

 خرید یک -1

 دستگاه

 فیدرجهت

 تیمار خوراک

 دام و تعویض

 آبشخورهای

 آب و نصب

 سایه بان روی

 آخورها و

 تصفیه فاضالب

2شیردوش  - 

 سرمایه در

 گردش جهت

 پرورش دام

 شیری و تولید

شیر

2فیروزهخراسان رضوی

بخش طاغانکوه - فیروزه 

روستای زروند دامداری 

درخشان

بانک توسعه تعاون
ابوالفضل 

بازوبندی
وزارت جهاد کشاورزی28002800

وزارت جهاد کشاورزی500500ابوالفضل باغجریصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای باغجر1سبزوارخراسان رضویپرورش گوسفند45

46
پرورش دهنده 

قارچ خوراکی
صندوق کارآفرینی امیدروستای گوداسیاب-سبزوار2سبزوارخراسان رضوی

ابوالفضل بصیری 

امین
وزارت جهاد کشاورزی500500

1درگزخراسان رضویکشت زعفران47

خراسان رضوی شهرستان 

درگز بخش نوخندان 

روستای برج قلعه

وزارت جهاد کشاورزی315315ابوالفضل حسنیپست بانک
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48
تجهیز مرکز 

مایه کوبی
2تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت - خراسان رضوی 

نبش امام رضای - حیدریه 

مرکز مایه کوبی  - 32

خرمشاهی

بانک توسعه تعاون
ابوالفضل 

خرمشاهی
وزارت جهاد کشاورزی600600

49
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیسبزوار روستای بازقند1سبزوارخراسان رضوی

ابوالفضل 

ذوالجاللی
وزارت جهاد کشاورزی500500

50

بازاریابی و 

فروش 

محصوالت 

تولید شده در 

شهرستان با 

عنوان برند ثبت 

شده کالتی با 

ایجاد فروشگاه 

اینترنتی 

http://www .k

alati.ir

1کالتخراسان رضوی

خراسان رضوی، کالت نادر 

 14 و 12بین امام خمینی 

.167پالک 

پست بانک
ابوالفضل 

رحمانی کالت
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

51
بسته بندی 

نمک و حبوبات
6کاشمرخراسان رضوی

شهرستان .خراسان رضوی

. روستای فروتقه. کاشمر 

انتهای امام .بلوار امام رضا

10پالک . 15رضا 

وزارت جهاد کشاورزی21442100ابوالفضل رحیمیبانک کشاورزی

1خوافخراسان رضویگوسفند پرواری52
خراسان رضوی شهرستان 

خواف روستای چاه کنده
بانک کشاورزی

ابوالفضل عرب 

صاحبی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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53

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150ابوالفضل غوریانیصندوق کارآفرینی امیدروستای محمودآبادعلیا1تربت جامخراسان رضوی

54

سنگ های 

قیمتی و نیم 

قیمتی فیروزه 

تراشی

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

معدن
400400ابوالفضل قره ییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

55
پرورش شتر 

مرغ
صندوق کارآفرینی امیدروستای کالته دولت1سبزوارخراسان رضوی

ابوالفضل قلعه 

نوی
وزارت جهاد کشاورزی200200

56

قالیبافی 

توسعه و )

(تجهیز کارگاه 

3کاشمرخراسان رضوی
- ریوش - کاشمر کوهسرخ 

روستای ایور
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900ابوالفضل کاوسیانصندوق کارآفرینی امید

57

پرورش 

گوسفند داشتی 

و اصالح نژاد

بانک کشاورزیقوچان روستای یادگار3قوچانخراسان رضوی
ابوالفضل 

محمدی یادگار
وزارت جهاد کشاورزی14001400

1رشتخوارخراسان رضویزنبورداری58
-رشتخوار- خراسان رضوی

روستای احمدآباد آستانه
وزارت جهاد کشاورزی150150ابوالفضل مهرابیبانک کشاورزی

پست بانکروستای ملی1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند59
ابوالقاسم حاتمی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی300300

60
گلخانه صیفی 

جات
4خوشابخراسان رضوی

خراسان رضوی سبزوار 

بخش خوشاب بین روستای 

برقبان و داش خانه مزرعه 

قاسم آباد

بانک کشاورزی
ابوالقاسم دانش 

راد
وزارت جهاد کشاورزی20001200

61
پرورش بره 

پرواری
1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان فیروزه روستای 

قلعه یزدان
بانک کشاورزی

ابوالقاسم عبادی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی200200
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62

پست تلقیح 

مصنوعی دام 

سنگین

وزارت جهاد کشاورزی500500ابوبکر داناییپست بانکشهر مشهد ریزه- تایباد 1تایبادخراسان رضوی

63

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150ابوذر اژیرصندوق کارآفرینی امیدروستای دوسنگ1تربت جامخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی300300ابوطالب ابوچناریپست بانکروستای ابوچناری-جغتای 1جغتایخراسان رضویکشت زعفران64

65
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای طاهر اباد-کالت 1کالتخراسان رضوی

ابوطالب 

حیدریان طاهر 

اباد

وزارت جهاد کشاورزی500500

پست بانکتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی66
اتنا یوسفی 

طایفه بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

67

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی
احد وظیفه 

سیرزاری
وزارت جهاد کشاورزی150150

68
تولید نبات و 

آبنبات
1مشهدخراسان رضوی

جاده کالت کاظم 3کیلومتر

41پالک8اباد یزدان پناه
پست بانک

احسان اخالقی 

سلطان زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت470470

1سرخسخراسان رضویپرواربندی بره69
سرخس روستای حسن اباد 

خ ولی عصر
وزارت جهاد کشاورزی480480احسان آذریانصندوق کارآفرینی امید

70

کشاورزی 

دامپروری و 

پرورش گاو 

شیری

4سبزوارخراسان رضوی

اراضی روستای استیر گود 

عفیر مجتمع دامپروری 

شهرستان سبزوار

وزارت جهاد کشاورزی40004000احسان صباغبانک کشاورزی
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71

تولیدی درب 

های مقاوم و 

درب های 

چوبی و کابینت

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000احسان نادی زادهصندوق کارآفرینی امیدرشتخوار ناحیه صنعتی7رشتخوارخراسان رضوی

72

محصوالت 

-گلخانه ای

صیفی-سبزی

وزارت جهاد کشاورزی500500احسان هوشمندبانک کشاورزیخلیل آباد شهر کندر2خلیل آبادخراسان رضوی

73
پرورش گوساله 

پروار بند
وزارت جهاد کشاورزی800800احمد ابراهیم نژادبانک کشاورزیکاشمر روستای محمدیه2کاشمرخراسان رضوی

74

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150احمد احمدزادهپست بانککمرچه علیا1تربت جامخراسان رضوی

75

پرورش بز 

 100داشتی 

راس

1کاشمرخراسان رضوی
کاشمر روستای ممرآباد 

7وحدت 
وزارت جهاد کشاورزی944944احمد ارادمهرپست بانک

2زاوهخراسان رضویگوسفند داشتی76
روستای -شهرستان زاوه

شهن اباد
بانک کشاورزی

احمد اسد پور 

شهن آبادی
وزارت جهاد کشاورزی790790

پست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند77
احمد افسرده 

ورانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

78
پرورش گاو 

شیری اصیل
1رشتخوارخراسان رضوی

-رشتخوار- خراسان رضوی

روستای احمدآبادآستانه
وزارت جهاد کشاورزی10001000احمد امانیبانک کشاورزی

79
اصالح نژاد دام 

سنگین
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای محمد آباد 

شرقی

وزارت جهاد کشاورزی500500احمد ایمانی نیاپست بانک
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80
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان رشتخوار روستای 

فتح اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500احمد آل رضابانک کشاورزی

81

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای نعتو1تربت جامخراسان رضوی
احمد بلوچ 

رسول خانی
وزارت جهاد کشاورزی350350

82
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی300300احمد بهلولیصندوق کارآفرینی امیدباخرز روستای پلبند2باخرزخراسان رضوی

83

پرواربندی دام 

سبک به 

ظرفیت 

بهره )راس 30

گیری از دام 

اصالح شده 

جهت بهبود 

راندمان تولید و 

(ارتقاء بهره وری

1خوافخراسان رضوی
بخش .شهرستان خواف 

روستای قلعه نو.سالمی 
بانک کشاورزی

احمد تیموری 

قلعه نوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

84
پرورش 

گوسفند داشتی
3تربت جامخراسان رضوی

تربت جام صالح اباد 

روستای جعفریه
وزارت جهاد کشاورزی280280احمد جان بیگیبانک کشاورزی

85

طرح توسعه 

پرورش شتر 

قطعه400مرغ 

3تربت حیدریهخراسان رضوی
تربت حیدریه بخش رخ 

روستای خرم
وزارت جهاد کشاورزی20002000احمد جعفریبانک کشاورزی

86
گشتر ش 

دامداری
پست بانکسیداباد1چنارانخراسان رضوی

احمد جعفری 

سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی400400
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87
پرورش دهنده 

گوسفندوبز
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای پساوه
وزارت جهاد کشاورزی300300احمد جهان تاببانک کشاورزی

88

پرورش 

گوسفند 

راسی50داشتی

1کالتخراسان رضوی

کالت نادر - خراسان رضوی 

- الین نو - بخش مرکزی - 

انتهای بلوار صیاد شیرازی

وزارت جهاد کشاورزی600600احمد جوادیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای اسداباد دربند1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند89
احمد حسین 

دوست بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی420420

90
گوسفند پرواری 

 راسی80
بانک توسعه تعاونروستای دهبرزو- باخرز1باخرزخراسان رضوی

احمد حسین 

زهی
وزارت جهاد کشاورزی600600

وزارت جهاد کشاورزی200200احمد خدادادیپست بانکتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویدامداری91

1چنارانخراسان رضویپرورش بره پرواز92
خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای پس پشته
وزارت جهاد کشاورزی200200احمد خواجویپست بانک

93

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای حسین آباد کاللی1تربت جامخراسان رضوی
احمد دانشوری 

ابدال آبادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی800800احمد دریا یاربانک کشاورزیروستای خیابان-تایباد1تایبادخراسان رضویگاو شیری94

95

پرورش 

گوسفند داشتی 

نژاد مغانی

پست بانکباخرز روستای همت اباد1باخرزخراسان رضوی
احمد رحمتی 

همت آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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96
پرورش دام 

سبک و سنگین
5خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خواف شهر قاسم آباد 

روستای جهان آباد

بانک توسعه تعاون
احمد رضا ایل 

مهدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

97
 10گاو شیری 

راسی
بانک کشاورزیروستای قلعه نو علیا- باخرز2باخرزخراسان رضوی

احمد رضا 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

98

کشت گل 

محمدی و 

گیاهان دارویی

2خوشابخراسان رضوی
سلطان - شهرستان خوشاب

آباد
صندوق کارآفرینی امید

احمد رضا 

سلطانیان
وزارت جهاد کشاورزی200200

99

اجرای گلخانه 

سبزی وصیفی 

جات

3باخرزخراسان رضوی
روستای -شهرستان باخرز

کردیان
وزارت جهاد کشاورزی800800احمد رضائیبانک کشاورزی

100

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300احمد رضوانیپست بانکروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

101

پرورش 

طیوروپرندگان 

تزیینی

10تربت حیدریهخراسان رضوی
تربت حیدریه روستای 

ضیاءالدین
وزارت جهاد کشاورزی25002222احمد رضوی پوربانک کشاورزی

102

طرح توجیهی 

گوسفند داشتی 

 راسی200

3مشهدخراسان رضوی

-جاده کالت - مشهد

محله -دوراهی قره تیکان 

عشایری زیالوه

سازمان امور عشایر ایران24502450احمد رمضانیبانک کشاورزی

1درگزخراسان رضویکشت زعفران103

خراسان رضوی شهرستان 

درگز بخش نوخندان 

روستای برج قلعه

بانک کشاورزی
احمد شاهوردی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی450450
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104
بسته بندی 

آجیل و خشکبار
10بینالودخراسان رضوی

- مشهد - خراسان رضوی 

 6صاحب الزمان - طرقبه 

89پالک 

وزارت جهاد کشاورزی12601260احمد شهدیپست بانک

105

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150احمد شیرجانیپست بانکروستای خرم اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

106
مجموعه اقامتی 

رفاهی
42تربت جامخراسان رضوی

اراضی شمی  –صالح آباد 

آباد
بانک توسعه تعاون

احمد صاحبی 

جهان آبادی
5696056960

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

107

تولید انگور 

پوشش دار 

گلخانه ای

3تربت حیدریهخراسان رضوی
تربت - خراسان رضوی 

روستای قوزان- حیدریه 
وزارت جهاد کشاورزی900780احمد صفریبانک کشاورزی

1فریمانخراسان رضویپرورش گوسفند108

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای قلعه نو - فریمان 

فریمان

پست بانک
احمد 

صیدمحمدخانی
وزارت جهاد کشاورزی300300

109
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی400400احمد عاشوریبانک کشاورزیروستای خرم اباد1بردسکنخراسان رضوی

1سرخسخراسان رضویدامداری110
روستای قوش - سرخس 

خزاعی
بانک کشاورزی

احمد عرب 

حمیدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

111
دامداری 

گوسفند داشتی
2باخرزخراسان رضوی

روستای -شهرستان باخرز

ارخود
بانک کشاورزی

احمد علی 

خردمند
وزارت جهاد کشاورزی700700

112

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

2سرخسخراسان رضوی
- مزداوند - سرخس 

روستای پره ها
وزارت جهاد کشاورزی624624احمد علی خوجهبانک کشاورزی
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بانک کشاورزیتایباد روستای فیض آباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی113
احمد علی شیر 

خویی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

114
پرورش دام 

سبک
2بجستانخراسان رضوی

شهر - خراسان رضوی 

نرسیده به - بجستان 

روستای فخراباد

وزارت جهاد کشاورزی15001500احمد علیمرادیبانک کشاورزی

115
اصالح نژاد دام 

سبگ
بانک توسعه تعاونجعفراباد علیا1قوچانخراسان رضوی

احمد غایبی 

مطلق جعفراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

116

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای جلیل اباد1تربت جامخراسان رضوی
احمد غوریانی 

محمودآباد علیا
وزارت جهاد کشاورزی150150

117
تولید نبات و 

آبنبات
4خلیل آبادخراسان رضوی

روستای دهنو خیابان شهید 

23پرهیزکار
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000احمد فروغی زادهصندوق کارآفرینی امید

118
دامپروری دام 

سبک
بانک کشاورزیکالت روستای چنار2کالتخراسان رضوی

احمد فالحتی 

چنار
وزارت جهاد کشاورزی600600

119
پرورش ماهی 

(قزل آال)سردابی
صندوق کارآفرینی امیدکالت روستای سررود2کالتخراسان رضوی

احمد فیروزی 

سررود
وزارت جهاد کشاورزی700700

120

پرورش دام 

سبک اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی14641464احمد قربانیپست بانکروستای علی اباد کشمر3بردسکنخراسان رضوی

121
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران10001000احمد قنبرزادهبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

122

پرورش صنعتی 

گاو شیری به 

راس40ظرفیت 

1خوافخراسان رضوی

- خواف- خراسان رضوی 

روستای فایندر حاشیه یک 

کیلومتری جاده روستای 

فایندر

بانک کشاورزی
احمد کریمی 

رزدابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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123
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

احمد 

کوهستانیان
سازمان امور عشایر ایران500500

124

مجوز بهره 

برداری گاو 

شیری

1فیروزهخراسان رضوی
خراسان رضوی فیروزه 

گرماب
وزارت جهاد کشاورزی200200احمد گرمابیبانک کشاورزی

125
پرورش دام 

سبک داشتی
صندوق کارآفرینی امیدروستای فتح آباد غربی1قوچانخراسان رضوی

احمد محمدعلی 

فتح آبادی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک کشاورزیعشایر1قوچانخراسان رضویدامپروری126
احمد مولوی 

کیوانلو
سازمان امور عشایر ایران300300

127

دامداری 

گوسفند )

(داشتی 

بانک کشاورزیسرخس روستای اله نظر1سرخسخراسان رضوی
احمد میرزایی 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی364364

1خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفند128
خلیل آباد روستای ارغا 

خیابان سادات
وزارت جهاد کشاورزی360360احمد نجف پوربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی150150احمد وطن زادهپست بانکروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضویپروار بندی بره129

وزارت جهاد کشاورزی470470احمد یزدیبانک کشاورزیسرخس روستای شیرتپه2سرخسخراسان رضویگوسفندداشتی130

131

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای چاه مزار سفلی1تربت جامخراسان رضوی
احمد یعقوبی 

چاه موسی
وزارت جهاد کشاورزی150150

132

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150احمد یوسفیصندوق کارآفرینی امیدروستای چشمه گل1تربت جامخراسان رضوی
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133

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی500500احمد یوسفیپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی

134
گاوداری شیری 

 راسی40
5جوینخراسان رضوی

شهرستان جوین نقاب محله 

مالیجرد جاده خاکی شهید 

باهنر

وزارت جهاد کشاورزی50005000احمدرضا ستایشبانک کشاورزی

135
پرورش 

گوسفند داشتی
2زاوهخراسان رضوی

روستای -شهرستان زاوه

شهوار
وزارت جهاد کشاورزی450450احمدرضا گرگعلیبانک کشاورزی

136

پرورش بره 

پروارواصالح 

نژاددام سبک

بانک کشاورزیمجتمع شفیع-قوچان2قوچانخراسان رضوی
احمدرضا 

گیسوری
وزارت جهاد کشاورزی700700

بانک توسعه تعاونروستای چهار برجی-تایباد2تایبادخراسان رضویپروار بندی بره137
احمدسعید 

فاضل سعیدی
وزارت جهاد کشاورزی16181618

138

پرورش 

 )گوسفندمغانی

(داشتی

1باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

بهلول آباد

بانک توسعه تعاون
احمدعلی 

خورنگاه
وزارت جهاد کشاورزی700700

139
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

احیامحمد 

داغستانی
سازمان امور عشایر ایران500500

140
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی800800ارژنگ رضاییبانک کشاورزیسبزوار2سبزوارخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی10001000ارسالن مقصودیبانک کشاورزیتایباد روستای فیض آباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی141

142

پرورش دام 

با - داشتی 

استفاده از 

روش های 

نوین اصالح و 

نژاد

1خوافخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش سنگان-خواف

روستای چاه زول

وزارت جهاد کشاورزی300300اسحاق حسینیبانک کشاورزی
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143

پرورش 

گوسفند داشتی 

با اصول علمی

2خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش سنگان- خواف

روستای چاه زول

سازمان امور عشایر ایران15001500اسحاق غضنفریپست بانک

بانک کشاورزیتایباد روستای کرات1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی144
اسحاق گلذاری 

مقدم پساوه یی
وزارت جهاد کشاورزی620620

145

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی500500اسداله اسکندریپست بانکروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

146

بهسازی واحد 

دامداری 

گوسفند داشتی

1خوافخراسان رضوی

-- استان خراسان رضوی

بخش - شهرستان خواف

روستای - جلگه زوزن 

اسدآباد

وزارت جهاد کشاورزی500500اسداله صادق نیاپست بانک

147
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی500500اسداله عزیزی اولبانک کشاورزیروستای کچالنلو.قوچان1قوچانخراسان رضوی

148
پرورش دام 

سبک و سنگین
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای فخرآباد-- بجستان 
بانک کشاورزی

اسداله مرادی 

سنگچولی
وزارت جهاد کشاورزی432432

149

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی
اسفندیار صاحبی 

چشمه رخ
وزارت جهاد کشاورزی150150

پست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی150
اسکندر جمیلی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

151
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک توسعه تعاونقوچان روستای علی اباد1قوچانخراسان رضوی

اسکندر رهنمای 

علی آباد
وزارت جهاد کشاورزی400400
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152
پرورش دام 

داشتی
2بجستانخراسان رضوی

- بجستان - خراسان رضوی 

روستای منصوری
وزارت جهاد کشاورزی280280اسکندر عبدالهیبانک کشاورزی

153

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1تربت جامخراسان رضوی
اسالم همتی 

چشمه سرخ
وزارت جهاد کشاورزی150150

بانک کشاورزیتایباد روستای کوه آباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی154
اسلم رستمی 

کوه آبادی
وزارت جهاد کشاورزی11401140

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اسماء برونوسیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پساوه1تایبادخراسان رضویقالیبافی155

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اسماء جهانصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای خیرآباد1تایبادخراسان رضویقالی بافی156

157
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای آبقه
100100اسماء محمودیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

158

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

به ظرفیت 

راس30

1خوافخراسان رضوی

- خواف- خراسان رضوی 

روستای - بخش سالمی 

علی آباد

پست بانک

اسماعیل 

علیجانی غیاث 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی500500

صندوق کارآفرینی امیدروستای برج1قوچانخراسان رضویدامپروری159
اسماعیل الهی 

برجی
وزارت جهاد کشاورزی450450

160
کارگاه سفال 

گری
4سبزوارخراسان رضوی

روستای - بخش رودآب 

برآباد
390390اسماعیل برآبادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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161
پرواربندی دام 

سبک
1سرخسخراسان رضوی

شهرستان سرخس روستای 

کچولی خیابان شهید 

حیدری

وزارت جهاد کشاورزی200200اسماعیل بزیبانک کشاورزی

162
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

اسماعیل جوادی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی10001000

163

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

(راس30)بومی

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای سیجاوند
وزارت جهاد کشاورزی500500اسماعیل حدادیپست بانک

164

کشت و 

برداشت مزرعه 

 )زعفران 

(هکتار 1

1چنارانخراسان رضوی
- دهستان رادکان - چناران 

روستای گوارشکان
پست بانک

اسماعیل حسین 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

165
پرورش دام 

سبگ
بانک کشاورزیکالت روستای جلیل آباد3کالتخراسان رضوی

اسماعیل 

خاکشور قره سو
وزارت جهاد کشاورزی20002000

بانک کشاورزیجغتای روستای خداشاه1جغتایخراسان رضویداربست انگور166
اسماعیل 

خداشاهی
وزارت جهاد کشاورزی320320

167
مزرعه کاشت 

زعفران
1جغتایخراسان رضوی

روستای - شهرستان جغتای

خسروشیر
بانک کشاورزی

اسماعیل 

خسروشیری
وزارت جهاد کشاورزی400400

4سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی168
طالقانی شرقی - سرخس 

20پالک 10
بانک کشاورزی

اسماعیل 

دادمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی988988

169

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن روستای محمد 

زوراب
سازمان امور عشایر ایران500500اسماعیل دالوربانک کشاورزی

170
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

اسماعیل دالور 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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100100اسماعیل رزم پورصندوق کارآفرینی امیدروستای فیض آباد1تایبادخراسان رضویحوله بافی171
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200اسماعیل زمانیپست بانکروستای گنبدضیا1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند172

سازمان امور عشایر ایران500500اسماعیل صادقیبانک کشاورزیعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی173

174

پرواربندی دام 

سبک به 

 50ظرفیت 

بهره )راس 

گیری از دام 

اصالح شده 

جهت بهبود 

راندمان تولید و 

(ارتقاء بهره وری

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای احمد آباد
پست بانک

اسماعیل صوفی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

175

تولید ظروف 

یکبارمصرف 

کاغذی

5سبزوارخراسان رضوی

ضلع جنوب -روستای دلقند

 متر 200-شرقی روستا

پایین تر از محل قبرستان 

در فیلد باال به علت )روستا 

نداشتن تلفن و کد پستی 

در محل اجرا، کد پستی و 

شماره محل سکونت لحاظ 

(شده است

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000اسماعیل غزنویصندوق کارآفرینی امید

176
پرواربندی 

راسی گوساله19
بانک کشاورزیروستای موچنان1چنارانخراسان رضوی

اسماعیل قلی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی900900



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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3بجستانخراسان رضویصنایع چوب177

-یونسی-شهرستان بجستان 

جنب - بلوار امام رضا 

شهرداری

پست بانک
اسماعیل قیصری 

یونسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت990990

178

تولید و پرورش 

گیاهان دارویی 

(الویه ورا)

صندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای ابارش1سبزوارخراسان رضوی
اسماعیل کاملی 

مظفرآباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

179

پرورش دهنده 

گاو شیری 

واحد صنعتی 

راسی با 82

راس دام 40

مولد

7مه والتخراسان رضوی
مه والت فیض آباد چاه 

مهرانگیز
بانک توسعه تعاون

اسماعیل 

مهرانگیز فیض 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی24702470

180

پرورش 

گوسفند داشتی 

با برنامه ریزی 

در شرایط 

خشکسالی

2خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش سنگان- خواف

روستای نهور

وزارت جهاد کشاورزی12001200اسماعیل میناطوربانک کشاورزی

1درگزخراسان رضویکشت زعفران181

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای کاهو

بانک کشاورزی
اسماعیل نارنجی 

کاهو
وزارت جهاد کشاورزی450450

وزارت جهاد کشاورزی810810اسماعیل یعقوبیبانک کشاورزیروستای کرات1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند182

183
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

اسمعیل حسین 

نژادمقدم
سازمان امور عشایر ایران350350



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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184
پرورش دام 

سبک و سنگین
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

یونسی- بجستان 
بانک کشاورزی

اسمعیل عباسپور 

اول
وزارت جهاد کشاورزی12001200

185
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

روستای حقناباد-رشتخوار
وزارت جهاد کشاورزی500500اسمعیل مهربانپست بانک

186
پرورش 

گوسفندداشتی
سازمان امور عشایر ایران500500اسمعیل ولی پورپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضوی

187

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف امیخته 

گری

صندوق کارآفرینی امیدروستای محمود اباد سفلی1تربت جامخراسان رضوی
اسیه سلمی 

جامی
وزارت جهاد کشاورزی150150

188
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

اشرف احمدی 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

189

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای تربقان

صندوق کارآفرینی امید400400اشرف اقبالی فرصندوق کارآفرینی امیدکاشمر روستای تربقان30کاشمرخراسان رضوی

190
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش صالح 

آباد روستای سراب
پست بانک

اشرف تقدیسی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

191
اموزشگاه 

فناوری اطالعات
2سرخسخراسان رضوی

روستای گنبدلی حاشیه 

جاده اصلی
200200اشرف حقدادیصندوق کارآفرینی امید

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی192
اشرف ساعد 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

193
حوله و 

دستمال فرت
118118اشرف سروریپست بانکباخرز خیابان ابوالفظلی1باخرزخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1تربت حیدریهخراسان رضویپرورش گوساله194
مشهد -تربت 23کیلومتر

روستای تروسک
بانک کشاورزی

اصغر اله بیگی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی250250

195
کشت گیاهان 

دارویی
1خوشابخراسان رضوی

سلطان - شهرستان خوشاب

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200اصغر اله وردیصندوق کارآفرینی امید

196
گاوداری شیری 

اصالح نژاد
وزارت جهاد کشاورزی10001000اصغر عباس ابادیصندوق کارآفرینی امیدجوین روستای عباس آباد2جوینخراسان رضوی

197
پرورش دام 

سبک
1مشهدخراسان رضوی

بلوار شاهنامه آرامگاه 

فردوسی جاده گوارشک 

روستای عباس آباد

سازمان امور عشایر ایران539539اصغر گلی بریوانلوبانک کشاورزی

2زاوهخراسان رضویگلیم بافی198

-زاوه -خراسان رضوی 

-روستای کاریزک ناگهانی

-کوچه شهید رمضانزاده 

منزل ابراهیم باغی

300300اعظم اشکوهپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

199
کارگاه صنایع 

دستی
200200اعظم بشارتیصندوق کارآفرینی امیدجغتای1جغتایخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200

راه اندازی و 

تجهیز باجه 

پست بانک و 

نصب خودپرداز

2بجستانخراسان رضوی
روستای جزین خیابان امام 

خمینی باجه پست بانک
300300اعظم پورفاطمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1قوچانخراسان رضویقالیبافی201
روستای فرخان راه کوچه 

صاحب الزمان
صندوق کارآفرینی امید

اعظم ترابی 

فرخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره202
- شهرستان خوشاب

روستای چرو
وزارت جهاد کشاورزی600600اعظم چرویبانک کشاورزی

203
طراحی و 

خیاطی لباس
1قوچانخراسان رضوی

روستای شهرکهنه جنب 

آشپزخانه سید
صندوق کارآفرینی امید

اعظم حاجی زاده 

قوچان عتیق
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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پست بانکتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی204
اعظم رنجور 

سیوکی
وزارت جهاد کشاورزی600600

205
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش ششتمد 

روستای چشمه آوش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اعظم زرنگصندوق کارآفرینی امید

1خوافخراسان رضویدامداری داشتی206

بخش - شهرستان خواف

روستای جهان - جلگه زوزن

آباد

پست بانک
اعظم زنگنه 

قاسم آبادی
وزارت جهاد کشاورزی11001100

207
کارگاه قالیبافی 

سپهر
3خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل آباد - خراسان رضوی 

خیابان - روستای مزده - 

امام رضا

صندوق کارآفرینی امید
اعظم سپهری 

جوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت جهاد کشاورزی17001700اعظم محمودیپست بانکروستای یورچوپان1چنارانخراسان رضویدامداری208

209
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

- روستای چشمه آوش 

بخش ششتمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اعظم مرادیصندوق کارآفرینی امید

210

کارگاه 

چادرشب وفرت 

بافی

350350اعظم معینی نژادبانک توسعه تعاونتربت حیدریه روستای اغویه1تربت حیدریهخراسان رضوی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قوچانخراسان رضویقالیبافی211
قوچان روستای فرخان علیا 

33المهدی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150اعظم مهرابیانپست بانک

212

محصوالت 

-گلخانه ای

صیفی-سبزی

وزارت جهاد کشاورزی500500اعظم نیک فطرتبانک کشاورزیخلیل آباد شهر کندر2خلیل آبادخراسان رضوی

صندوق کارآفرینی امیدروستای شیرزن1قوچانخراسان رضویقالیبافی213
اعظم هادی 

یزدان آباد علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150
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214

توسعه موسسه 

فیزیوتراپی 

سروری

2باخرزخراسان رضوی
- خیابان فرهنگیان - باخرز 

فیزیوتراپی سروری
20002000افسانه سروریصندوق کارآفرینی امید

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

1تربت جامخراسان رضویپوشاک215

روستای - تربت جام 

شهرستانک منزل جعفر 

شهنازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200افسانه شیریصندوق کارآفرینی امید

216
صندوق خرد 

محلی
صندوق کارآفرینی امیدروستای زوزن- خواف 30خوافخراسان رضوی

افسانه عرب 

زوزنی
صندوق کارآفرینی امید400400

بانک توسعه تعاونتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویحوله بافی217
افسانه منعمی 

جوزقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

218
-کارباف سنتی 

فرت بافی
100100اقلیما غاینیصندوق کارآفرینی امیدروستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

219

صنایع تبدیلی 

خوراک دام 

وطیور

12فریمانخراسان رضوی
فرهادگرد ابتدای جاده 

شریف آباد
وزارت جهاد کشاورزی24402440اکبر برومندپست بانک

220

ساخت ماشین 

آالت و ادوات 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

2رشتخوارخراسان رضوی
رشتخوار اراضی روستای 

4عبس آباد مطهری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500اکبر حاتمی نیکصندوق کارآفرینی امید

221
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی800800اکبر خیرآبادیبانک کشاورزیسبزوار روستای خیر آباد1سبزوارخراسان رضوی

222

خرید گاو 

شیری نژاد 

هلشتاین

وزارت جهاد کشاورزی800800اکبر طالع آویانیبانک کشاورزیروستای آویان-باخرز 2باخرزخراسان رضوی
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223

تولید پارتیشن 

چوبی وکابینت 

چوبی و صنایع 

وابسته

10گنابادخراسان رضوی
گناباد روستای قنبرآباد 

حاشیه جاده بجستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000اکبر قصابپست بانک

224
گوسفند 

 راس200شیری
وزارت جهاد کشاورزی300300اکبر قویپست بانکروستا سیداباد1چنارانخراسان رضوی

225
پرورش 

گوسفند داشتی
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان بجستان روستای 

مرندیز
بانک کشاورزی

اکبر مهاجری 

مرندیز
وزارت جهاد کشاورزی500500

226

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیمحله عشایری چشمه سفید1بردسکنخراسان رضوی
اکبر یزدان 

دوست اول
سازمان امور عشایر ایران400400

227

پرورش 

گوسفند داشتی 

باهدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300اکرم اربابیپست بانکروستای زوادر علیا1تربت جامخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی240240اکرم جغتاییبانک کشاورزیجغتای موتور طرسک1جغتایخراسان رضویداربست انگور228

1قوچانخراسان رضویقالیبافی229
روستای مزرج شهرک 

خیابان شهید پارسا
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150اکرم حیدریپست بانک

230
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران10001000اکرم خان توبکانلوبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

231
پرورش 

گاوشیری
وزارت جهاد کشاورزی800800اکرم زنده دلبانک کشاورزیروستای زندجان-کاشمر2کاشمرخراسان رضوی

232
پرورش گاو 

شیری
4سبزوارخراسان رضوی

شهرستان سبزوار روستای 

رباط سرپوش
وزارت جهاد کشاورزی60006000اکرم سعادتمندبانک کشاورزی
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صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویخیاطی233
اکرم صمیمی 

ناوخ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

234
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش ششتمد 

روستای بجدن
صندوق کارآفرینی امید

اکرم عابدی 

حسن ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اکرم عبدیصندوق کارآفرینی امیددولت آباد1زاوهخراسان رضویخیاطی235

236

کشت گل 

محمدی و 

گیاهان دارویی

2خوشابخراسان رضوی
سلطان - شهرستان خوشاب

اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200اکرم عروجیصندوق کارآفرینی امید

237

توسعه کارگاه 

تولیدی انواع 

پوشاک فرم

وزارت صنعت، معدن و تجارت10881088اکرم علی مرادیبانک توسعه تعاونروستای فرمان آباد- تایباد 4تایبادخراسان رضوی

238
تولید و پخش 

مصنوعات چوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000اکرم غالمیصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای برازق4سبزوارخراسان رضوی

239
کارگاه قالی 

بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600اکرم فرهمندصندوق کارآفرینی امیدروستای مرندیز10بجستانخراسان رضوی

240

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

بهمن22
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اکرم گلستانیصندوق کارآفرینی امید

241

پرورش زنبور 

 100-عسل 

کلنی

وزارت جهاد کشاورزی250250اکرم نودهیصندوق کارآفرینی امیدداورزن روستای مزینان1داورزنخراسان رضوی

بانک کشاورزیتایباد روستای شمس آباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی242
اله داد مروی 

کاریزی
وزارت جهاد کشاورزی700600

243
صندوق خرد 

محلی
صندوق کارآفرینی امید300300الهام اسکندریصندوق کارآفرینی امیدخواف روستای میان رودی30خوافخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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244
طرح توسه 

اشتغال روستایی
1تایبادخراسان رضوی

روستای پشته خیابان 

مصالی
صندوق کارآفرینی امید

الهام اسالمی 

علیایی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

245
تولید و بسته 

بندی انواع نان
4تربت حیدریهخراسان رضوی

-شهرستان تربت حیدریه

روستای منظر
وزارت جهاد کشاورزی25002500الهام تقی زادهبانک توسعه تعاون

246
بافتنی های 

سنتی
5050الهام توسلیپست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

247

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150الهام جاللیپست بانکروستای اغل کمر1تربت جامخراسان رضوی

248

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

الهام خوش 

خوی 

محمودآبادی

وزارت جهاد کشاورزی150150

249

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

امام خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200الهام شیرازیصندوق کارآفرینی امید

250
تولید و پرورش 

گوسفند و بز
وزارت جهاد کشاورزی500500الهام طبسیصندوق کارآفرینی امیدروستای طبس, سبزوار 1سبزوارخراسان رضوی

2سبزوارخراسان رضویپرورش گوسفند251
- بخش روداب - سبزوار 

روستای عشایری شند
بانک توسعه تعاون

الهام عباس زاده 

امامی
سازمان امور عشایر ایران850850
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252
طراحی و بافت 

تابلوفرش و قالی
1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان فیروزه 

34خیابانشریعتی پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200الهام غالمیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امید400400الهام قنبری نیاصندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای بیگ نظر30قوچانخراسان رضویقالب بافی253

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام کرمانیصندوق کارآفرینی امیدروستای فرمان اباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی254

255
فرت )کارباف 

(بافی
100100الهام گل محمدیبانک توسعه تعاونروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

256

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300الهام یعقوبیپست بانکروستای صید اباد پایین جام1تربت جامخراسان رضوی

257

خیاطی 

وطراحی نازک 

دوزی

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

14امام خمینی یالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200الهه برجیصندوق کارآفرینی امید

258

استخر ذخیره 

آب کشاورزی و 

پرورش ماهیان 

گرمابی

پست بانکروستای فایندر- خواف 1خوافخراسان رضوی
الهه سادات 

موسوی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی500500

259

ایجاد و توسعه 

باجه خدمات 

بانکی

2تربت جامخراسان رضوی

روستای - تربت جام 

اسماعیل آباد گرجی 

نرسیده به مخابرات

300300الهه صمدزادهپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک توسعه تعاونتایباد روستای پساوه1تایبادخراسان رضویقالی بافی260
الهه عرب قاسم 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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261
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش ششتمد 

روستای بجدن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهه عرب مجیصندوق کارآفرینی امید

262
پرورش 

گوسفند داشتی
1زاوهخراسان رضوی

روستای -شهرستان زاوه

مرغزار
وزارت جهاد کشاورزی300300الهه قاینی زاوهصندوق کارآفرینی امید

263
گردشگری و 

بوم گردی
800800الهه قندهاریصندوق کارآفرینی امیدجاده کدکن روستای جوری1نیشابورخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

264
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی360360الهه محمدپورپست بانک1سعدالدین خ امام علی 1خلیل آبادخراسان رضوی

265
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

عشایر کوه عمارت-قوچان 
بانک کشاورزی

الهوردی رضایی 

باچوانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

266
احداث باغ 

انگور داربستی
وزارت جهاد کشاورزی200200الیاس آب برینصندوق کارآفرینی امیدروستای دستوران-جغتای 1جغتایخراسان رضوی

267

چادرشب 

بافندگی :بافی

پارچه های 

فرت )دست باف

(بافی

100100ام البنین ارمصندوق کارآفرینی امید8روستای اغویه امام رضا1تربت حیدریهخراسان رضوی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

268

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

امام خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ام البنین بحرودیصندوق کارآفرینی امید

269

صندوق خرد 

محلی روستایی 

تنورجه

30کاشمرخراسان رضوی
- کاشمر - خراسان رضوی 

کوهسرخ روستای تنورجه
صندوق کارآفرینی امید

ام البنین 

بختیاری تربقانی
صندوق کارآفرینی امید400400
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ام البنین برونوسصندوق کارآفرینی امیدروستای پساوه1تایبادخراسان رضویخیاطی270

271

پرورش گل 

محمدی در 

 هکتار5سطح 

2کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوس شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای چلپو

وزارت جهاد کشاورزی400400ام البنین بهمدیبانک توسعه تعاون

272

راه اندازی 

کارگاه ابریشم 

بافی

1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت بخش 

زاوین زاوین خیابان صاحب 

الزمان کوچه ی خسروی

صندوق کارآفرینی امید
ام البنین 

خسروی زو
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی273
منزل - روستای جوزقانی 

ذاکرالحسینی
صندوق کارآفرینی امید

ام البنین 

ذاکرالحسینی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

274
تکثیر و پرورش 

ماهیان شیالت
وزارت جهاد کشاورزی20002000ام البنین صراحیپست بانکروستای ابارش-سبزوار 4سبزوارخراسان رضوی

275
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیروستای ینگه قلعه1فیروزهخراسان رضوی

ام البنین کاله 

داری
وزارت جهاد کشاورزی270270

276
پرورش 

گوسفند داشتی
1جغتایخراسان رضوی

شهرستان جغتای روستای 

محمدابادگفت
وزارت جهاد کشاورزی300300ام البنین گفتیصندوق کارآفرینی امید

1خوافخراسان رضویگلیم بافی277

-بخش جلگه زوزن - خواف 

 دهستان کیبر روستای 

خلت آباد

پست بانک
ام البنین 

میرزاکوچکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویخیاطی278

- بخش مرکزی - تایباد 

روستا - دهستان کرات 

کوچه نظری- دربند 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ام البنین یوسفیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای محمداباد استانه5رشتخوارخراسان رضویقالیبافی279
ام کلثوم زنگنه 

ابراهیمی
صندوق کارآفرینی امید400400

صندوق کارآفرینی امیدرشتخوار روستای امین اباد5رشتخوارخراسان رضویقالیبافی280
ام لیال اصالنی 

سناجردی
صندوق کارآفرینی امید400400
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1قوچانخراسان رضویقالیبافی281

استان خراسان رضوی 

شهرستان قوچان روستای 

فیروز اباد

صندوق کارآفرینی امید
ام لیال بابایی 

فیروزآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

282

پرورش 

گوسفند داشتی 

راس150

پست بانکروستای کبیر1چنارانخراسان رضوی
امان اله سبحانی 

توبکانلو
سازمان امور عشایر ایران300300

283
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

امر اله محمد نیا 

جعفر آباد
سازمان امور عشایر ایران400400

850850امید امینی مقدمصندوق کارآفرینی امیدکاشمر، روستای نامق2کاشمرخراسان رضویبوم گردی284
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

285

ساخت ماشین 

آالت و ادوات و 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

6مشهدخراسان رضوی

 جاده مشهد 25کیلومتر 

فریمان روستای جیم آباد 

شهرک کارگاهی ریخته 

73گران قطعه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000امید ایمانیبانک کشاورزی

286

پرورش دام 

با - داشتی 

استفاده از 

روش های 

نوین اصالح و 

نژاد

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

-بخش سنگان- خواف

روستای چاه زول

وزارت جهاد کشاورزی600600امید حسینیبانک کشاورزی

287
پروار بندی 

گوسفند
1درگزخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

درگز روستای حاتم قلعه
وزارت جهاد کشاورزی578578امید دلیر صحرابانک کشاورزی

288

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی150150امید رستمیپست بانکروستای رونج1تربت جامخراسان رضوی
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289
پرورش زنبور 

عسل
1فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی فیروزه 

روستای شورگشت
وزارت جهاد کشاورزی200200امید شورگشتیبانک کشاورزی

290

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی50

1سرخسخراسان رضوی
روستای قلعه - سرخس 

قصاب
وزارت جهاد کشاورزی320320امید صاحبکاریبانک کشاورزی

291
پرورش کپور 

ماهی
وزارت جهاد کشاورزی200200امید صالحیپست بانکروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

292

توسعه 

زنبورداری به 

 100تعداد 

کندو

1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش چاپشلو - درگز 

روستای داغدار

بانک توسعه تعاون
امید صولتی 

داغداری
وزارت جهاد کشاورزی757757

293

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150امیر افضلیپست بانکروستای یخک1تربت جامخراسان رضوی

294
دامداری همراه 

اصالح نژاد
3سبزوارخراسان رضوی

بخش -شهرستان سبزوار

روستای گراب-روداب
سازمان امور عشایر ایران500500امیر براتیبانک توسعه تعاون

295
داربستی کردن 

باغ انگور
وزارت جهاد کشاورزی100100امیر بک دیزاوندبانک کشاورزیقوچان روستای دیزاوند1قوچانخراسان رضوی

296

پرورش بره 

پروار بندی 

 راس100

1کاشمرخراسان رضوی
خراسان رضوی کاشمر 

روستای فرح آباد
پست بانک

امیر تیموری 

قلعه باال
وزارت جهاد کشاورزی640640
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297

تولید طراحی 

منتاژ ابزار 

مخصوص 

تعمیر ژنراتور و 

توربین و تولید 

انواع پره های 

توربین

5درگزخراسان رضوی
شهرستان درگز روستای 

کپکان
صندوق کارآفرینی امید

امیر جعفری 

یدکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800

1درگزخراسان رضویکشت زعفران298

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای فضل آباد

وزارت جهاد کشاورزی450450امیر جالل فربانک کشاورزی

299

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1تربت جامخراسان رضوی
امیر حمزه 

غفاری بیدکی
وزارت جهاد کشاورزی150150

300

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300امیر دانشمندیپست بانکروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

301
پرورش 

گوسفند داشتی
1بردسکنخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستای بیجورد
سازمان امور عشایر ایران500500امیر سلیمیپست بانک

302

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف تصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150امیر سیواییصندوق کارآفرینی امیدروستای کالته اقا محمد1تربت جامخراسان رضوی
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1درگزخراسان رضویکشت زعفران303

خراسان رضوی شهرستان 

درگز بخش نوخندان 

روستای برج قلعه

پست بانک
امیر شاهوردی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی315315

304
پرواربندی دام 

سبک
2مشهدخراسان رضوی

مناطق عشایری خراسان 

رضویی
سازمان امور عشایر ایران520520امیر شاهی دومبانک کشاورزی

305
دامداری گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی560560امیر علیمحمدیبانک توسعه تعاونششتمد3سبزوارخراسان رضوی

306

پرورش 

گوسفند 

اصالح )داشتی

(نژاد

صندوق کارآفرینی امیدرحمت آباد-نیشابور2نیشابورخراسان رضوی
امیر کاوسی 

توبکانلو
سازمان امور عشایر ایران600600

307

پرورش 

گوسفند داشتی 

واصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500امیر گلی بریوانلوصندوق کارآفرینی امیدعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

308
احداث باغ 

انگور داربستی
وزارت جهاد کشاورزی300300امیر محبیبانک کشاورزیروستای زمند-جغتای1جغتایخراسان رضوی

309

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300امیر محمودیپست بانکروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی500500امیر منصوریبانک کشاورزیروستای ابراهیم ابادقاضی1فیروزهخراسان رضویبره پروار310
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311

پرورش بز 

سانن درجهت 

تولید شیر 

گوشت دام 

مولد پرورش 

گوسفند کردی 

پرواری جهت 

تولید گوشت

5مشهدخراسان رضوی

خراسان رضوی مشهد 

مقدس بخش رضویه 

روستای ساالرآباد

پست بانک
امیر نجف زاده 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی13701370

312

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس30

وزارت جهاد کشاورزی200200امیر نظرزادهپست بانکچناران روستای ساروج1چنارانخراسان رضوی

313

تولید آبنبات 

ونبات و گز و 

سوهان و نقل

20مشهدخراسان رضوی
بلوار میامی روستای فرخ 

24 و 22اباد بین فرخ اباد 
وزارت جهاد کشاورزی70007000امیر یزدی مقدمبانک کشاورزی

بانک کشاورزیسرخس روستای نوبنیاد2سرخسخراسان رضویدامداری314
امیرحسین علی 

میرزایی
وزارت جهاد کشاورزی468468

315
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

امیرقلی علی 

پورصحرا
سازمان امور عشایر ایران700700

316
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

امیرمحمد خانه 

دارفرد
سازمان امور عشایر ایران500500

317

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای یکه پسته1تربت جامخراسان رضوی
امین اله رسولی 

یکه پسته
وزارت جهاد کشاورزی150150

318
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

امین اله علمی 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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319
مایه کوبی 

(واکسیناسیون)
1تایبادخراسان رضوی

تایباد خیابان بهشتی کوچه 

6ریگستان ساحل 
وزارت جهاد کشاورزی350350امین بخشانیپست بانک

320
کارگاه جوراب 

بافی
2مه والتخراسان رضوی

- شهرستان مه والت 

بلوار - - روستای زرمهر 

1شهدا - شهدا 

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700امین تلباپست بانک

321
بهسازی اماکن 

دامی روستایی
2خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

- خواف بخش جلگه زوزن

روستای قطار گز- کیبر

وزارت جهاد کشاورزی400400امین عرب نژادبانک کشاورزی

2تربت جامخراسان رضویگاوداری صنعتی322
تربت جام روستای کالته 

بزرگ
وزارت جهاد کشاورزی10001000امین هنروربانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای پشته1تایبادخراسان رضویبافتنی سنتی323
انیسه نعمتی 

پشته یی
5050

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای کرات-تایباد2تایبادخراسان رضویپرواربندی بره324
اویس سلیمانی 

کراتی
وزارت جهاد کشاورزی950950

2تربت جامخراسان رضویپروار بندی بره325
تربت جام صالح اباد 

روستای فیض اباد
بانک کشاورزی

ایران اکبری 

تیموری
وزارت جهاد کشاورزی200200

326

پرورش 

گوسفند د 

اشتی با هدف 

اصالح نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
تربت جام بخش مرکزی 

روستای رونج
وزارت جهاد کشاورزی150150ایران پورپست بانک

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی327
منزل ولی - روستای پشته 

زنگنه
پست بانک

ایران زنگنه اسد 

آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سبزوارخراسان رضویپرورش بوقلمون328

شهرستان -خراسان رضوی 

-ربخش مرکزی -سبزوار

روستای زیداباد

وزارت جهاد کشاورزی500500ایرج هاتفی کیاصندوق کارآفرینی امید

329
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران600600ایل بیگی کریمیبانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1خلیل آبادخراسان رضویپرواربندی بره330

صاحب الزمان - ابراهیم آباد

باغ - چهار راه طیله ها - 16

مرحوم غالمحسین علیزاده

وزارت جهاد کشاورزی400400ایمان علیزادهصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200ایمان قربانزادهپست بانکچناران1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند331

332
صنایع چوب 

ومبلمان
2رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان رشتخوار روستای 

باسفر
صندوق کارآفرینی امید

ایمان کدخدا 

باقری
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

بانک کشاورزیمجتمع بهار-قوچان2قوچانخراسان رضویپرورش بره پروار333
ایمان 

کوهستانیان
وزارت جهاد کشاورزی500500

334
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی12001200ایمان میر جلیلیپست بانکروستای کالته شادی2خلیل آبادخراسان رضوی

335

بسته بندی 

زعفران و 

کشمش

4خلیل آبادخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی

روستای جابوز-خلیل اباد
وزارت جهاد کشاورزی25002500ایمان میرزاییپست بانک

2بجستانخراسان رضویبوم گردی336

شهرستان بجستان، روستای 

فخرآباد،منزل قدرت اله 

امیری

10001000آذر دلیریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویحوله بافی337
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

آذر قایینی 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

338
فرت )کارباف 

(بافی
100100آرزو احدیصندوق کارآفرینی امیدروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

339

پرورش گاو 

شیری با هدف 

آمیخته گری

1تربت جامخراسان رضوی
- تربت جام- خراسان رضوی

روستای المجوق
پست بانک

آرزو حیدری 

خلیلی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی340
منزل - روستای پشته 

عبدالوهاب نعمتی
100100آرزو عطایی مقدمصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آرزو غفوریصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویخیاطی341

صندوق کارآفرینی امیدروستای اسد آباد دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی342
آرزو غالم پور 

بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

343
نمد مالی سنتی 

مشاغل خانگی- 
100100آرزو محدثیپست بانکروستای عبدل آباد1مه والتخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

344
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی11001100آرش عباسیبانک کشاورزیکاشمر روستای حاجی اباد1کاشمرخراسان رضوی

345
پرورش 

گوسفند داشتی
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای تگن

وزارت جهاد کشاورزی531425آرمین براتیبانک کشاورزی

1تربت جامخراسان رضویپوشاک346
روستای بنی - تربت جام

تاک
صندوق کارآفرینی امید

آروز نیکی بنی 

تاک
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1تایبادخراسان رضویحوله بافی347
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

آزاده صبوری 

کراتی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100آزاده قاسمیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای سوران1تایبادخراسان رضویحوله بافی348
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

349

کارگاه تولیدی 

پوشاک راحتی 

و مجلسی زنانه

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200آزیتا اسکندریپست بانککاشمر روستای ممرآباد1کاشمرخراسان رضوی

350

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

نجف آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آسیه زمانیصندوق کارآفرینی امید
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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351
پرورش 

گوسفند داشتی
1خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خواف بخش جلگه زوزن 

روستای چاه کنده

بانک کشاورزی
آسیه عرب 

صاحبی
وزارت جهاد کشاورزی500500

352
-کارباف سنتی 

فرت بافی
100100آسیه عمرانیپست بانکروستای جوزقان1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6چنارانخراسان رضویتولید پوشاک353

 کیلو متری مشهد 35

 چناران روستای چشمه

گیالس

وزارت صنعت، معدن و تجارت250250آسیه قسیمیصندوق کارآفرینی امید

1درگزخراسان رضویکشت زعفران354

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش چاپشلو - درگز 

روستای داغدار

وزارت جهاد کشاورزی450450آسیه گنجی رادبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی600600آمنه اسکوئیبانک کشاورزیتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی355

356
پرورش 

گوسفندداشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500آمنه باادببانک کشاورزیزاوه روستای شهن آباد1زاوهخراسان رضوی

357
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100آمنه برهانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی358
آمنه حقیقی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

359
پرورش دام 

داشتی
پست بانک24سیدآباد امام رضا 1چنارانخراسان رضوی

آمنه رشیدی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

بانک کشاورزیروستای جوزقان-تایباد1تایبادخراسان رضویپرواربندی بره360
آمنه منعمی 

جوزقانی
وزارت جهاد کشاورزی450450

361
تولید البسه 

ورزشی
3خوشابخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

سبزواربخش خوشاب 

روستای نودهان

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500آمنه نودهانیصندوق کارآفرینی امید
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100100آمنه نیکویی فرصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای کهجه1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی362
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

363
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500بابامحمد خیریبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

1درگزخراسان رضویکشت زعفران364

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای برج قلعه

وزارت جهاد کشاورزی720720باقر شجیع جلفانپست بانک

365

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

صندوق کارآفرینی امیدروستای حاجی اباد5تربت جامخراسان رضوی
باقر محمودی 

ریزه یی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

وزارت جهاد کشاورزی487487بانو برونویبانک توسعه تعاونروستای پساوه-تایباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی366

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بانو بیابانیپست بانکتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی367

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بانو غالمی باغکیبانک توسعه تعاونتایباد روستای پساوه1تایبادخراسان رضویقالی بافی368

369
پرورش دام 

سنگین
2قوچانخراسان رضوی

قوچان روستای جعفرآباد 

علیا
پست بانک

بتول جعفرزاده 

قهرمانلو
وزارت جهاد کشاورزی800800

370

کارگاه سوهان 

پزی وبسته 

شیرینی )بندی 

(سوهان –

2کاشمرخراسان رضوی
کاشمر -خراسان رضوی

روستای مغان
وزارت صنعت، معدن و تجارت840840بتول حسن نژادصندوق کارآفرینی امید

371
پرورش 

شترمرغ پرواری
وزارت جهاد کشاورزی10001000بتول رجبیبانک توسعه تعاونروستای ریاب2گنابادخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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وزارت صنعت، معدن و تجارت150150بتول رستگارصندوق کارآفرینی امیدروستای مقصود آباد1قوچانخراسان رضویقالی بافی372

373

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

محصوالت آن

وزارت جهاد کشاورزی300300بتول سعیدیبانک توسعه تعاونروستای کچولی- سرخس 1سرخسخراسان رضوی

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی374
منزل - روستای جوزقان 

احسانی
بانک توسعه تعاون

بتول شیخی 

کاریزی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2رشتخوارخراسان رضویقالیبافی375

رشتخوار روستای حسین 

آباد منزل حسین میر 

.سعیدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول میرسعیدیصندوق کارآفرینی امید

376
کشت گیاهان 

دارویی
1خوشابخراسان رضوی

سلطان - شهرستان خوشاب

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200بتول نامنیصندوق کارآفرینی امید

377
بافت تابلو فرش 

مشاغل خانگی- 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول هوش دارپست بانکروستای فتح آباد1مه والتخراسان رضوی

378
پرورش دام 

سبک و سنگین
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مرندیز- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی444444برات اله افتخاریبانک کشاورزی

379

پرورش گل 

محمدی در 

 هکتار4سطح 

2کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای کوشه نما

بانک کشاورزی
برات اله 

دربهشتی
وزارت جهاد کشاورزی800800

380

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
 15چاه موتورشماره 

(هدف)محمدخان 
وزارت جهاد کشاورزی500500برات اله سلمیبانک کشاورزی

381
اقامتگاه بوم 

گردی
20002000برات اله کاملبانک توسعه تعاونتربت حیدریه روستای بکاول4تربت حیدریهخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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وزارت جهاد کشاورزی500500برات جعفرپورپست بانکروستای ماسی ماسکانلو1چنارانخراسان رضویکاشت زعفران382

383
داربستی کردن 

باغ انگور
وزارت جهاد کشاورزی200200برات خنجیدهبانک کشاورزیقوچان روستای داغیان1قوچانخراسان رضوی

384
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

عشایر کوه محمد -قوچان 

بیگ

بانک کشاورزی
برات محمد 

توبکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

385

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای جعفر اباد1تربت جامخراسان رضوی
براتعلی ارشدی 

خیرابادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

386

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالخ 

نژاد

پست بانکروستای بیدک1تربت جامخراسان رضوی
براتعلی اسالمی 

بیدک
وزارت جهاد کشاورزی300300

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره387
نیشابور بخش سروالیت 

روستای بیدخان
وزارت جهاد کشاورزی240240براتعلی بیدختیبانک کشاورزی

388

پرورش 

گوسفند داشتی 

 رأسی50

1تربت جامخراسان رضوی

-تربت جام-خراسان رضوی

روستای جهان -صالح آباد

آباد

بانک توسعه تعاون
براتعلی تیموری 

عطار
وزارت جهاد کشاورزی240240

389
اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعشایر شهرستان نیشابور1نیشابورخراسان رضوی

براتعلی جباری 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران640640

390
پرواربندی 

گوسفند
بانک توسعه تعاونروستای شورکال2درگزخراسان رضوی

براتعلی جعفری 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی12451245
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391
پرورش 

گوسفندداشتی
وزارت جهاد کشاورزی15001500براتعلی خداشاهیبانک کشاورزیروستای خداشاه-جغتای3جغتایخراسان رضوی

392
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای زوباران
پست بانک

براتعلی رضایی 

زوباران
وزارت جهاد کشاورزی300300

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره393
- شهرستان خوشاب

روستای سیدآباد
صندوق کارآفرینی امید

براتعلی سید 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

394
دامداری 

گوسفند داشتی
3باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

آویان

بانک کشاورزی
براتعلی طالع 

اویانی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

395

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

( راس70)بومی 

پست بانکروستای احمدآباد2خوافخراسان رضوی
براتعلی عبدلی 

منقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

396
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500براتعلی علیزادهبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

397
پرورش دام 

سبک داشتی
پست بانکروستای کالته ملو1قوچانخراسان رضوی

براتعلی فاتحیان 

ملو
وزارت جهاد کشاورزی320320

398
کارگاه قالی 

بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200براتعلی گروهیپست بانکچناران روستای گروه2چنارانخراسان رضوی

399

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای قزغاوه1تربت جامخراسان رضوی
براتعلی 

میربهاررودی
وزارت جهاد کشاورزی300300
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400

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیارضی قادر اباد5تربت جامخراسان رضوی
براتعلی نسل 

شاملو
وزارت جهاد کشاورزی25002500

401
پرواربندی 

گوساله
1خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای نوده انقالب
وزارت جهاد کشاورزی909909براتعلی نودهپست بانک

402
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران800800براتقلی محمدنیابانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

403
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

برخوردار 

نامدارپور
سازمان امور عشایر ایران430430

404

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی
برهان طایفه 

صالحی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1جغتایخراسان رضویمکانیزاسیون405
شهرستان جغتای روستای 

حجت آباد
بانک کشاورزی

بگ محمد 

یوسفی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی500500

1تربت جامخراسان رضویتولیدی پوشاک406
روستای رباط - تربت جام 

پایین جام
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200بلقیس سلیمیبانک توسعه تعاون

407

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

پست بانکروستای کالته صوفی1تربت جامخراسان رضوی
بنفشه ابراهیمی 

چشمه سرخ
وزارت جهاد کشاورزی300300

408

خیاطی 

لباس )زنانه

(عروس

صندوق کارآفرینی امیدروستای ارزنچه سفلی1تایبادخراسان رضوی
بنفشه احمدی 

ارزه سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای قلعه نو شاملو1باخرزخراسان رضویقالی بافی409
بنفشه سلیمی 

شهرنوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

410
طرح توسه 

اشتغال روستایی
صندوق کارآفرینی امیدروستای پشته1تایبادخراسان رضوی

بهاره نعمتی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

411
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

بهرام واحدی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران350350

412
پرواربندی دام 

سبک
1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور - خراسان رضوی 

بخش مرکزی روستای 

شهرک خیابان رسالت غربی 

9

وزارت جهاد کشاورزی250250بهرامعلی حسنیبانک کشاورزی

413

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150بهروز امارشیرصندوق کارآفرینی امیدروستای دوسنگ1تربت جامخراسان رضوی

صندوق کارآفرینی امیدتقی آباد1تربت جامخراسان رضویپروار بند بره414
بهروز دارای تقی 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

415

خدمات مدرن 

سازی 

مکانیزاسیون

2بجستانخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

بجستان
وزارت جهاد کشاورزی460460بهروز سلطانیبانک کشاورزی

416
پرورش دام 

سبک و سنگین
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مرندیز- بجستان 
بانک کشاورزی

بهروز محمدنژاد 

مرندیز
وزارت جهاد کشاورزی520520

417
گردشگری و 

بوم گردی
11001100بهزاد امیریپست بانکبردسکن روستای کبودان2بردسکنخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

418
پرورش دام 

سبک وسنگین
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی تربت جام 

صالح آباد روستای گوشالغر
بانک کشاورزی

بهزاد پور 

شاهیخانه
وزارت جهاد کشاورزی590590
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419

پرورش 

گوسفند داشتی 

با اصالح نژاد

3تربت جامخراسان رضوی
تربت جام صالح اباد 

روستای قلعه حمام
وزارت جهاد کشاورزی384384بهزاد دهقانیبانک کشاورزی

420

احداث وبهره 

برداری پرورش 

اسب

14درگزخراسان رضوی
بخش -شهرستان درگز

روستای چقر/ مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی1000010000بهزاد قربانیصندوق کارآفرینی امید

421
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران400400بهزاد کوهستانیانبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی930930بهلول مالکی نیابانک کشاورزیسرخس روستای قوش چاکر2سرخسخراسان رضویپرواربندی بره422

423

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150بهمن اتابکیپست بانکروستای اسماعیل اباد گرجی1تربت جامخراسان رضوی

424

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای یادگار سفلی1تربت جامخراسان رضوی
بهمن احمدی 

یادگاری
وزارت جهاد کشاورزی400400

425
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی500500بهمن آفریدونبانک کشاورزیباخرز روستای کافچ1باخرزخراسان رضوی

صندوق کارآفرینی امیداینچه سابالغ1قوچانخراسان رضویدامپروری426
بهمن جوان قلعه 

حسن
وزارت جهاد کشاورزی500500

427
پرورش گوساله 

پروار
وزارت جهاد کشاورزی50005000بهمن فرخی رادصندوق کارآفرینی امیدروستای حوض کرم-جنگل 3رشتخوارخراسان رضوی
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428

ارتقاء و درآمد 

زا کردن مرکز 

خدمات 

کامپیوتری و 

اینترنتی کوثر

1نیشابورخراسان رضوی
شهر  –سروالیت - نیشابور

چکنه
200200بهنام تاتاریصندوق کارآفرینی امید

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

429

تولید قطعات 

صنعتی وتولید 

اتصاالت پمپ 

های هیدولیک

3خلیل آبادخراسان رضوی

شهرستان خلیل آباد 

روستای ابراهیم آباد خیابان 

امام خمینی نرسیده به 

شرکت تعاونی روستایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500بهنام شوکتیپست بانک

430
 200زنبورداری 

کندو
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش چاپشلو - درگز 

روستای داغدار

وزارت جهاد کشاورزی750750بهنام گنجیبانک کشاورزی

431
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

بوداغ علی پور 

صحرا
سازمان امور عشایر ایران15001500

432

صندوق خرد 

محلی روستای 

تلگرد

صندوق کارآفرینی امیدفریمان روستای تلگرد30فریمانخراسان رضوی
بی بی اشرف 

سیدی
صندوق کارآفرینی امید400400

433
احداث گاوداری 

پرواری
2خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی خواف بخش 

سالمی روستای ولی اباد
بانک توسعه تعاون

بی بی اعظم 

ناصری فدکی
وزارت جهاد کشاورزی14401440

434
ایجاد و تاسیس 

کارگاه قالیبافی
3تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه روستای 

یحیی آباد اول جاده آغوی
صندوق کارآفرینی امید

بی بی محدثه 

حسینی آغویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

435

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

تولیدات آن

بانک توسعه تعاونروستای شیرتپه- سرخس 2سرخسخراسان رضوی

بی بی مرضیه 

موسوی زاده 

قوژدی

وزارت جهاد کشاورزی400400
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436

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی
بیداهلل علی 

خوردی
وزارت جهاد کشاورزی150150

437

کشت انگور با 

سیستم 

داربستی

1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای ارتیان

وزارت جهاد کشاورزی400400بیژن شوکتیبانک کشاورزی

438
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

شهرستان قوچان روستای 

دربادام
صندوق کارآفرینی امید

پرستو صحرا 

روشن
وزارت جهاد کشاورزی200200

439
-کارباف سنتی 

فرت بافی
100100پروانه امیریپست بانکروستای کهجه1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

440
پرورش 

گوسفند داشتی
20نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش سروالیت 

روستای کالته میدان
وزارت جهاد کشاورزی2968029680پروانه عباس نژادپست بانک

441

مرکز درمان 

وبازتوانی 

(بانوان)معتادین

2تربت حیدریهخراسان رضوی
تربت حیدریه بعد از میدان 

ترمینال روستای بنهنگ
سازمان بهزیستی کشور10001000پروانه یوسفیصندوق کارآفرینی امید

442
کاالی پزشکی 

و سالمت
1باخرزخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خیابان - باخرز - باخرز

روبروی بهداری- ولیعصر 

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500پرویز آفریدونصندوق کارآفرینی امید

443
دامداری همراه 

اصالح نژاد
3سبزوارخراسان رضوی

بخش -شهرستان سبزوار

روستای گراب-روداب
سازمان امور عشایر ایران400400پرویز جمالیبانک توسعه تعاون

پست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی444
پرویز ذبیحی 

ورانلو
سازمان امور عشایر ایران300300
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بانک توسعه تعاونروستای حاجی آباد- تایباد 1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی445
پرویز فیضی 

ماکویی
وزارت جهاد کشاورزی750750

446
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500پرویز قنبرزادهبانک کشاورزی

447
پرورش دام 

سبک و سنگین
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای سردق- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی300300پرویز معینیبانک کشاورزی

448
 110بره پرواری

راسی
1خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل آباد روستای ارغا 

کوچه شهید طاهری
وزارت جهاد کشاورزی580580پرویز نجفیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین اقبالیپست بانکروستای چهاربرجی-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی449

پست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی450
پروین خواجه 

حسینی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویحوله بافی451
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
100100پروین گل خواصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی452

پروین 

محمدخانی 

پشته یی

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پروین محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای ارزنچه سفلی1تایبادخراسان رضویخیاطی453

100100پروین معرفتیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای خیر آباد1تایبادخراسان رضویحوله بافی454
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

455
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار روستای مچ بخش 

ششتمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین نخعیصندوق کارآفرینی امید

456
فرت )کارباف 

(بافی
100100پروین نگهبانصندوق کارآفرینی امیدروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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457

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

به ظرفیت 

بر  (راس 35

مبنای اصالح 

نژادی

1خوافخراسان رضوی

- خواف - خراسان رضوی 

روستای حسن آباد پایین 

خواف

وزارت جهاد کشاورزی500500پری مجنونیپست بانک

1تایبادخراسان رضویفرت بافی458
منزل - روستای پشته 

عبدالغفار نعمتی
صندوق کارآفرینی امید

پری حقیقی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

459
فرت )کارباف 

(بافی
صندوق کارآفرینی امیدروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

پری ناز احمدی 

سنگان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

460
پرورش گاو 

شیری
2باخرزخراسان رضوی

شهرستان باخرز روستای 

نوبهار غالمان
بانک کشاورزی

پریزاد صفرزاده 

شهرنوی
وزارت جهاد کشاورزی700700

صندوق کارآفرینی امیدروستای پشته- تایباد 1تایبادخراسان رضویچادرشب بافی461
پریسا مزدور 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

462
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
صندوق کارآفرینی امید

پگاه بهبودی 

پساوه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکتایباد روستای سرداب1تایبادخراسان رضویدامداری463
پوران حنفی 

سردابی
وزارت جهاد کشاورزی200200

464
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500پیرعلی نامدارپوربانک توسعه تعاون

پست بانکروستای جوکار1چنارانخراسان رضویبره پرواری465
پیرمحمد 

محمدی ورانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200تاج گل شهریپست بانکخواف روستای برآباد1خوافخراسان رضویقالی بافی466
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467
تولید ادوات 

کشاورزی
1زاوهخراسان رضوی

روستای -شهرستان زاوه

صفی اباد
صندوق کارآفرینی امید

تاج محمد 

اصغرزاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1تایبادخراسان رضویقالیبافی468
روستای اسد آباد -تایباد

دربند
صندوق کارآفرینی امید

تاجور غالمی 

جوزقانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2کاشمرخراسان رضویپرواربندی بره469

- استان خراسان رضوی 

بخش - شهرستان کاشمر 

روستای تجرود - کوه سرخ 

منزل علی تیر انداز- 

وزارت جهاد کشاورزی350350تقی تیر اندازبانک کشاورزی

470

تجهیز باجه 

خدمات بانکی 

(پست بانک)

2باخرزخراسان رضوی
باخرز بخش باالوالیت 

روستای استجرود
پست بانک

تقی شبان 

اصطجرودی
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

471

عکاسی و 

فیلمبرداری و 

خدمات 

کامپیوتری

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600تکتم بهروجهصندوق کارآفرینی امیدمرندیز- بجستان 2بجستانخراسان رضوی

472
گوسفند مغانی 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی300300تکتم رفیعیپست بانکروستای ارزنه- باخرز1باخرزخراسان رضوی

1تربت حیدریهخراسان رضویتابلو فرش473
روستا دامسک امام رضا 

 آخر میالن بن بست10/1
پست بانک

تکتم کرامتی 

خندان دل
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

474

گوسفند مغانی 

 75داشتی 

راسی

1باخرزخراسان رضوی
روستای - شهرستان باخرز

قلعه نو
وزارت جهاد کشاورزی750750تکتم مصطفاییپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای حسینی1تایبادخراسان رضویقالی بافی475
توران عابدینی 

حسینی یی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1درگزخراسان رضویکشت زعفران476
شهرستان - خراسان رضوی 

نوخندان- درگز 
وزارت جهاد کشاورزی450450توفیق صفریبانک کشاورزی
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477
دامداری همراه 

با اصالح نژاد
5سبزوارخراسان رضوی

بخش -شهرستان سبزوار

روستای چلقانی-روداب
سازمان امور عشایر ایران15001500تیمور امامی کیابانک توسعه تعاون

478
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

تیمور رهنما 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی479
منزل - روستای فرمان آباد 

استینی
100100ثریا استینیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

480
تولید و پرورش 

شتر مرغ
12سبزوارخراسان رضوی

سبزوار شهر ششتمد روستا 

ی مچ
وزارت جهاد کشاورزی600600ثریا اصغریصندوق کارآفرینی امید

1درگزخراسان رضویکشت زعفران481

خراسان رضوی شهرستان 

درگز بخش نوخندان 

روستای برج قلعه

وزارت جهاد کشاورزی560450ثریا الهیاریبانک کشاورزی

482

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی

1خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای رباط جز
وزارت جهاد کشاورزی490490ثریا رباط جزیبانک کشاورزی

483

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای کالته بزرگ1تربت جامخراسان رضوی
ثریا ساکت 

شهرنوی
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ثریا عباسیپست بانکروستای صاحبداد پایین جام1تربت جامخراسان رضویخیاطی484

485
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار روستای مچ بخش 

ششتمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ثریا عرب نخعیصندوق کارآفرینی امید
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صندوق کارآفرینی امیداتایباد روستای قومی1تایبادخراسان رضویکاربافی سنتی486
ثریا مطیع 

استادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

487

پرورش گوساله 

پروار با هدف 

افزایش وزن

5تربت جامخراسان رضوی
تربت جام بلوار امام خمینی 

555 پالک 28امام خمینی 
صندوق کارآفرینی امید

ثریا میش مست 

تیموری
وزارت جهاد کشاورزی25002500

بانک کشاورزیتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی488
جابر اسکویی 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

489
مصنوعات 

چوبی وچرم
1سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش مرکزی 

روستای کراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400جابر کرابیصندوق کارآفرینی امید

490

تولید زغال از 

ضایعات منابع 

سلولزی

6جغتایخراسان رضوی
جغتای بلوار فرهنگیان 

28پالک 
صندوق کارآفرینی امید

جابر کیوانلو 

شهرستانکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800

پست بانکروستای سرداب1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند491
جان افروز جان 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

492

-کارباف سنتی 

تن )فرت بافی 

(بافی

صندوق کارآفرینی امیدتایبادروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی
جان افروز 

کریمی آبقه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

493
فرت )کارباف 

(بافی
100100جان افروز گردیصندوق کارآفرینی امیدروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

494
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

جان محمد نوری 

قاچکانلو
سازمان امور عشایر ایران480480

495
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500ججو مولویبانک کشاورزی

1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی496
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای پساوه
بانک توسعه تعاون

جعفر ابراهیمی 

شکوری
وزارت جهاد کشاورزی282282
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497

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای شوراب علیا1تربت جامخراسان رضوی
جعفر اعظمی 

چنار
وزارت جهاد کشاورزی150150

بانک کشاورزیروستای پساوه-تایباد1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند498
جعفر براتی 

پساوه کی
وزارت جهاد کشاورزی320320

پست بانکروستای ماسی ماسکانلو1چنارانخراسان رضویدامداری499
جعفر 

برزگرسیداباد
وزارت جهاد کشاورزی250250

500

تولید چیپس 

میوه وبسته 

بندی

وزارت جهاد کشاورزی25001890جعفر سعدیبانک کشاورزیشهرستان گناباد کاخک5گنابادخراسان رضوی

501
تولید قند و 

شکر
3مشهدخراسان رضوی

 جاده مشهد 30کیلومتر

نیشابور روستای امان آباد 

ناحیه صنعتی امان آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000جعفر صنوبریپست بانک

502

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300جعفر عزتیپست بانکروستای منصوریه1تربت جامخراسان رضوی

503

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500جعفر غالمیپست بانکبردسکن روستای صالحیه1بردسکنخراسان رضوی

504

پرورش گوساله 

پروارواصالح 

نژاددام

وزارت جهاد کشاورزی900900جعفر قربان زادهبانک توسعه تعاونروستای آبشور-قوچان2قوچانخراسان رضوی
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505

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای چاه مزار سفلی1تربت جامخراسان رضوی
جعفر مقدم 

موسی اباد
وزارت جهاد کشاورزی150150

506
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500جعفرقلی مولویپست بانک

507
پرورش گاو 

شیری
6سبزوارخراسان رضوی

سبزوار روستای رباط 

سرپوش جاده نجم آباد رور 

به روی مرغداری علوی کیا

وزارت جهاد کشاورزی19401940جالل ابراهیمیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500جالل برزوییبانک کشاورزی21اسدابادی 1سبزوارخراسان رضویزنبور عسل508

509

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای ابدال آباد1تربت جامخراسان رضوی
جالل خورشیدی 

ابدال آبادی
وزارت جهاد کشاورزی700700

510
پرورش 

گاوشیری
وزارت جهاد کشاورزی16001600جالل رمضان نژادبانک کشاورزیبردسکن روستای درونه3بردسکنخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی480480جالل شهدادیبانک کشاورزیسرخس روستای شیرتپه2سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی511

512

پرورش گاو 

 19شیری 

راسی مولد 

روستایی

2گنابادخراسان رضوی

شهرستان گناباد بخش 

- دهستان کاخک- کاخک 

روستای برجوک

بانک کشاورزی
جالل شهسواری 

بلوچی
وزارت جهاد کشاورزی11501150
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513

طرح پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی150

6مشهدخراسان رضوی

 75- کالت نادری 

- کیلومتری جاده قرنیکان 

محله عشایری زیالوه

سازمان امور عشایر ایران21002100جالل عرفانیبانک کشاورزی

514

محصوالت 

-گلخانه ای

صیفی-سبزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000جالل قدوسیبانک کشاورزیخلیل آباد شهر کندر2خلیل آبادخراسان رضوی

515
پرورش زنبور 

عسل
2خلیل آبادخراسان رضوی

روستای محمدآباد خ شهید 

هرمزی کوچه تدریس
بانک توسعه تعاون

جالل مالدار 

محمدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی800800

516
پرواربندی دام 

سبک
بانک کشاورزیکاشمر روستای فرح آباد1کاشمرخراسان رضوی

جالل نظامی 

وطندوست
وزارت جهاد کشاورزی400400

517
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
4سبزوارخراسان رضوی

اراضی روستای استیر گود 

عفیر مجتمع دامپروری 

شهرستان سبزوار

وزارت جهاد کشاورزی15001500جالل واعظ نیابانک توسعه تعاون

518
پرواربندی 

گوسفند
2درگزخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

درگز روستای گلریز
وزارت جهاد کشاورزی298298جالل ورزندهپست بانک

بانک توسعه تعاونتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویدام داری519
جلیل احمد 

نگهبان
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک توسعه تعاونتایباد پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی520
جلیل ایوبی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی504504جلیل خزیمهبانک کشاورزیروستای قوش خزاعی2سرخسخراسان رضویپرواربندی`521

522

خدمات برق 

صنعتی و 

کشاورزی

1مشهدخراسان رضوی

جاده سیمان روستای 

مقصود اباد مجتمع صنفی 

صنعتی ضامن هشتم قطعه 

۳۳

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200جلیل داودیصندوق کارآفرینی امید
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1گنابادخراسان رضویگاوداری شیری523
شهرستان - خراسان رضوی 

 فرهنگیان2خ فاز - گناباد 
بانک کشاورزی

جلیل غفوری 

کاخکی
وزارت جهاد کشاورزی840840

524
پرورش دام 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500جلیل کارگرپست بانکسیدآباد1چنارانخراسان رضوی

525

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

بانک کشاورزیقوچان عشایر1قوچانخراسان رضوی
جلیل 

کوهستانیان
سازمان امور عشایر ایران500500

2کاشمرخراسان رضویزنبورداری526
- کاشمر- خراسان رضوی

روستای عشرت اباد
پست بانک

جمال الدین 

خانی عشرات 

ابادی

وزارت جهاد کشاورزی320320

وزارت جهاد کشاورزی450450جمال عارفی ماکوبانک توسعه تعاونروستای حاجی آباد- تایباد 1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی527

528

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150جمال غوریانیصندوق کارآفرینی امیدروستای محمود اباد1تربت جامخراسان رضوی

529
باجه خدمات 

بانکی
200200جمشید خدادادیپست بانکتربت جام روستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

530

پرورش 

گوسفند داشتی 

در شرایط 

خشکسالی

2خوافخراسان رضوی

شهرستان  _خراسان رضوی

 _بخش سنگان- خواف

روستای نهور

وزارت جهاد کشاورزی300300جمشید صفریپست بانک

531
دامداری همراه 

اصالح نژاد
3سبزوارخراسان رضوی

-بخش روداب-سبزوار

روستای چاه تلخ
بانک توسعه تعاون

جمشید عباس 

زاده
سازمان امور عشایر ایران750750
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بانک کشاورزیتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی532
جمشید عبدی 

کراتی
وزارت جهاد کشاورزی400400

533
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران1020010200جمشید عمارلوبانک توسعه تعاوننیشابور15نیشابورخراسان رضوی

534
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران10001000جهانگیر توبکانلوبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان4قوچانخراسان رضوی

بانک توسعه تعاونسرخس روستای اسالم قلعه1سرخسخراسان رضویگوسفندداشتی535
جهانگیر 

علمیرزایی
وزارت جهاد کشاورزی400400

536

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
-تربت جام -خراسان رضوی

روستای خیرآبادباالجام
وزارت جهاد کشاورزی150150جواد ابراهیمیانصندوق کارآفرینی امید

537

پرورش بره 

پروارواصالح 

نژاددام سبک

بانک توسعه تعاونروستای ساالنقوچ-قوچان2قوچانخراسان رضوی
جواد اکبرزاده 

ساالنقوچ
وزارت جهاد کشاورزی648648

538

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی200200جواد برمرپست بانکروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

539
داربست باغات 

انگور
وزارت جهاد کشاورزی200200جواد بگلری بگلربانک توسعه تعاونقوچان روستای بیگلر1قوچانخراسان رضوی
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540

توسعه واحد 

انبارداری و 

نگهداری و 

خدمات سورت 

و بسته بندی 

سیب زمینی

50فریمانخراسان رضوی

- اراضی شهرستان فریمان 

 جاده فریمان به 15کیلومتر 

مشهد

وزارت جهاد کشاورزی4400044000جواد بهزادیانبانک کشاورزی

541
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان عشایری
صندوق کارآفرینی امید

جواد تقدسی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

542

نگهداری 

گوسفند داشتی 

و اصالح نژاد به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

( راس30)بومی 

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای چمن آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500جواد جعفریپست بانک

543
پرواربندی 

گوسفند
1چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

 5سیداباد خیابان امام علی 

4فرهنگ 

پست بانک
جواد جعفری 

سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی250250

544

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس30

سازمان امور عشایر ایران500500جواد جهانبخشپست بانکروستای قل قوچان1چنارانخراسان رضوی

2زاوهخراسان رضویپرواربندی بره545
روستای -شهرستان زاوه

صفی اباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000جواد جهانشیریبانک کشاورزی
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546

پروش گاو 

 20شیری 

- راسی مولد 

صنعتی

2گنابادخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

شهر کاخک جاده - گناباد 

کاخک گناباد مجتمع گاو 

شیری دلیران

بانک کشاورزی
جواد چیت گر 

کاخکی
وزارت جهاد کشاورزی14501450

547
تولید پوشاک 

مردانه
4مشهدخراسان رضوی

 جاده کالت 3کیلومتر 

انتهای روستای گرجی بین 

 درب بنفش17 و 15

پست بانک
جواد حسین پور 

حجار
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

548
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران23302330جواد حشمتیبانک کشاورزیعشایر مشهد2مشهدخراسان رضوی

549
خرید گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500جواد حمیدیپست بانکروستای شهید بهشتی-باخرز1باخرزخراسان رضوی

صندوق کارآفرینی امیدروستای پل بند.باخرز1باخرزخراسان رضویپرورش گوسفند550
جواد خدادادی 

آهنگرانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

4چنارانخراسان رضویتولید پوشاک551

-روستای سید آباد-چناران

-بین آسفالت اول ودوم 

داخل دبیرستان دخترانه 

احمد جعفری

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000جواد خرمی فرپست بانک

2کاشمرخراسان رضویگوساله پرواری552
روستای فدافن بعد از چاه 

موتور جعفری
بانک کشاورزی

جواد خزاعی 

فدافن
وزارت جهاد کشاورزی700700

وزارت جهاد کشاورزی200200جواد خلیلیصندوق کارآفرینی امید4روستای جابوز خ چمران1خلیل آبادخراسان رضویپرواربندی بره553
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554

تولید،تعمیر و 

اتوماسیون انواع 

تابلو برق و 

موتور پمپ 

های کشاورزی 

و صنعتی

2مشهدخراسان رضوی

جاده سیمان بعد از همت 

 ۶اباد شهید کشمیری 

روستای مقصود اباد مجتمع 

۳۴ضامن هشتم قطعه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000جواد داودیصندوق کارآفرینی امید

555
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای حصار
وزارت جهاد کشاورزی800800جواد زارعی حصارصندوق کارآفرینی امید

556
پرورش دام 

سبک و سنگین
5بجستانخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی 

- شهرستان بجستان 

روستای مرندیز

بانک کشاورزی
جواد زیرک 

مرندیز
وزارت جهاد کشاورزی470470

2خلیل آبادخراسان رضویدامپروری557
خراسان رضوی شهرستان 

خلیل آباد روستای نصرآباد
بانک توسعه تعاون

جواد ساعی 

سرمزده
وزارت جهاد کشاورزی12001200

558
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیکوی خوارزم محله- کالت 1کالتخراسان رضوی

جواد سعادتمند 

دربندی
وزارت جهاد کشاورزی400400

559
پرواربندی 

صنعتی گوسفند
2بینالودخراسان رضوی

 جاده 4کیلومتر - طرقبه 

کالته آهن دامپروری 

مرینوس

بانک کشاورزی
جواد سلیمانزاده 

طرقبه
وزارت جهاد کشاورزی15001500

560

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای خرم اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
جواد شامی 

سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی150150
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561
پرواربندی 

گوساله
1چنارانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای قره جنگل 

117پ 

وزارت جهاد کشاورزی500500جواد شعبانیپست بانک

562

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

بانک کشاورزی99152320500تربت جامخراسان رضوی
جواد شیروانی 

کالته آقا محمد
وزارت جهاد کشاورزی40004000

563
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیروستای رهنه1تایبادخراسان رضوی

جواد صاحبدل 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

564

صنایع تبدیلی 

 )کشمش 

ساخت 

(دستگاهها

وزارت جهاد کشاورزی600600جواد طاهریصندوق کارآفرینی امیدابراهیم آباد- خلیل آباد 1خلیل آبادخراسان رضوی

565
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی13001300جواد عرببانک کشاورزیسرخس روستای گنبدلی1سرخسخراسان رضوی

566

پرورش دام 

گوسفند  )سبک

(داشتی

1خوافخراسان رضوی

شهرستان . خراسان رضوی

اما رضا . روستا زوزن. خواف

16

وزارت جهاد کشاورزی500500جواد عرب زوزنیبانک توسعه تعاون

567

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند دشتی 

 40به ظرفیت

راس

1خوافخراسان رضوی

- خواف- خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای چاه گچی

وزارت جهاد کشاورزی500500جواد عرب نژادپست بانک
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568

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی50

2مشهدخراسان رضوی
 –جاده سد کارده - مشهد

روستای درمیان بام
سازمان امور عشایر ایران640640جواد عرفانیبانک کشاورزی

569

پرورش گیاهان 

گلخانه ای 

آلویه ورا –

درسطح 

متر1000

2مه والتخراسان رضوی

خراسان رضوی : نام استان 

مه والت نام : نام شهرستان 

مه والت جنوبی : دهستان

چاه -فیض آباد: نام روستا 

دانشجو قهرمانی وشرکاء

وزارت جهاد کشاورزی320320جواد عمومیبانک توسعه تعاون

570
پرورش بره 

پرواری
2کاشمرخراسان رضوی

کاشمر روستای محمدیه 

3شهدای 
پست بانک

جواد قدسی 

محمدیه
وزارت جهاد کشاورزی800800

571
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک توسعه تعاونروستای ارزنه-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

جواد کبیری 

ارزنه یی
وزارت جهاد کشاورزی300300

572
پرورش 

گاوشیری
وزارت جهاد کشاورزی19001900جواد کوهیبانک کشاورزیتربت حیدریه روستای اومی4تربت حیدریهخراسان رضوی

573

پرورش 

گوسفند داشتی 

(مغانی )

1باخرزخراسان رضوی
شهرستان باخرز روستای 

ارزنه
بانک توسعه تعاون

جواد محمودزاده 

ارزنه یی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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574

پرواربندی دام 

سبک به 

 50ظرفیت 

بهره )راس 

گیری از دام 

اصالح شده 

جهت بهبود 

راندمان تولید و 

(ارتقاء بهره وری

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای احمد آباد
پست بانک

جواد مزاری 

منقابی
وزارت جهاد کشاورزی500500

575
کارگاه سی ان 

سی رویه چوب
2جغتایخراسان رضوی

استان خراسان 

. شهرستان جغتای.رضوی

روستای محمدآباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000جواد مظفری فرصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی25001750جواد میرزائیبانک کشاورزیاراضی اسماعیل اباد کاللی5تربت جامخراسان رضویگاو شیری576

577
کشت انگور 

داربستی
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای ارتیان

وزارت جهاد کشاورزی400400جواد نوریبانک کشاورزی

578
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

جواد نیکویی 

شفیع
سازمان امور عشایر ایران11801180

579
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی500500جواد یعقوب زادهبانک توسعه تعاونروستای ارخود-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

580
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب1خلیل آبادخراسان رضوی

جواد یعقوبی 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

581
پرورش واصالح 

نژاد بز سانن
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فیض آباد
بانک کشاورزی

چنگیز یوسفی 

سورانی
وزارت جهاد کشاورزی24901800
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582

 150پرورش 

راس گوسفند 

داشتی

1مشهدخراسان رضوی
پنجتن جاده ابلق روستای 

هندل آباد
بانک کشاورزی

حاجی قدیر 

رستگار هندلی
وزارت جهاد کشاورزی620620

583
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار روستای مچ بخش 

ششتمد
صندوق کارآفرینی امید

حاجیه خانم 

عرب مجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویقالی بافی584
حافظه شیخ 

جامی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای پشته1تایبادخراسان رضویشالبافی585
حاکمه حقیقی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

586

-کارباف سنتی 

تن )فرت بافی 

(بافی

1تایبادخراسان رضوی
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
صندوق کارآفرینی امید

حاکمه ساعدی 

مهرآبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

587
توسعه 

زنبورداری
1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور زبرخان روستای 

گرینه
وزارت جهاد کشاورزی680680حامد اعالمیصندوق کارآفرینی امید

588

محصوالت 

-گلخانه ای

صیفی-سبزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000حامد باقریصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد شهر کندر2خلیل آبادخراسان رضوی

589

تولید انواع 

قطعات و ادوات 

کشاورزی

8مشهدخراسان رضوی

بلوار میامی جاده کنه بیست 

 _شهرآباد -روستا مهدی آباد

 جنب 14(ع)امام رضا 

سایت مخابرات

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000حامد بزازیصندوق کارآفرینی امید

590
پرورش 

زنبورعسل
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان رشتخوار روستای 

حسین آباد
صندوق کارآفرینی امید

حامد حدادیان 

رشخوار
وزارت جهاد کشاورزی180180

591
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران23302330حامد حشمتیبانک کشاورزیعشایر مشهد2مشهدخراسان رضوی
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592

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای دوسنگ1تربت جامخراسان رضوی
حامد خسروی 

جهان اباد
وزارت جهاد کشاورزی150150

593
پرورش 

گوسفند داشتی
2زاوهخراسان رضوی

بخش -شهرستان زاوه 

روستای علیک- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی900900حامد رنجبریبانک کشاورزی

594

مرکز جمع 

آوری شیر 

وصنایع تبدیلی 

وتکمیلی بسته 

بندی لبنیات

15تربت جامخراسان رضوی
 جاده 3تربت جام کیومتر 

باخرز باغسنگان سفلی
وزارت جهاد کشاورزی90009000حامد زیوری فربانک توسعه تعاون

595

تولید گیاهان 

دارویی کم آب 

در مناطق نیمه 

خشک 

باکشاورزی 

نیمه صنعتی و 

بسته بندی

1داورزنخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-روستای مزینان- داورزن

27شریعتی 

وزارت جهاد کشاورزی200200حامد مزینانیصندوق کارآفرینی امید

1درگزخراسان رضویکشت زعفران596

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای ارتیان

بانک کشاورزی
حامد نوری 

ارتیانی
وزارت جهاد کشاورزی560450

597
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای قلعه نو شاملو1باخرزخراسان رضوی

حبیب اله داروغه 

قلعه نو شاملویی
وزارت جهاد کشاورزی400400
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598
خریدوانت 

نیسان
1گنابادخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی 

روستای حاجی - گناباد 

منزل شخصی-آباد

320320حبیب اله عباسیبانک توسعه تعاون
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1خوافخراسان رضویپرورش شتر599

-بخش جلگه زوزن - خواف 

روستای -  دهستان کیبر 

قطارگز

صندوق کارآفرینی امید
حبیب اله عرب 

صاحبی
وزارت جهاد کشاورزی800800

600

گاوداری 

کوچک 

روستایی بر 

مبنای اصالح 

نژادی پرورش 

گاو شیری به 

 راس8ظرفیت 

1خوافخراسان رضوی

- خواف - خراسان رضوی 

روستای - بخش سالمی 

چهارده

پست بانک
حبیب اله 

منصوری
وزارت جهاد کشاورزی10001000

601

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
خراسان رضوی تربت جام 

روستای قلعه شیر
پست بانک

حبیب جوانشیر 

قلعه شیری
وزارت جهاد کشاورزی300300

602
پرورش 

گوسفندداشتی
بانک کشاورزیروستای دیزادیز-قوچان1قوچانخراسان رضوی

حبیب زراعت 

پیشه
وزارت جهاد کشاورزی400400

603

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نزاد

وزارت جهاد کشاورزی600600حبیب زوریبانک کشاورزیروستای کمرچه.صالح اباد3تربت جامخراسان رضوی
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604

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150حبیب منصورپورصندوق کارآفرینی امیدروستای تغز علیا1تربت جامخراسان رضوی

2تربت حیدریهخراسان رضویفرت بافی605

تربت - خراسان رضوی 

- بخش رخ - حیدریه 

روستای سر باال

پست بانک
حبیبه قربانی 

سرباال
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

606
دامداری همراه 

با اصالح نژاد
3سبزوارخراسان رضوی

بخش - شهرستان سبزوار

روستای خدرشاه-سروالیت
بانک توسعه تعاون

حجت اله جنتی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

607
پرورش دام 

سبک و سنگین
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مرندیز- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی392392حجت اله زال پوربانک کشاورزی

608
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

روستای -رشتخوار

محمدآبادآستانه

وزارت جهاد کشاورزی450450حجت اله مرادیپست بانک

1تربت جامخراسان رضویآبنبات پزی609
روستای مومن - تربت جام 

اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500حجت پوریوسفیصندوق کارآفرینی امید

610
پرورش دام 

داشتی
پست بانکسیدآباد1چنارانخراسان رضوی

حجت حسینی 

سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی400400

611
توسعه تولیدی 

مصنوعات چوبی
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- شهر یونسی - بجستان 

- خیابان شهید مرادی 

11شهید مرادی 

پست بانک
حجت حمیدیان 

یونسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

612

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

5تربت جامخراسان رضوی
اراضی روستای اسماعیل 

ابادگرجی
وزارت جهاد کشاورزی25002500حجت خدادادیبانک کشاورزی
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613
گوسفند مغانی 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدقلعه نو- باخرز1باخرزخراسان رضوی

حجت ساقی 

قلعه نویی
وزارت جهاد کشاورزی200200

سازمان امور عشایر ایران350350حجت شکفتهپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی614

615

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

(راس30)بومی

1خوافخراسان رضوی
خواف بخش سالمی 

روستای احمدآباد باالخواف
پست بانک

حجت صالح 

نیامنقابی
وزارت جهاد کشاورزی500500

616
پرورش گیاهان 

دارویی و زعفران
2سبزوارخراسان رضوی

سبزوار ششتمد روستای 

قلعه میدان
وزارت جهاد کشاورزی500500حجت عباسیپست بانک

1سرخسخراسان رضویبره پروار617
سرخس روستای قوش 

خزایی
بانک کشاورزی

حجت عرب 

همتی
وزارت جهاد کشاورزی194194

618
پرورش 

گوسفند پرواری
1چنارانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای شیخ کانلو
وزارت جهاد کشاورزی500500حجت قربانیپست بانک

619
پروروش 

گوسفند داشتی
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان بجستان روستای 

مرندیز
وزارت جهاد کشاورزی400400حجت مرندیزیبانک کشاورزی

620
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش صالح 

آباد روستای سیرزار
وزارت جهاد کشاورزی600600حجت نجفیبانک کشاورزی

621

پرورش بره 

پرواری 

راسی100

2مشهدخراسان رضوی
جاده - ارامگاه فردوسی

روستای درمیان بام-درزاب
صندوق کارآفرینی امید

حجت نوروزی 

شتردار
سازمان امور عشایر ایران500500
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622
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعشایر مشهد2مشهدخراسان رضوی

حجی اسماعیل 

نیکویی شفیع
سازمان امور عشایر ایران23302330

623
کارگاه خیاطی 

و نازک دوزی
1باخرزخراسان رضوی

شهرستان باخرز خیابان 

1 پالک6ولیعصر-ولیعصر 
پست بانک

حجی خانم 

دوست شهرنوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1قوچانخراسان رضویخیاطی624
قوچان روستای نسیم آباد 

10 پالک5نسیم 
صندوق کارآفرینی امید

حدیث جنتی 

سراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

625
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100حدیثه صابریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

626
بافتنی های 

سنتی
بانک توسعه تعاونتایباد روستای خیر آباد1تایبادخراسان رضوی

حدیثه قوی 

پنجه پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی627
حریف قاینی 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی300300

628

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای یکه پسته1تربت جامخراسان رضوی
حسام الدین 

علمی یکه پسته
وزارت جهاد کشاورزی150150

629

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150حسن ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی

630

پرورش دام 

گوسفند )سبک

(داشتی

صندوق کارآفرینی امیدبردسکن درونه1بردسکنخراسان رضوی
حسن احمدی 

نژاد
سازمان امور عشایر ایران700700
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631

پرورش زنبور 

 100عسل 

کلنی

1داورزنخراسان رضوی
شهرستان داورزن روستای 

صدخرو
بانک کشاورزی

حسن احمدی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی250250

632
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

حسن احمدی 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

633
پرورش گاو 

راس20شیری
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن اسدپورپست بانکچناران روستای سمندر1چنارانخراسان رضوی

634
توسعه 

زنبورداری
1بردسکنخراسان رضوی

خراسان رضوی بردسکن 

روستای سیر
وزارت جهاد کشاورزی450450حسن اسدیبانک کشاورزی

635

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

1تربت جامخراسان رضوی
روستای ابدال - تربت جام 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

حسن افضلی 

ابدال آبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

636

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500حسن اکبریبانک کشاورزیبردسکن روستای دهن قلعه1بردسکنخراسان رضوی

637
خدمات مدرن 

سازی کشاورزی
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

یونسی- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن اکبریانبانک کشاورزی

638
اصالح نژاد دام 

سبک
پست بانکروستای دولتخانه2قوچانخراسان رضوی

حسن الهوردی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی10001000

بانک کشاورزیفیروزه جالل آباد1فیروزهخراسان رضویپرواربندی بره639
حسن امامیان 

توپکانلو
وزارت جهاد کشاورزی800800

وزارت جهاد کشاورزی12001200حسن آب ساالنبانک کشاورزیخیراباد1جوینخراسان رضویخرید تراکتور640

641
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسن آقاییپست بانکروستای کرونگان3چنارانخراسان رضوی
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642

احداث گلخانه 

پرورش برگ  )

آلویه ورا و 

 (پاجوش 

5بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

 )چاه نوین - بجستان 

(عابدیان 

وزارت جهاد کشاورزی40003000حسن برادران رادبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500حسن بی غمپست بانکچناران روستای فریزی1چنارانخراسان رضویزنبورداری643

2رشتخوارخراسان رضویپوشاک644
 5رشتخوار خیابان مطهری 

4پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسن پر دلصندوق کارآفرینی امید

645
گوسفند داشتی 

 راسی50
وزارت جهاد کشاورزی400400حسن پریدختپست بانکروستای هفت سویی- باخرز1باخرزخراسان رضوی

646
پروش گاو 

شیری
2کاشمرخراسان رضوی

روستای کسرینه کوچه 

منبع آب هوایی
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن تقدیسیپست بانک

647
اصالح نژاد دام 

سبک
صندوق کارآفرینی امیدعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

حسن تقدیسی 

توبکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

سازمان امور عشایر ایران500500حسن توپکانلوپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی648

649
تولید نوشیدنی 

چیا
4کالتخراسان رضوی

- الین نو- شهرستان کالت

ابتدای جاده الین به احمد 

اباد

بانک کشاورزی
حسن جوادی 

چهارراه
وزارت جهاد کشاورزی50005000

650

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

بانک کشاورزیقوچان عشایر شفیع1قوچانخراسان رضوی
حسن جوادی 

ورانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

651

پرورش 

1گوسفندشیری

راس00

وزارت جهاد کشاورزی500500حسن جیرانیپست بانکروستای شیخ کانلو1چنارانخراسان رضوی

2خلیل آبادخراسان رضوی(گلخانه)اشتغال 652
خراسان رضوی کندر 

مجتمع گلخانه ای
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسن حاجتیصندوق کارآفرینی امید
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وزارت جهاد کشاورزی500500حسن حسن زادهپست بانکروستای حسن آباد2بردسکنخراسان رضویپرواربندی بره653

654
پرورش دام 

سبک و سنگین
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مرندیز- بجستان 
بانک کشاورزی

حسن حسن زاده 

مرندیز
وزارت جهاد کشاورزی500500

655

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500حسن حسینیبانک کشاورزیروستای مهالر باال1بردسکنخراسان رضوی

656
پرورش گاو 

شیری
1گنابادخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای نوده - گناباد 

میرمحراب

پست بانک
حسن حکیمی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی700700

657

گوسفند داشتی 

با هدف افزایش 

وزن

پست بانکروستای مخالفتگاه باالجام1تربت جامخراسان رضوی
حسن حیدری 

قره چماق
وزارت جهاد کشاورزی150150

658
پرورش دام 

سبک
بانک توسعه تعاونقوچان روستای ناوخ2قوچانخراسان رضوی

حسن حیدری 

یان
وزارت جهاد کشاورزی500500

1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی659
شهرستان تایبادروستای 

رهنه
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن خدادادیپست بانک

2خوافخراسان رضویگوسفند داشتی660
خراسان رضوی شهرستان 

خواف روستای زوزن
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن خزاییپست بانک

661
پرورش دام 

زوزن
5خوافخراسان رضوی

بخجلگه زوزن روستای 

6زوزن خ امام رضا 
پست بانک

حسن خزائی 

زوزنی
وزارت جهاد کشاورزی250250

662

دامداری 

گوسفند 

باالگوی /داشتی

اصالح نژاد

20خوافخراسان رضوی
شهرستان -خراسان رضوی 

مناطق عشایری-خواف 
سازمان امور عشایر ایران2000020000حسن دامن باغبانک توسعه تعاون
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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663

پرورش زنبور 

عسل تولید 

عسل

1خلیل آبادخراسان رضوی
شهرستان خلیل آباد 

روستای دهنو
وزارت جهاد کشاورزی450450حسن دولتشاهیبانک کشاورزی

664
پرورش بره 

پرواری
1رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

رشتخوار،روستای سنگان
وزارت جهاد کشاورزی400400حسن رجب زادهپست بانک

665

پرورش 

گاوشیری 

واصالح نژاددام 

سنگین

پست بانکروستای فخرآباد-قوچان1قوچانخراسان رضوی
حسن 

رضافخرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

666
پرورش گاو 

راس10شیری 
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن رضاییپست بانکچناران روستای حسین اباد1چنارانخراسان رضوی

667
پرورش دام 

سبک
1نیشابورخراسان رضوی

- سروالیت - نیشابور 

روستای قزل آغول
وزارت جهاد کشاورزی438438حسن رضاییانبانک کشاورزی

668
پرواربندی دام 

سبک
1خوافخراسان رضوی

شهرستان خواف بخش 

سنگان روستای بهدادین
پست بانک

حسن رمضانی 

بهدادین
وزارت جهاد کشاورزی700700

2قوچانخراسان رضویکاشت زعفران669
خراسان رضوی شهرستان 

قوچان اراضی دولو
بانک کشاورزی

حسن روح پرور 

دولو
وزارت جهاد کشاورزی11001100

670
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی12601260حسن زمانیبانک کشاورزیبیدخت جاده شوراب3گنابادخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی200200حسن زمندیپست بانکجغتای روستای رضوان1جغتایخراسان رضویداربست انگور671

672
پرورش بره 

پرواری
3کاشمرخراسان رضوی

روستای زنده جان خیابان 

5ثامن االیمه 
وزارت جهاد کشاورزی600600حسن سابقیصندوق کارآفرینی امید

673

تولید و ساخت 

ادوات و ماشین 

االت کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای هی هی5قوچانخراسان رضوی
حسن ساجدی 

قوچانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت17001700
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674

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای جلیل اباد1تربت جامخراسان رضوی
حسن سارایی 

محمود ابادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

675
پرواربندی 

گوساله
1خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل آباد روستای سرمزده 

کوچه شهید سبحانی
بانک کشاورزی

حسن ساعی 

سرمزده
وزارت جهاد کشاورزی10401040

676

واحد تولید 

،شوریجات و 

ترشیجات

6تربت جامخراسان رضوی
روستای کاریزنو -تربت جام 

باال جام
صندوق کارآفرینی امید

حسن سربیشه 

گی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

677

پرورش 

گوسفند داشتی 

با برنامه ریزی 

در شرایط 

.خشکسالی

3خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش سنگان- خواف

روستای نهور

وزارت جهاد کشاورزی12001200حسن سفیدروپست بانک

678

پرورش 

گاوشیری واحد 

صنعتی 

راسی 41

(راس مولد20)

4مه والتخراسان رضوی
مه والت بخش شادمهر 

روستای شادمهر
وزارت جهاد کشاورزی12501250حسن سلیمانیبانک کشاورزی

679

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

سبک

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای - دهستان کیبر

مهاباد

وزارت جهاد کشاورزی500500حسن سنجریپست بانک

5سبزوارخراسان رضویشتر شیری680
روستای رباط - سبزوار 

سرپوش
بانک کشاورزی

حسن سنگ 

سفیدی
وزارت جهاد کشاورزی25001690
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681
پرورش دام 

سبک و سنگین
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای فخرآباد- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی630630حسن شریعتیبانک کشاورزی

682
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

حسن شفیعی 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

683

تولید کننده 

محصوالت 

گلخانه ای 

وگیاهان زینتی 

در گلخانه های 

کوچک خانگی

1مه والتخراسان رضوی
- شهرستان مه والت 

18کشاورز - روستای مهنه 
بانک توسعه تعاون

حسن شیدایی 

مهنه
وزارت جهاد کشاورزی100100

684
مجتمع خدمات 

رفاهی
21تربت جامخراسان رضوی

 محور تربت 49کیلومتر 

فریمان- جام 
2493024930حسن شیروانیبانک توسعه تعاون

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

685

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی
حسن صالحی 

رحمن
وزارت جهاد کشاورزی150150

686
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای فتح آباد-رشتخوار
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن صباغ زادهبانک کشاورزی

687
پرورش گاو 

شیری
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

رشتخوار،روستای فتح آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن صباغ زادهصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدکالت روستای باغکند1کالتخراسان رضویپرورش ماهی688
حسن صالحی 

قلعه نو
وزارت جهاد کشاورزی700700
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689
پرورش دام 

سبک و سنگین
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مزار- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی900900حسن ضیائیبانک کشاورزی

690
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدعشایر مشهد2مشهدخراسان رضوی

حسن عباسی 

درمیان بام
سازمان امور عشایر ایران500500

691

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

پست بانکروستای جعفرآباد1تربت جامخراسان رضوی
حسن عبداللهی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی150150

692

پرورش 

گوسفند داشتی 

 60به ظرفیت 

بر مبنای )راس

(اصالح نژاد

2خوافخراسان رضوی
خواف بخش سالمی 

روستای احمدآباد باالخواف
بانک توسعه تعاون

حسن عبدلی 

منقابی
وزارت جهاد کشاورزی600600

693

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی بر 55

مبنای اصالح 

نژاد

1خوافخراسان رضوی

 –خواف  –خراسان رضوی 

روستای  –بخش سنگان 

نیازآباد

وزارت جهاد کشاورزی500500حسن عربپست بانک

2سرخسخراسان رضویشتر مرغ پرواری694
سرخس روستای تپه 

میراحمد
بانک کشاورزی

حسن عرب 

خزاعی
وزارت جهاد کشاورزی600600

695
پرورش 

گوسفند پرواری
1خوافخراسان رضوی

- کیبر - بخش جلگه زوزن 

روستای چاه خشت
بانک کشاورزی

حسن عرب 

صاحبی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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696
طرح پرورش 

گوسفند داشتی
1مشهدخراسان رضوی

دوراهی - جاده کالت-مشهد

محله عشایری - قره تیکان

زیالوه

سازمان امور عشایر ایران500500حسن عرفانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی300300حسن علمیرزاییبانک توسعه تعاونروستای اهلل نظر1سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی697

2خلیل آبادخراسان رضویگوسفندپرواری698
شهرستان - خراسان رضوی

روستای جابوز-خلیل اباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسن عمرانیپست بانک

699
پرورش گاو 

گوشتی
بانک کشاورزی4خیابان ولیعصر - بایگ 2تربت حیدریهخراسان رضوی

حسن عیدی 

بایگی
وزارت جهاد کشاورزی10401040

10بجستانخراسان رضویپرورش دام700
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای سردق- بجستان 
بانک کشاورزی

حسن غفوری 

مقدم بجستانی
وزارت جهاد کشاورزی700700

701

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای - تربت جام 

شهرک - خیرآباد باال جام 

رجایی آخر شهرک سمت 

راست آخرین حیاط

پست بانک
حسن غالمی 

جامی خیرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

702

پرواربندی بره 

با هف افزایش 

وزن

1تربت جامخراسان رضوی
-تربت جام -خراسان رضوی

روستای خیرآبادباالجام
صندوق کارآفرینی امید

حسن غالمی 

موخر قلعه شیری
وزارت جهاد کشاورزی150150

703

پرورش 

گوسفند داشتی 

باه هدف 

امیخته گری

صندوق کارآفرینی امیدروستای چاه مزار1تربت جامخراسان رضوی
حسن غالمیان 

ریوف
وزارت جهاد کشاورزی150150
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704
پرورش 

زنبورعسل
2مه والتخراسان رضوی

- بخش شادمهر - مه والت 

روستای -دهستان ازغند 

ازغند

پست بانک
حسن فرهادی 

راد
وزارت جهاد کشاورزی400400

1رشتخوارخراسان رضویزنبور داری705

شهرستان رشخوار بخش 

مرکزی دهستان استانه 

روستای عمیدی

وزارت جهاد کشاورزی200200حسن قادریصندوق کارآفرینی امید

706

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی400400حسن قیامتیپست بانکروستای محمود اباد سفلی1تربت جامخراسان رضوی

707

کشت و کار گل 

محمدی در 

هکتار3سطح 

2کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای کوشه چاه موتور 

علی پور

وزارت جهاد کشاورزی600600حسن کاظمی فربانک کشاورزی

708
بره پرواری 

اصالح نژاد
وزارت جهاد کشاورزی550550حسن کامیاب پوربانک توسعه تعاونروستای برزو3سبزوارخراسان رضوی

3بجستانخراسان رضویپرورش گوسفند709
روستای مرندیز منزل 

شخصی
وزارت جهاد کشاورزی364364حسن کریمیبانک کشاورزی

710
پرورش دام 

سبک و سنگین
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مرندیز- بجستان 
بانک کشاورزی

حسن گنج 

بخش مرندیز
وزارت جهاد کشاورزی12001200

وزارت جهاد کشاورزی20002000حسن محمدزادهپست بانکتربت حیدریه روستای اومی4تربت حیدریهخراسان رضویگلخانه711

712
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای سراب
بانک توسعه تعاون

حسن محمدزاده 

سراب
وزارت جهاد کشاورزی400400
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713

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
شهرستان تربت جام بخش 

نصرآباد روستای حسنک
وزارت جهاد کشاورزی300300حسن محمدیبانک توسعه تعاون

714
احداث کارگاه 

تولیدی پوشاک
2بردسکنخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستای کوشه
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000حسن مستوفیپست بانک

715
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیکروژده2جوینخراسان رضوی

حسن معراجی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی432432

716
پرورش دام 

سبک
2بردسکنخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی

- شهرستان بردسکن

-روستای شریف آباد

پست بانک
حسن معصومی 

درونه
وزارت جهاد کشاورزی500500

717
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

رشتخوار روستای کریم آباد
بانک کشاورزی

حسن منصوری 

قادر آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

2رشتخوارخراسان رضویبوم گردی718
شهرستان رشتخوار روستای 

حسین آباد
صندوق کارآفرینی امید

حسن 

میرسعیدی 

حسین آباد

300300
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

719
شیالت 

(پرورش ماهی )
پست بانکروستای قله نو- سرخس 3سرخسخراسان رضوی

حسن میش 

مست
وزارت جهاد کشاورزی12001200

720

احداث باغ 

انگور با سیستم 

داربستی

1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای ارتیان

وزارت جهاد کشاورزی500400حسن نوریبانک کشاورزی

721
پپرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی800800حسن هدایتیبانک کشاورزیبردسکن3بردسکنخراسان رضوی
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722
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای آبقه
صندوق کارآفرینی امید

حسنی محمودی 

آبقه یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

723
- تایپیست 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

- شهرستان مه والت 

کوچه - روستای چهلسر 

روبروی حمام

صندوق کارآفرینی امید
حسنیه حاجی 

ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

724
پروار بندی 

گوساله
1فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

فیروزه روستای بزقوچان
وزارت جهاد کشاورزی300300حسین بازوبندیبانک کشاورزی

725
تولید الکترو 

پمپ
2سبزوارخراسان رضوی

ابتدایی روستایی -سبزوار 

ابارش
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500حسین ابارشیصندوق کارآفرینی امید

726

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی
حسین ابراهیمی 

سمنگانی
وزارت جهاد کشاورزی150150

727

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای قلعه شیر1تربت جامخراسان رضوی
حسین ابراهیمی 

قلعه شیری
وزارت جهاد کشاورزی150150

بانک کشاورزیروستای صالح اباد2تربت جامخراسان رضویپرورش دام728
حسین ادهمی 

قلعه حمام
وزارت جهاد کشاورزی600600

729
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

حسین اردشیری 

چادرنشین ورانلو
سازمان امور عشایر ایران500500
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730

گوسفند مغانی 

 50داشتی 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین ارژنگبانک توسعه تعاونروستای چهارطاق- باخرز1باخرزخراسان رضوی

731

آبزی پروری 

پرورش ماهیان 

گرمابی

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن بخش انابد بند 

سمندر چاه اسدی
پست بانک

حسین اسدی 

خوری
وزارت جهاد کشاورزی400400

732
پرورش 

گوسفند داشتی
1سرخسخراسان رضوی

روستای حسن - سرخس 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی270270حسین اسکندریبانک کشاورزی

733

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین اسالمیبانک کشاورزیروستای صادقیه2بردسکنخراسان رضوی

734
پروروش 

گوسفند داشتی
2بجستانخراسان رضوی

روستای مرندیز ابتدای 

ورودی مرندیز
بانک کشاورزی

حسین اسماعیل 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی590590

735
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

حسین 

اسماعیلی هاشم 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی10001000

736

پرورش گیاهان 

گل - دارویی

محمدی وانجام 

عملیات آبیاری 

تکمیلی

صندوق کارآفرینی امیدکالت روستای سررود1کالتخراسان رضوی
حسین اسمعیلی 

برده
وزارت جهاد کشاورزی200200

737
تولید و کاشت 

گل محمدی
3فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی فیروزه 

روستای بتو
بانک کشاورزی

حسین اصغر 

بتویی
وزارت جهاد کشاورزی300300

738
دستگاه سبزی 

خرد کنی
صندوق کارآفرینی امیدروستای امیرآباد3فیروزهخراسان رضوی

حسین اصغر 

توزندجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000
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3گنابادخراسان رضویتولیدی مبلمان739

خراسان رضوی شهر گناباد 

شهرک بیلند حاشیه جاده 

روستای قوژد

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000حسین اصالنیانبانک توسعه تعاون

740

پرورش 

 90شترمرغ 

راسی

2کاشمرخراسان رضوی

-کاشمر- خراسان رضوی

-(فرح آباد)روستای قلعه باال

-ابتدای جاده جردوی

روبروی دبیرستان

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین اطهریصندوق کارآفرینی امید

741
تولید صنایع 

دستی سفالگری
20گنابادخراسان رضوی

- روستای مند - گناباد 

- 13خیابان امام حسین 

کارگاه سفال آوای خاک

800800حسین امیریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

742

پرورش گاو 

تولید )شیری 

(شیر

1خلیل آبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خلیل آباد روستای حسین 

آباد خیابان شهدا کوچه 

شهید امینی

وزارت جهاد کشاورزی550550حسین امینیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای سرکاریز1تربت حیدریهخراسان رضویگاو شیری743
حسین انتظاری 

سرکاریزی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

744
پرواربندی 

گوسفند
1چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

63سیداباد خیابان امام رضا 
پست بانک

حسین ایران 

دوست شیرین 

سو

وزارت جهاد کشاورزی400400

745
پروار بندی 

گوساله
2تربت حیدریهخراسان رضوی

بخش -تربت حیدریه 

مرکزی روستای دوغشک
بانک کشاورزی

حسین ایمان 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی840840

746
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

حسین آخرتی 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

747
طرح گلخانه ای 

کاشت آلویه ورا
6کاشمرخراسان رضوی

صحرای حاجی آباد روستای 

هندآباد بعد از چاه موتور 

غفاری

وزارت جهاد کشاورزی30001800حسین آدینهبانک کشاورزی
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748
گوسفند پروار 

راس50
وزارت جهاد کشاورزی500500حسین باروییپست بانکروستای بهمن جان علیا1چنارانخراسان رضوی

749

پرورش دام 

سبک به 

 50ظرفیت 

راس

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای عباس آباد
پست بانک

حسین براتی 

عباس آبادی
وزارت جهاد کشاورزی360360

750

سفالگری 

کاربردی و 

تزیینی

10سبزوارخراسان رضوی
روستای برآبادی - سبزوار 

بخش روداب
400400حسین برآبادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

751

دفتر پیشخوان 

خدمات دولت و 

بخش خصوصی

200200حسین برغمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای برغمد خیابان اصلی1جوینخراسان رضوی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

752

طرح توسعه ای 

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند کردی

2سرخسخراسان رضوی
دهستان - بخش مرزداران

روستای کاریزک- گل بی بی
وزارت جهاد کشاورزی900900حسین بزنگانیبانک کشاورزی

753

خدمات 

-کامپیوتر

اینترنت و 

مشاوره

1جغتایخراسان رضوی
خیابان - روستای زرقان

شهدا
100100حسین بهشتی فرصندوق کارآفرینی امید

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1درگزخراسان رضویکشت زعفران754
خراسان رضوی شهرستان 

درگزروستای خوانچه
پست بانک

حسین بیگی 

برج قلعه
وزارت جهاد کشاورزی440440

755

طرح پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی100

3مشهدخراسان رضوی

-جاده گوارشک - مشهد 

فردوسی - روستای ولی آباد 

7پالک  - 5

سازمان امور عشایر ایران13601360حسین پروانهبانک کشاورزی
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وزارت جهاد کشاورزی300300حسین پریوشبانک کشاورزیروستای دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی756

وزارت جهاد کشاورزی288288حسین پژمانبانک کشاورزیروستای بزقوچان1فیروزهخراسان رضویبره پروار757

758

بسته بندی 

پسته فرآوری 

شده ،بسته 

بندی حبوبات 

،غالت 

،خشکبار،برنج 

ومیوه آجیلی 

فرآوری شده 

ویا نشده

6مه والتخراسان رضوی
مه والت جنت آباد کیلومتر 

جاده فیض آباد5
وزارت جهاد کشاورزی20002000حسین پژوهشبانک کشاورزی

759
بسته بندی 

ادویجات
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین پورزارعصندوق کارآفرینی امیدروستای قوژد5کاشمرخراسان رضوی

760
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای سردق2بجستانخراسان رضوی

حسین 

پورعبدالهی
وزارت جهاد کشاورزی720720

761
پرورش 

گوسفندداشتی
1بردسکنخراسان رضوی

 پایین تر از 300باب الحکم 

سه راه حطیطه سمت راست
وزارت جهاد کشاورزی600600حسین تمیزیبانک کشاورزی

762
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی21362136حسین جبلهبانک کشاورزیروستای جبله4جغتایخراسان رضوی

763
تولید صنایع 

دستی سفالگری
2گنابادخراسان رضوی

- روستای مند - گناباد 

خیابان اما م حسین جنب 

گاوداری نصیری

400400حسین جعفریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

764
پرورش 

گوسفندداشتی
پست بانکروستای سیدآباد1چنارانخراسان رضوی

حسین چوپانی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

765
پروار بندی 

گوسفند
1چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

- سیداباد خیابان دانش 

 منزل هادی 8دانش 

09153045534حاجعلی 

پست بانک
حسین حاجی 

علی
وزارت جهاد کشاورزی400400

766
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

حسین حسن 

زاده
سازمان امور عشایر ایران500500

767

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150حسین حسینیصندوق کارآفرینی امیدروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی225225حسین حقگوبانک کشاورزیدرگز روستای ارتیان3درگزخراسان رضویکشت زعفران768

769

سنگ های 

قیمتی و نیم 

قیمتی فیروزه 

تراشی

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

معدن
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400حسین حمیدیپست بانک

770
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای کچالنلو
پست بانک

حسین خان 

وفائی
وزارت جهاد کشاورزی500500

771

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400حسین خوشدلپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی

772

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدتقی آباد1تربت جامخراسان رضوی
حسین دارای 

تقی آباد
وزارت جهاد کشاورزی150150
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773
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500حسین داغستانیبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

774
مصنوعات 

mdfچوبی و 
2کاشمرخراسان رضوی

ابتدای روستای - کاشمر 

زنده جان روبروی کارخانه 

خوراک دام

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000حسین داودیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین دربایاربانک توسعه تعاونروستای خیابان-تایباد1تایبادخراسان رضویگاو شیری775

776

پرورش 

شترمرغ 

 200گوشتی 

قطعه

5جوینخراسان رضوی
شهرستان جوین روستای 

عباس آبادملک
وزارت جهاد کشاورزی25752000حسین دلیریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی280280حسین دمابانک کشاورزیروستای اله نظر- سرخس 1سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی777

778

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

( راس70)بومی 

1خوافخراسان رضوی
روستای چهارده خواف 

بخش سالمی
پست بانک

حسین دوربین 

رودی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

779

اصالح نژاد 

پرورش 

گوسفندشیری

بانک توسعه تعاونروستای حکیم اباد1چنارانخراسان رضوی
حسین دوست 

محمدی
سازمان امور عشایر ایران500500

780
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی400400حسین دولتشاهیبانک کشاورزیدهنو- خلیل آباد 1خلیل آبادخراسان رضوی

781
دامداری 

گوسفند داشتی
1سرخسخراسان رضوی

شهرستان سرخس روستای 

.سنگر
وزارت جهاد کشاورزی290290حسین راهی زادهبانک کشاورزی
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782
بره پرواری 

 رأسی100
2کاشمرخراسان رضوی

کوهسرخ، روستای 

قراچه،خیابان خلیج فارس، 

55پالک 

وزارت جهاد کشاورزی400400حسین ربانیبانک کشاورزی

1بردسکنخراسان رضویدامپروری783

خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستای علی آباد 

کشمر خیابان امام رضا امام 

5رضا 

وزارت جهاد کشاورزی200200حسین رجائیصندوق کارآفرینی امید

784
پرورش زنبور 

عسل
2چنارانخراسان رضوی

روستای - شهرستان چناران

فریزی
پست بانک

حسین رحمانی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی450450

785
پرورش 

گوسفند داشتی
2باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

پل بند

صندوق کارآفرینی امید
حسین رزم 

آرامحمد آبادی
وزارت جهاد کشاورزی900900

4داورزنخراسان رضویپرورش ماهی786

روستای -شهرستان داورزن 

چاه عمیق حاج - صدخرو 

محمد رسولیان

وزارت جهاد کشاورزی20002000حسین رسولیانبانک کشاورزی

787

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای خیر اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
حسین رضایی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی150150

788

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400حسین رضوانیبانک کشاورزیدرونه1بردسکنخراسان رضوی

789

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500حسین رضوانیبانک کشاورزیدرونه1بردسکنخراسان رضوی
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790
پرورش دام 

سبک
2نیشابورخراسان رضوی

- نیشابور - خراسان رضوی 

روستای - سروالیت 

ساقیبیک

وزارت جهاد کشاورزی831831حسین ساقیبانک کشاورزی

791

دامداری 

پرورش )

گوسفند داشتی 

)

بانک کشاورزیروستای خانگیران- سرخس 2سرخسخراسان رضوی
حسین شادمان 

خرم
وزارت جهاد کشاورزی720720

792
پرورش بره 

پرواری
2کاشمرخراسان رضوی

کاشمر روستای محمدیه 

مجتمع دامداری ها
پست بانک

حسین شبان 

محمدیه
وزارت جهاد کشاورزی500500

793
پروار بندی 

گوسفند
بانک کشاورزیروستای ممرآباد-کاشمر2کاشمرخراسان رضوی

حسین شبانی 

هاشم ابادی
وزارت جهاد کشاورزی650650

794

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150حسین شمسیصندوق کارآفرینی امیدروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی560560حسین شیبانیبانک کشاورزیروستای نوغاب2تربت حیدریهخراسان رضویدامپروری795

796
پرورش 

گوسفندداشتی
1بردسکنخراسان رضوی

ابراهیم آباد چاه -بردسکن 

محمدخان5شماره
وزارت جهاد کشاورزی600600حسین صادقیبانک کشاورزی

797
پرورش گاو 

 راسی50شیری 
5کاشمرخراسان رضوی

کاشمر جاده خلیل اباد 

مقابل پمپ بنزین
وزارت جهاد کشاورزی15001500حسین صالحیبانک کشاورزی

798
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای فتح آباد-رشتخوار
وزارت جهاد کشاورزی500500حسین صباغ زادهبانک کشاورزی

799

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

پست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی
حسین طاهریان 

ثانی
سازمان امور عشایر ایران400400
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800

پرورش 

گوسفند نژاد 

افشاری اصالح 

نژاد

3داورزنخراسان رضوی
شهرستان داورزن روستای 

طزر
وزارت جهاد کشاورزی600600حسین طزریصندوق کارآفرینی امید

801

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی123

1مشهدخراسان رضوی
شهرستان مشهد،دهستان 

سرجام روستای امان آباد
وزارت جهاد کشاورزی900900حسین عباسیبانک کشاورزی

802
پرورش گاو 

شیری
1سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش ششتمد 

روستای قلعه میدان
وزارت جهاد کشاورزی950950حسین عباسیبانک کشاورزی

803
پرورش زنبور 

عسل
2کاشمرخراسان رضوی

روستای -کوهسرخ-کاشمر

نامق
بانک کشاورزی

حسین عباسی 

نامقی
وزارت جهاد کشاورزی300300

پست بانکتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویپرواربندی بره804

حسین 

عبدالقادری 

جوزقانی

وزارت جهاد کشاورزی485485

805

پرورش زنبور 

عسل خرید 

( کلنی100)

1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش مرکزی 

دهستان بینالود روستای 

بقیع

وزارت جهاد کشاورزی680680حسین عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

806
بهسازی اماکن 

دامی روستایی
2خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خواف بخش جلگه زوزن 

روستای چاه کنده

بانک کشاورزی
حسین عرب 

صاحبی
وزارت جهاد کشاورزی400400

807
پرورش 

گوسفند داشتی
2مشهدخراسان رضوی

-دهستان کارده-مشهد

روستای درمیان بام
سازمان امور عشایر ایران500500حسین عرفانیصندوق کارآفرینی امید

808
کشت گیاهان 

دارویی
1خوشابخراسان رضوی

سلطان - شهرستان خوشاب

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200حسین عروجیصندوق کارآفرینی امید
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809

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی50

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین علمیرزاییبانک کشاورزیروستای اله نظر- سرخس 1سرخسخراسان رضوی

810

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی300

پست بانکعشایر1چنارانخراسان رضوی
حسین علی 

دلبری
سازمان امور عشایر ایران500500

811

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400حسین علی نژادپست بانکبردسکن درونه1بردسکنخراسان رضوی

1کاشمرخراسان رضوی(MDF)نجاری812

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش کوهسرخ- کاشمر

امام علی - روستای ریوش

صنایع چوب توس - 23 (ع)

کا

صندوق کارآفرینی امید
حسین غریب 

پرست توالیی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفند813

شهرستان - خراسان رضوی

روستای محمد -خلیل اباد

اباد

بانک کشاورزی
حسین فرح پور 

طاهری
وزارت جهاد کشاورزی500500

814

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400حسین فریدونیپست بانکبردسکن درونه1بردسکنخراسان رضوی

815
گوسفند داشتی 

 راس40
پست بانکعشایر1چنارانخراسان رضوی

حسین قاین نژاد 

جفکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500
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816

توسعه گلخانه 

توسعه  –

پرورش گیاهان 

گلخانه ای به 

میزان 

مترمربع1500

صندوق کارآفرینی امیدزرمهر5مه والتخراسان رضوی
حسین قربانی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی20002000

817

پروش گاو 

-شیری 

-راسی مولد20

صنعتی

2گنابادخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

بخش مرکزی - گناباد 

دهستان حومه جاده 

بجستان مجتمع گاو شیر ی 

دامشهر

وزارت جهاد کشاورزی12001200حسین قلی نژادبانک کشاورزی

818
پرورش زنبور 

عسل
2باخرزخراسان رضوی

روستای  _شهرستان باخرز

ارخود
وزارت جهاد کشاورزی800800حسین قوی پنجهبانک کشاورزی

819
پرورش زنبور 

عسل
2تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه روستای 

خورشبر
وزارت جهاد کشاورزی803803حسین کامیابپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی400400حسین کراتیبانک توسعه تعاونسرخس روستای شیرتپه1سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی820

821
پرورش زنبور 

عسل
1مشهدخراسان رضوی

شهرستان مشهد ، خین 

عرب روستای بهار
وزارت جهاد کشاورزی500500حسین کرامتیبانک کشاورزی

822
پرواربندی 

گوساله
1فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهر فیروزه 

روستای گلشن
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین کرمانیبانک کشاورزی

823
پرورش گاو 

 راسی12شیری 
وزارت جهاد کشاورزی960960حسین کروژدهیبانک کشاورزیعباس اباد ملک-جوین 2جوینخراسان رضوی

824

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

صندوق کارآفرینی امیدروستای ابدال آباد1تربت جامخراسان رضوی
حسین کریمی 

ابدال آبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150
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825
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک توسعه تعاونروستای کهنه فرود. قوچان1قوچانخراسان رضوی

حسین کریمی 

کهنه فرود
وزارت جهاد کشاورزی300300

826

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400حسین کالوشیپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی

827

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150حسین گراییصندوق کارآفرینی امیدروستای خرم اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

828
پرورش 

گوسفند داشتی
1جغتایخراسان رضوی

شهرستان جغتای روستای 

محمدابادگفت
وزارت جهاد کشاورزی550550حسین گفتیصندوق کارآفرینی امید

829
تولید مبل 

وصنایع چوبی
6فیروزهخراسان رضوی

شهرستان فیروزه روستای 

گلستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400حسین گلستانیصندوق کارآفرینی امید

830

پرورش 

گوسفند داشتی 

باهدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300حسین لطفیپست بانکروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی

831
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

حسین محمدنیا 

جعفرآبادسفال
سازمان امور عشایر ایران500500

832
کشت گیاهان 

دارویی
1رشتخوارخراسان رضوی

اراضی عبس آباد - رشتخوار 

روبروی باغ حیدری-
وزارت جهاد کشاورزی290290حسین محیطیصندوق کارآفرینی امید

833
پرورش دام 

سبک و سنگین
1بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

یونسی- بجستان 
بانک کشاورزی

حسین مختاری 

یونسی
وزارت جهاد کشاورزی600600

سازمان امور عشایر ایران500500حسین مدیرپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی834
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835
پرورش ماهیان 

گرمابی
وزارت جهاد کشاورزی300300حسین مرادیانپست بانکشفیع اباد1بردسکنخراسان رضوی

بانک کشاورزیبجستان روستای خارفیروزی5بجستانخراسان رضویپرورش بز سانن836
حسین مرتضوی 

خارفیروزی
وزارت جهاد کشاورزی450450

1فیروزهخراسان رضویپرواربندی بره837
خراسان رضوی شهرستان 

فیروزه روستای گلشن آباد
وزارت جهاد کشاورزی377377حسین معصومیبانک کشاورزی

838
تولید ابریشم 

خام
2تربت حیدریهخراسان رضوی

خیابان امام خمینی - بایگ 

6
پست بانک

حسین معصومی 

مقدم بایگی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

839
پرورش بره 

پرواری
1تربت حیدریهخراسان رضوی

خراسان رضوی تربت 

حیدریه جلگه رخ روسنای 

احمدآباد خزاعی

بانک کشاورزی
حسین مومن 

فهندری
وزارت جهاد کشاورزی280280

840

پرورش و 

اصالح نژاد دام 

بز و - سبک

میش

5گنابادخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

گناباد، روستای بهاباد، 

4خیابان امام خمینی 

بانک کشاورزی
حسین میرانی 

مقدم بهابادی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

841
گردشگری و 

بوم گردی
5کاشمرخراسان رضوی

- روستای قوژد- کاشمر 

- بلوار امام خمینی ره

منزل قدیمی -خیابان بهشت

37پالک- نخعی

10001000حسین نخعیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

842

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی

1خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای دهنه شور
وزارت جهاد کشاورزی430430حسین نوروزیبانک کشاورزی

2تربت جامخراسان رضویگاوداری صنعتی843
تربت جام روستای کالته 

بزرگ
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین هنروربانک کشاورزی
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844
کارگاه تولید 

مصنوعات طال
4خلیل آبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خلیل آباد،روستای ابراهیم 

آباد

صندوق کارآفرینی امید
حسین هنرور 

خلیل آباد
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای هالل مزنگ1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی845
حسین وجی 

قاچکانلو
وزارت جهاد کشاورزی200200

846

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150حسین یادگاریپست بانکروستای خیرآباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

847

خدمات مدرن 

سازی 

مکانیز)کشاورزی

(اسیون

1جغتایخراسان رضوی
شهرستان جغتای روستای 

حجت اباد
بانک کشاورزی

حسین یوسف 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی509509

1درگزخراسان رضویکشت زعفران848

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای گلریز

وزارت جهاد کشاورزی270270حسین یونسیبانک کشاورزی

849

پروار بندی بره 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی500500حسینعلی اعظمیبانک توسعه تعاونروستای شیخلو2تربت جامخراسان رضوی

بانک کشاورزیروستای رهنه1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند850
حسینعلی 

خدادادی
وزارت جهاد کشاورزی400400

851
پرورش 

گوسفند پرواری
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان بجستان روستای 

مرندیز منزل شخصی
وزارت جهاد کشاورزی1000460حسینعلی زیرکبانک کشاورزی

852

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای علی اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
حسینعلی 

شیرنژاد
وزارت جهاد کشاورزی150150
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853
پرورش زنبور 

عسل
1خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای درگاه آباد
بانک کشاورزی

حسینعلی 

صادقی نیک
وزارت جهاد کشاورزی120120

854
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500حسینقلی رستگاربانک کشاورزی

100100حسینیه نبویبانک توسعه تعاونروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی855
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

856
اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران12001200حشمت اله جنتیبانک کشاورزیعشایری1نیشابورخراسان رضوی

857
واک)دامپزشکی

(سیناسیون
1تایبادخراسان رضوی

مرکز خانم دکتر - تایباد 

امتحانی
پست بانک

حفیظ اله چیز 

فهم استادی
وزارت جهاد کشاورزی350350

1تایبادخراسان رضویگلیم بافی858
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

حلیمه برابادی 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویحوله بافی859
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

حلیمه برآبادی 

کراتی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

860

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری

2خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای دیوانگاه
وزارت جهاد کشاورزی19421942حلیمه مرادیپست بانک

861
دوخت انواع 

کیف چرمی
1باخرزخراسان رضوی

شهرستان باخرز روستای 

قلعه نو شاملو
100100حلیمه مظلومصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

862
پرورش ماهی 

قزل اال سرد آبی
1تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه بخش بایگ 

روستای حصار
بانک کشاورزی

حمزه اسماعیل 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی12201161
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863

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای کوشکک1تربت جامخراسان رضوی
حمزه اشتردار 

چنگ آبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

864

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150حمزه دالوریپست بانکروستای خیر اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

865
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

روستای فاردق-رشتخوار
وزارت جهاد کشاورزی500500حمزه سهیلیبانک کشاورزی

866
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک توسعه تعاون

حمزه علی 

جاویدی
سازمان امور عشایر ایران600600

867
پرورش 

گوسفند داشتی
1بردسکنخراسان رضوی

شهر –شهرستان بردسکن 

انابد خیابان امام خمینی 

9امام خمینی 

وزارت جهاد کشاورزی200200حمزه مسافریبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای سوران- تایباد1تایبادخراسان رضویگاو شیری868
حمزه مقطه باز 

گشنی
وزارت جهاد کشاورزی800800

869
کشت گیاهان 

دارویی
1خوشابخراسان رضوی

سلطان - شهرستان خوشاب

اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200حمزه ملکیصندوق کارآفرینی امید

870
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای کالته 

مالمحمد

وزارت جهاد کشاورزی500500حمید احمدزادهبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستای چرم نو-کالت 1کالتخراسان رضویگوسفند داشتی871
حمید ارجمند 

چرمی
وزارت جهاد کشاورزی300300

872

پرورش 

گوسفند داشتی 

چندقلوزا

بانک کشاورزیکالت روستای سررود1کالتخراسان رضوی
حمید اسالمیان 

برده
وزارت جهاد کشاورزی500500
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1خلیل آبادخراسان رضویزنبور عسل873

خراسان رضوی شهرستان 

خلیل آباد صحرای محمد 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی200200حمید امیریصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای اسدآباد دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی874
حمید توحیدی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی350350

875
پروار بندی 

گوسفند
1چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

 29سیداباد خیابان امام رضا 

9پالک 

پست بانک
حمید جعفری 

سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی500500

876

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن روستای حسین 

اباد مهالر پایین
سازمان امور عشایر ایران500500حمید حسن زادهبانک کشاورزی

877
بهسازی اماکن 

دامی روستایی
1خوافخراسان رضوی

خواف بخش سنگان 

روستای دره
وزارت جهاد کشاورزی700700حمید حسینیپست بانک

878
پرورش دام 

سبک داشتی
2خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی خواف بخش 

جلگه زوزن روستای بنیاباد
پست بانک

حمید حسینی 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی500500

879
تولید قارچ و 

کمپوست
وزارت جهاد کشاورزی500500حمید حصاریصندوق کارآفرینی امیدروستای ابارش5سبزوارخراسان رضوی

880

خریدتجهیزات 

جهت باجه 

خدمات بانکی 

(پست بانک)

2باخرزخراسان رضوی

باخرز بخش باالوالیت 

روستای شهرک شهید دکتر 

بهشتی

200200حمید حمیدیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

881
توسعه گاوداری 

شیری
5جوینخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

جوین اراضی درویش آباد
وزارت جهاد کشاورزی38003800حمید خانی زادهبانک کشاورزی

882
احداث باغ 

انگور داربستی
وزارت جهاد کشاورزی200100حمید دستورانیبانک کشاورزیروستای دستوران-جغتای1جغتایخراسان رضوی
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883

پرورش بره 

 65پروار بندی 

راس

1کاشمرخراسان رضوی
شهرستان کاشمر دهستان 

برکوه روستای کوشه نما
وزارت جهاد کشاورزی300300حمید دشتبانبانک کشاورزی

884
فرآوری سنگ 

های الشه
4تربت جامخراسان رضوی

روستای تیمنک - تربت جام

-سفلی
بانک توسعه تعاون

حمید رحیمی 

جهان آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

885
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای جوزان1قوچانخراسان رضوی

حمید رضا افتاده 

جوزان
وزارت جهاد کشاورزی9696

886

نگهداری 

گوسفند داشتی 

و و اصالح نژاد 

به روش 

آمیخته گری 

طبیعی در 

نژادهای بومی 

( راس30)

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای احمد آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500حمید رضا رضاییپست بانک

887
گوسفند داشتی 

 راسی55مغانی 
1باخرزخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

روستای ارززنه-باخرز
پست بانک

حمید رضا 

هنراموز ارزنه یی
وزارت جهاد کشاورزی600600

888
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیروستای نامق-کاشمر2کاشمرخراسان رضوی

حمید رمضانپور 

نامقی
وزارت جهاد کشاورزی14401440

889
پرورش بره 

پرواری
2چنارانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای طویل
بانک کشاورزی

حمید زارعی 

سید آباد
وزارت جهاد کشاورزی25002500

890

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150حمید شیواییپست بانکروستای کالته اقا محمد1تربت جامخراسان رضوی
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1کاشمرخراسان رضویگاو شیری891
کاشمر کوهسرخ روستای 

مکی
وزارت جهاد کشاورزی800800حمید صادقیبانک کشاورزی

892
پرورش زنبور 

عسل
1سبزوارخراسان رضوی

-4خ پیروزی- سبزوار 

9پالک-1ارغوان
وزارت جهاد کشاورزی367367حمید قاسمی کیابانک کشاورزی

893
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران450450حمید قنبرزادهبانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

894
پرورش گاو 

شیری
2باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

کردیان

وزارت جهاد کشاورزی500500حمید کردیانیبانک کشاورزی

895
پرورش زنبور 

عسل
1نیشابورخراسان رضوی

 متری کریم آباد 30نیشابور 

7نبش رسالت شرقی 
وزارت جهاد کشاورزی270270حمید گرمابیبانک کشاورزی

896

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس40

سازمان امور عشایر ایران500500حمید محمودیپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضوی

897
پرواربندی بره 

 راسی700
11مشهدخراسان رضوی

بخش - شهرستان مشهد

روستای - مرکزی درزاب

سعیدآباد

بانک کشاورزی

حمید 

مشهدیزاده 

شهری

وزارت جهاد کشاورزی80005100

5خلیل آبادخراسان رضویترمینال پسته898
روستای جعفرآباد خ امام 

علی
صندوق کارآفرینی امید

حمید 

(وشریک)نوری
وزارت جهاد کشاورزی20002000

899
تولید ظروف 

سنتی
1مشهدخراسان رضوی

جاده سیمان اسالم اباد 

2روبروی امام رضا 
صندوق کارآفرینی امید

حمید هنرور 

جرفی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

900

سنگ های 

قیمتی و نیم 

قیمتی فیروزه 

تراشی

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

معدن علیاء
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500حمید واحدیپست بانک

901
کشت مزرعه دو 

هکتاری زعفران
2جغتایخراسان رضوی

شهرستان جغتای بخش 

هاللی روستای اناوی
وزارت جهاد کشاورزی600600حمیدرضا ساالریبانک کشاورزی
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902

خدمات مدرن 

سازی 

مکانیزاسیون

2بجستانخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای فخرآباد- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی464464حمیدرضا صادقیبانک کشاورزی

903

تولید زغال از 

ضایعات صنایع 

سلولزی و 

سرکه چوب

4تربت حیدریهخراسان رضوی

 2کیلومتر -تربت حیدریه

جاده زاوه بعد از پل صومعه 

مقابل کارواش

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000حمیدرضا عابدیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیتایباد روستای فرزنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی904
حمیده ابراهیمی 

فرزنه یی
وزارت جهاد کشاورزی460460

905

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

محصوالت آن

2سرخسخراسان رضوی
روستای قوش - سرخس 

علیجان
بانک توسعه تعاون

حمیده بخشی 

زایی
وزارت جهاد کشاورزی400400

906

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی50

2سرخسخراسان رضوی
روستای عباس - سرخس 

آباد
بانک توسعه تعاون

حمیده شفیعی 

سنگر
وزارت جهاد کشاورزی500500

907

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی150150حمیده غفوریپست بانکروستای جلیل اباد1تربت جامخراسان رضوی

908
اقامتگاه بوم 

گردی
2کاشمرخراسان رضوی

- کاشمر-خراسان رضوی

روستای طرق- کوهسرخ
پست بانک

حمیده 

محمودیان
960960

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویقالی بافی909
حمیده نعمتی 

پشته یی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حمیرا قربانیصندوق کارآفرینی امیدروستای فرمان آباد-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی910
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1تربت جامخراسان رضویپوشاک911
- پایین جام - تربت جام 

روستای شهرستانک
بانک توسعه تعاون

حنفیه رسولی 

نیل آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350

2جوینخراسان رضویدامپروری912
روستای حاجی آباد حاج 

صفر
بانک توسعه تعاون

حنیفه 

جعفرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

وزارت جهاد کشاورزی400400حیدر بلوچ قراییبانک کشاورزیروستای چاقه-شهرستان زاوه1زاوهخراسان رضویگوسفند داشتی913

1سرخسخراسان رضویدامداری914
روستای دولت - سرخس 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی400400حیدر رنجبربانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای اسالم آباد2قوچانخراسان رضویدامپروری915
حیدر علی برات 

پور
وزارت جهاد کشاورزی11001100

916
پرورش گاو 

20شیری 
وزارت جهاد کشاورزی40001800حیدر علی ثابتبانک کشاورزیقوچان مجتمع بهار خبوشان1قوچانخراسان رضوی

پست بانکروستای کویر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی917
حیدر علی 

رضوانی
سازمان امور عشایر ایران300300

2سبزوارخراسان رضویتولید پوشاک918

- بخش روداب - سبزوار 

خ بسیج - شهر روداب 

پشت مدرسه برکت

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حیدر علیزادهصندوق کارآفرینی امید

919
داربستی کردن 

باغ انگور
1قوچانخراسان رضوی

قوچان روستای قره 

شاهوردی
بانک کشاورزی

حیدر محمد نژاد 

قره شاهوردی
وزارت جهاد کشاورزی200200

920
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

حیدرعلی 

بیدبرگ
سازمان امور عشایر ایران10001000

921
پرورش دام 

سبک
پست بانکعشایری. قوچان1قوچانخراسان رضوی

حیدرعلی رستم 

نیا
سازمان امور عشایر ایران500500

922

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

سازمان امور عشایر ایران700700حیدرعلی عقباییبانک توسعه تعاونروستای شفیع-قوچان2قوچانخراسان رضوی
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923

پرورش زنبور 

عسل و 

فرآوردی 

تولیدات آن

پست بانکروستای آصف آباد- سرخس 2سرخسخراسان رضوی
خاتون 

دادمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی924
خانم محمدجانی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

925
پرورش دام 

سبک
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

روستای کریم اباد-رشتخوار
وزارت جهاد کشاورزی400400خدابخش برخوربانک کشاورزی

926
پرورش گاو 

 راسی18شیری 
2باخرزخراسان رضوی

روستای شهرک - باخرز

بهشتی
وزارت جهاد کشاورزی400400خداداد حمیدیبانک کشاورزی

927
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایری2قوچانخراسان رضوی

خداداد علی زاده 

قاچکانلو
سازمان امور عشایر ایران10001000

2مشهدخراسان رضویکشت زعفران928

خراسان رضوی مشهد ، 

جاده آرمگاه فردوسی 

روستای دوله

وزارت جهاد کشاورزی200200خداوردی دادگربانک کشاورزی

1تایبادخراسان رضویقالب بافی929
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

خدیجه احمدی 

فرمان آبادی
5050

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

930
پرورش 

گوسفند داشتی
2باخرزخراسان رضوی

روستای  _شهرستان باخرز

آویان
بانک توسعه تعاون

خدیجه اسدی 

ارزنه یی
وزارت جهاد کشاورزی900900

وزارت جهاد کشاورزی880880خدیجه اسکوییبانک کشاورزیتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی931

100100خدیجه باهنرصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویحوله بافی932
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه بهلولیپست بانکتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی933

934

خیاطی 

وطراحی نازک 

دوزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خدیجه توسلیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان فیروزه مهدی آباد1فیروزهخراسان رضوی

935

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

قالی باف سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خدیجه چکنهصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی936
خدیجه حقیقی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100خدیجه خادمیپست بانکتایباد روستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویگلیم بافی937
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویقالیبافی938
روستای اسد آباد -تایباد

دربند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه خوزستانپست بانک

939

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

بزقوچان
صندوق کارآفرینی امید

خدیجه رشید 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

پست بانکتایباد روستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویحوله بافی940
خدیجه رمضانی 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

941
تولیدی لباس 

زنانه
صندوق کارآفرینی امیدشهرستان زاوه دولت آباد1زاوهخراسان رضوی

خدیجه ساالری 

نیازی خوف
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

942

پرورش 

گاوشیری 

 15ظرفیت 

راسی مولد

2کاشمرخراسان رضوی

شهرستان کاشمر روستای 

کسرینه خیابان عدالت 

نرسیده ب منبع اب

بانک کشاورزی
خدیجه سلمانی 

کسرینه
وزارت جهاد کشاورزی800800
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100100خدیجه سیاوشیپست بانکتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکاربافی سنتی943
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قوچانخراسان رضویکشت زعفران944
خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای دولو
وزارت جهاد کشاورزی290290خدیجه عالیشاهبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویقالب بافی945

خدیجه 

عالیمقدار 

نشتیفانی

5050
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویقالی بافی946

خدیجه قاینی 

حاجی آباد 

حاجی ابراهیم

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدتایبادروستای پساوه1تایبادخراسان رضویخیاطی947
خدیجه مهران 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

948
پرورش 

گوسفند و بز
وزارت جهاد کشاورزی400400خدیجه یوسفیبانک کشاورزیبجستان روستای فخرآیاد1بجستانخراسان رضوی

949
کارگاه تولیدی 

فرش
3تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه روستای 

بنهنگ
پست بانک

خدیجه یوسفی 

خوش دره گی
وزارت صنعت، معدن و تجارت750750

پست بانکتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی950
خدیجه یوسفی 

طایفه بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای پساوه-تایباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی951
خسرو میرزایی 

پساوه یی
وزارت جهاد کشاورزی334334

952
پروش گوساله 

پرواری
2کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستای 

چنار
وزارت جهاد کشاورزی600600خلیل ابراهیم پوربانک کشاورزی

5قوچانخراسان رضویتولید قارچ953
جاده قدیم قوچان شیروان 

بعد از کشتارگاه سمت چپ
وزارت جهاد کشاورزی960960خلیل اله مهربانصندوق کارآفرینی امید

954
پرورش بره 

پروارواصالح نژاد
وزارت جهاد کشاورزی500500خلیل اله میریانصندوق کارآفرینی امیدروستای فرخان-قوچان1قوچانخراسان رضوی
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955

پرورش 

گوسفند 

اصالح )داشتی

(نژاد

1نیشابورخراسان رضوی
روستای حسین -نیشابور

آباد مختاری
سازمان امور عشایر ایران600600خلیل توبکانلوصندوق کارآفرینی امید

956
گوسفند داشتی 

دام سبک
2سرخسخراسان رضوی

شهرستان سرخس روستای 

.سنگر
وزارت جهاد کشاورزی520520خلیل ده باشیبانک کشاورزی

957
پروار بندی 

گوسفند
2کاشمرخراسان رضوی

روستای -کوهسرخ-کاشمر

خضرآباد
بانک کشاورزی

خلیل روشندل 

توندری
وزارت جهاد کشاورزی450450

958

پرورش بره 

پروارواصالح 

نژاددام سبک

وزارت جهاد کشاورزی29702700خلیل شرافتبانک کشاورزیشاهرک-قوچان6قوچانخراسان رضوی

1قوچانخراسان رضویکشت زعفران959
خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای برج زیدانلو
پست بانک

خلیل صادقی 

برجی
وزارت جهاد کشاورزی280280

960
پرورش دام 

سبک
2قوچانخراسان رضوی

روستای اسالم آباد 

شهرستان قوچان
بانک کشاورزی

خلیل صحرایی 

گبرآباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

961
اصالح و نژاد 

دام سبک
پست بانکعشایر مراوه تپه3قوچانخراسان رضوی

خلیل 

کوهستانیان
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خوبان قیومیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویقالیبافی962

1تایبادخراسان رضویقالی بافی963
منزل - روستای رهنه 

شخصی
صندوق کارآفرینی امید

خورشید خالق 

زاده بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

964
- گلیم بافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

امام رضا -روستای میاندهی 

3
صندوق کارآفرینی امید

خیر النسا مدبر 

برزل اباد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای چیتگر1قوچانخراسان رضویپرورش گوسفند965
خیر النساء 

موسوی چیتگر
وزارت جهاد کشاورزی220220
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966
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیبجستان روستای مزار3بجستانخراسان رضوی

خیرالنساء 

سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی700700

967
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان عشایری
بانک کشاورزی

دانیال علی زاده 

قاچکانلو
سازمان امور عشایر ایران10001000

968

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای حسین اباد کاللی1تربت جامخراسان رضوی
دانیال قلعه 

کاهی نیل اباد
وزارت جهاد کشاورزی295295

969
کاشت زعفران 

وگیاهان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی130130داود ایزیبانک کشاورزی15روستای ایزی امیر فضلی3سبزوارخراسان رضوی

970

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

(راس70)بومی

2خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای چمن آباد
وزارت جهاد کشاورزی10151015داود حدادیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی200200داود خادمیپست بانکروستای فرمان اباد1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند971

972

احداث کارخانه 

تولید و فرآوری 

خوراک دام 

22طیوروآبزیان

هزارتنی

پست بانکباخرز روستای آویان20باخرزخراسان رضوی
داود دهقان 

آویانی
وزارت جهاد کشاورزی2300023000
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973
پرورش دام 

سبک
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان رشتخوار روستای 

کریم اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500داود سنجریبانک کشاورزی

974

پرورش دام 

گاو )سنگین

(شیری

1باخرزخراسان رضوی

خراسان رضوی باخرز 

باالوالیت روستای قلعه نو 

علیا

پست بانک
داود غفوری قلعه 

نویی
وزارت جهاد کشاورزی400400

975
پرورش 

گاوشیری
پست بانکبردسکن روستای هدک1بردسکنخراسان رضوی

داود نور محمدی 

هدک
وزارت جهاد کشاورزی200200

976

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

بانک کشاورزی11 پ 5.5 مفتح 5خ مفتح 5تربت جامخراسان رضوی
داود نوری پور 

جهان آبادی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

977

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

همراه با /سبک

اصالح نژاد

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای چاه - دهستان کیبر

کنده

پست بانک
داوود عرب 

صاحبی
وزارت جهاد کشاورزی500500

978
دامداری همراه 

اصالح نژاد
3سبزوارخراسان رضوی

بخش -شهرستان سبزوار

روستای چاه تلخ-روداب
بانک توسعه تعاون

در محمد 

ابراهیمی برگویی
سازمان امور عشایر ایران500500

100100درجان سلیمانیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی979
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

980
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران10001000دردی توبکانلوبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان4قوچانخراسان رضوی

981

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن روستای حسین 

اباد مهالر پایین
سازمان امور عشایر ایران500500درمحمد امینیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی400400درمحمد شبانیبانک کشاورزیتایباد روستای فرزنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی982
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983
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100دل آرام صابریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی984
دالور بااراده 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی449449

985

پرورش دام 

سبک داشتی 

راسی و 30

اصالح نژاد

1خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

خواف،بخش سالمی، 

روستای علی اباد

پست بانک
دوست محمد 

چودنی علی اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500

986

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای چشمه گل1تربت جامخراسان رضوی

دوست محمد 

طاهری 

فیروزکوهی

وزارت جهاد کشاورزی350350

987
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک توسعه تعاونروستای ارزنه-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

ذبیح اله عامری 

ارزنه یی
وزارت جهاد کشاورزی500500

988
داربستی کردن 

باغ انگور
1قوچانخراسان رضوی

قوچان روستای قره 

شاهوردی
وزارت جهاد کشاورزی200200ذخیره محمد نژادبانک کشاورزی

989
پرورش زنبور 

عسل
1داورزنخراسان رضوی

شهرستان داورزن روستای 

صدخرو
بانک کشاورزی

ذوالفقار صادقی 

زاد
وزارت جهاد کشاورزی247247

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رابیه براتیپست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویقالیبافی990

991
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش صالح 

آباد روستای کاریزکهندل
بانک کشاورزی

رابیه حسن زاده 

میرجاوه
وزارت جهاد کشاورزی420420

992
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
صندوق کارآفرینی امید

رابیه صابری 

قادرآبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1درگزخراسان رضویکشت زعفران993

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای گلریز

وزارت جهاد کشاورزی450450راحله امانیبانک کشاورزی

994

صندوق خرد 

محلی روستای 

تالش قله زو

30کالتخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی 

-روستای قله زو -کالت 

صندوق خرد محلی زنان 

تالش قله زو

صندوق کارآفرینی امید
راحله مرادی قله 

زو
صندوق کارآفرینی امید400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800راضیه ابراهیمیپست بانکروستای کسرینه8کاشمرخراسان رضویتولیدی لباس995

996

صندوق خرد و 

حلی روستای 

زرمهر

صندوق کارآفرینی امید400400راضیه بهرامیصندوق کارآفرینی امیدروستای زرمهر.مه والت 25مه والتخراسان رضوی

997

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای فدافن

40کاشمرخراسان رضوی
 پالک 6روستای فدافن ایام 

4
صندوق کارآفرینی امید400400راضیه ذاکر فدافنصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای کهجه1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی998
راضیه رحمت 

اللهی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تربت جامخراسان رضویقالی بافی999
روستای کالته - تربت جام 

مروی
وزارت صنعت، معدن و تجارت140140راضیه رضاییصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدشهر داورزن1داورزنخراسان رضویپرورش قارچ1000
راضیه رمضانی 

داورزنی
وزارت جهاد کشاورزی250250

صندوق کارآفرینی امیدروستای فرمان آباد-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی1001
راضیه سربیشه 

ریزه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1002
توسعه قالی 

بافی
18بجستانخراسان رضوی

شهر - خراسان رضوی 

روستای مرندیز- بجستان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500راضیه گنج بخشصندوق کارآفرینی امید

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1003
منزل - روستای جوزقان 

علی اصغر منعمی
100100راضیه منعمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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صندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای شیرزن1قوچانخراسان رضویخیاطی1004
راضیه نوروزی 

گزکوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1005
پرورش شتر 

شیری
2سبزوارخراسان رضوی

روستای رباط - سبزوار 

سرپوش
وزارت جهاد کشاورزی20002000راضیه نیکویصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450راضیه یوسفیپست بانکروستای دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویخیاطی1006

2درگزخراسان رضویگوسفند داشتی1007
بخش . شهرستان درگز

روستای ینگی قلعه/چاپشلو 
وزارت جهاد کشاورزی15001500رامین خسرونیابانک کشاورزی

1008
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی200200رامین موسویصندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضوی

1009

صندوق خرد 

محلی روستای 

چاه شند

30سبزوارخراسان رضوی
سبزوار روداب مناطق 

عشایری چاهشند
صندوق کارآفرینی امید

ربابه اسماعیلی 

خوشمردان
صندوق کارآفرینی امید400400

1010

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی

بردسکن شهر انابد دهستان 

 9درونه چاه موتور شماره

عشایری غرب درونه

سازمان امور عشایر ایران400400ربابه پاکبرپست بانک

1رشتخوارخراسان رضویقارچ خوراکی1011
خراسان رضوی شهرستان 

رشتخوار روستای دولت آباد
وزارت جهاد کشاورزی480480ربابه خوجهصندوق کارآفرینی امید

1012

باشگاه ورزشی 

آمادگی 

جسمانی وبدن 

سازی تخصصی 

بانوان مهتاب

4زاوهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

دهستان -بخش مرکزی-زاوه

کاریزک ناگهانی

وزارت ورزش و جوانان14501450ربابه رجبیصندوق کارآفرینی امید
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30بردسکنخراسان رضویقالیبافی1013
خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستای کبودان
صندوق کارآفرینی امید400400ربابه طاهریصندوق کارآفرینی امید

1014
- خیاطی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

روستای عبدل - مه والت

9خ امام رضا- اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ربابه قاسمیصندوق کارآفرینی امید

1015
- خیاطی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

امام - روستای حسن آباد 

رضا
پست بانک

ربابه مصباح 

حسن آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1016
پرواربندی 

گوساله
2رشتخوارخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان رشتخوار شهر 

2جنگل چاه موتور شماره 

وزارت جهاد کشاورزی700700رجب صادقیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیمتری سربرج 223بینالودخراسان رضویپرورش دام1017
رجبعلی رجب 

پور
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت جهاد کشاورزی600600رجبعلی سپاهیبانک کشاورزیکالت روستای جلیل آباد3کالتخراسان رضویدامپروری1018

1019
تولید بذر گندم 

وجو
32قوچانخراسان رضوی

 خراسان رضوی شهرستان :

قوچان روستای فخر اباد
وزارت جهاد کشاورزی1000010000رجبعلی کریمیبانک توسعه تعاون

1020

صنایع دستی 

کارگاه معرق 

مس

24902490رحمان بلونصندوق کارآفرینی امیدروستای کشف- شهر مشهد 5مشهدخراسان رضوی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونتایباد روستای چهاربرجی2تایبادخراسان رضویگاو شیری1021
رحمان عیدی 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی23002300

1022
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500رحمان نامدارپوربانک کشاورزی

1023
پرورش بره 

پرواری
بانک کشاورزیکالت روستای چنار1کالتخراسان رضوی

رحمت اهلل 

امیری چنار
وزارت جهاد کشاورزی600600
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1024

پرورش 

گوسفند دشتی 

روستایی

1خوافخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای ابراهیمی- خواف 
پست بانک

رحمت اله زنگنه 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی267267رحمت تاالنهپست بانکروستای رهنه-تایباد1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند1025

1026
پرورش 

گوسفنداشتی
پست بانکسیداباد1چنارانخراسان رضوی

رحمت روحانی 

سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی500500

1027
طرح شترداری 

 نفر100
2خوافخراسان رضوی

- بخش زوزن- خواف

روستای ارگ
بانک کشاورزی

رحمن بلوچ 

تیموری جان 

بیگی

وزارت جهاد کشاورزی10001000

1028

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی
رحمن سلجوقی 

رباط
وزارت جهاد کشاورزی150150

1029
طرح پرورش 

گوسفند داشتی
1چنارانخراسان رضوی

- روستای نوبهار - چناران 

 متری20خیابان 
سازمان امور عشایر ایران500500رحیم توپکانلوپست بانک

1030
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

رحیم علیزاده 

قاچکانلو
سازمان امور عشایر ایران700700

بانک توسعه تعاونتایباد روستای چهاربرجی2تایبادخراسان رضویگاو شیری1031
رحیم گل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی14441444

1032

پرواربندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

صندوق کارآفرینی امیدروستای صاحبداد1تربت جامخراسان رضوی

رحیم محمود 

اخوندی 

صاحبدادی

وزارت جهاد کشاورزی150150

1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1033
روستای حاجی آباد منزل 

شخصی
وزارت جهاد کشاورزی800800رحیم یوسف زادهبانک کشاورزی
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1قوچانخراسان رضویقالیبافی1034
قوچان روستای مزرج 

خیابان آزادطلب
صندوق کارآفرینی امید

رحیمه دین 

محمدمزرجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1035
طراحی و 

دوخت لباس
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رحیمه شریفیصندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای برسالن2قوچانخراسان رضوی

1036
-کارباف سنتی 

فرت بافی
100100رحیمه صفرنژادپست بانکروستای کهجه1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1037
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای آبقه
100100رحیمه ماکوییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1038
رحیمه نعمتی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران300300رستم توپکانلوپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی1039

1040
پرورش 

گوسفند داشتی
3زاوهخراسان رضوی

روستای -شهرستان زاوه

مرغزار
وزارت جهاد کشاورزی10001000رستم صالحیبانک کشاورزی

1041
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500رستم مولویبانک کشاورزی

1042

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای دوسنگ1تربت جامخراسان رضوی
رسول احمد پور 

قلعه سرخ
وزارت جهاد کشاورزی150150

1043
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای آویان- باخرز4باخرزخراسان رضوی

رسول اسدی 

ارزنه یی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1044

پروارپندی بره 

 200با ظرفیت 

راس

3کالتخراسان رضوی
شهرستان کالت نادر بخش 

زاوین جاده روستای طرقطی
وزارت جهاد کشاورزی20002000رسول بابایی زوبانک کشاورزی
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1045

ساخت ماشین 

االت و ادوات 

کشاورزی

4قوچانخراسان رضوی

قوچان به سمت فاروج بعد 

از کارخانه آرد کارگاه 

پورمحمدی

صندوق کارآفرینی امید
رسول 

پورمحمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1046
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران400400رسول توبکانلوبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان1قوچانخراسان رضوی

1047
پرورش 

گوسفندداشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500رسول حسین پورپست بانکابراهیم آباد-بردسکن 1بردسکنخراسان رضوی

1048
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

- رشتخوار- خراسان رضوی

روستای محمد اباد استانه
وزارت جهاد کشاورزی390390رسول خاکپوربانک توسعه تعاون

1049
پرورش دام 

سبک
1کالتخراسان رضوی

-روستای خشت -کالت نادر

منزل رسول شاکری
بانک کشاورزی

رسول شاکری 

خشت
وزارت جهاد کشاورزی350350

وزارت جهاد کشاورزی970970رسول عبادیبانک کشاورزیتایباد روستای کرات1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1050

1051
پرورش دام 

سبک و سنگین
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای منصوری- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی600600رسول عباس زادهبانک کشاورزی

1052
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران580580رسول عسگریبانک کشاورزیعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

1053
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی200200رسول قره قلیصندوق کارآفرینی امیدروستای قره قلی3سبزوارخراسان رضوی

1054

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

بانک کشاورزیقوچان عشایر عمارت1قوچانخراسان رضوی
رسول 

کوهستانیان
سازمان امور عشایر ایران350350
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1055

مجموعه 

بافندگی پارچه 

های دست باف 

باالیاف 

کامالطبیعی

صندوق کارآفرینی امید12روستای فدرد امام رضا5تربت حیدریهخراسان رضوی
رسول مرادزاده 

فدردی
600600

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1056

پرورش 

1گوسفندشیری

راس00

وزارت جهاد کشاورزی410410رسول معافیبانک کشاورزیروستای موچنان1چنارانخراسان رضوی

1057
روستای قزل 

حصار
پست بانکروستای قزل حصار1چنارانخراسان رضوی

رسول نکویی 

شفیع
وزارت جهاد کشاورزی200200

سازمان امور عشایر ایران300300رشید عمارلوپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی1058

1059
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500رشید مولویپست بانکعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

1060
تولید رشته 

آش وپلو
2بردسکنخراسان رضوی

بردسکن روستای ظاهرآباد 

4خیابان مدرس مدرس
صندوق کارآفرینی امید

رضا احمدی 

قرایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1061
تولید گل و 

گیاهان تزیینی
3نیشابورخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی

روستای - شهرستان نیشابور

شهرک گلخانه ای- فتح آباد

وزارت جهاد کشاورزی39003900رضا ادگیصندوق کارآفرینی امید

1سرخسخراسان رضویبره پروار1062
سرخس روستای تپه 

میراحمد
وزارت جهاد کشاورزی130130رضا اسدخانیصندوق کارآفرینی امید

1063

پرورش بره 

پروارواصالح 

نژاددام سبک

وزارت جهاد کشاورزی13001300رضا اسماعیل پورصندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای اسالم آباد3قوچانخراسان رضوی
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1064

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150رضا افشاریپست بانکروستالی خیر اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

1065

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای ابدال اباد1تربت جامخراسان رضوی
رضا افضلی ابدال 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1066
پرورش زنبور 

عسل
1خوافخراسان رضوی

شهرستان خواف روستای 

خرم اباد
صندوق کارآفرینی امید

رضا اهلل دادی 

خرم ابادی
وزارت جهاد کشاورزی440440

1067

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400رضا امینی ثانیپست بانکبردسکن درونه1بردسکنخراسان رضوی

1068

پرورش دام 

سبک اصالح 

نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500رضا امینی درونهبانک کشاورزیروستای درونه1بردسکنخراسان رضوی

1069

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک توسعه تعاونبردسکن دهستان درونه1بردسکنخراسان رضوی
رضا آل حسین 

فیل شور
سازمان امور عشایر ایران450450

وزارت جهاد کشاورزی410410رضا بااراده بهلولیبانک کشاورزیتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1070

وزارت جهاد کشاورزی500500رضا باقریپست بانکبردسکن روستای کاظم آباد1بردسکنخراسان رضویگوسفند داشتی1071

1072
پرورش زنبور و 

فرآوری عسل
3جوینخراسان رضوی

شهرستان جوین روستای 

برغمد خیابان اصلی
وزارت جهاد کشاورزی400400رضا برغمدیصندوق کارآفرینی امید

1073
 پرورش`

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی950950رضا برغمدیبانک توسعه تعاونبرغمد1جوینخراسان رضوی
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سازمان امور عشایر ایران560560رضا بهمنبانک توسعه تعاونکوشه بردسکن1بردسکنخراسان رضویپرورش شتر1074

1075

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی100

1چنارانخراسان رضوی
خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای حکیم آباد
وزارت جهاد کشاورزی250250رضا بوداغیپست بانک

1076
داربستی کردن 

باغ انگور
وزارت جهاد کشاورزی250250رضا پیرفخر ابادیپست بانکقوچان روستای فخر اباد1قوچانخراسان رضوی

1077

تولید وبسته 

بندی انواع 

فراورده حجیم 

شده برپایه 

ذرت ، تخمه 

آفتاب گردان

5گنابادخراسان رضوی
روستای - شهرستان گناباد 

دلویی
وزارت جهاد کشاورزی20002000رضا تاجیپست بانک

1078
خدمات حمل و 

نقل
1خوافخراسان رضوی

- بخش سنگان - خواف 

روستای برآباد
320320رضا تازه برآبادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1079

فراوری صنعتی 

میوه به صورت 

خشکبار و 

چیپس و پودر

2کالتخراسان رضوی

شهرسان - خراسان رضوی

دهستان - کالت نادری 

جنب - الین نو- هزارمسجد 

جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی13001300رضا توکلی پلگردبانک کشاورزی

1080
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی450450رضا جعفرکصندوق کارآفرینی امیدشهر داورزن3داورزنخراسان رضوی

2جغتایخراسان رضویتولیدات چوبی1081
جغتای روستای محمدآباد 

باالتر از مخابرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000رضا جغتاییپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1082
پرورش 

گوسفند پرواری
2کاشمرخراسان رضوی

محمدیه خیابان صاحب 

الزمان
بانک کشاورزی

رضا جهانی 

محمدیه
وزارت جهاد کشاورزی700700

1083
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای بیگلر1قوچانخراسان رضوی

رضا حاذقی قریه 

بگلر
وزارت جهاد کشاورزی200200

1084
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

رضا حسین 

پورمقدم
سازمان امور عشایر ایران400400

1085
پرورش 

گوسفند داشتی
1خوافخراسان رضوی

- بخش سنگان - خواف 

دره جین آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500رضا حسینیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا حسینیپست بانکچناران روستای چهچه1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند1086

5چنارانخراسان رضویگاوداری شیری1087
- چناران- خراسان رضوی

سیداباد
وزارت جهاد کشاورزی25002500رضا خدابخشبانک کشاورزی

1088
پرورش دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران450450رضا داغستانیبانک توسعه تعاونعشایری. قوچان1قوچانخراسان رضوی

1089
پرورش ماهی 

گرمابی
وزارت جهاد کشاورزی250250رضا داورزنیصندوق کارآفرینی امیدروستای غنی اباد1داورزنخراسان رضوی

بانک توسعه تعاونروستای آبقه-تایباد1تایبادخراسان رضویپروار بندی بره1090
رضا دیهیمی 

پشته یی
وزارت جهاد کشاورزی312312

1091

بهسازی 

ونوسازی دام 

سبک

1کالتخراسان رضوی
شهرستان کالت روستای 

چنار
وزارت جهاد کشاورزی700700رضا رستگار چناربانک کشاورزی

1092
پرورش 

گوسفند و بز
وزارت جهاد کشاورزی500500رضا رفیعیبانک کشاورزیبجستان روستای مرندیز4بجستانخراسان رضوی

1093
کارگاه نجاری و 

مبلمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت750750رضا رمضان زادهپست بانکروستای اسجیل7چنارانخراسان رضوی

1094
پرواربندی 

گاوگوشتی
3تربت حیدریهخراسان رضوی

بخش -تربت حیدریه 

مرکزی روستا حوض سرخ
وزارت جهاد کشاورزی20002000رضا رمضانزادهبانک کشاورزی
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1095

تراشکاری 

سنگهای 

قیمتی و نیمه 

قیمتی و تزیینی

1کاشمرخراسان رضوی
-کاشمر-خراسان رضوی

روستای مکی- کوهسرخ
صندوق کارآفرینی امید

رضا زاده ابراهیم 

مکی
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1096

تولید و بهره 

برداری از 

گیاهان دارویی

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا زارعیانصندوق کارآفرینی امیدروستای صدخرو1داورزنخراسان رضوی

1097
پرورش 

گوسفند داشتی
2جغتایخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان جغتای روستای 

راه چمن

وزارت جهاد کشاورزی700700رضا زردادیبانک کشاورزی

1098
پرواربندی 

گوساله
5خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای رباط جز
وزارت جهاد کشاورزی20002000رضا سبزویبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500رضا سروریصندوق کارآفرینی امیدروستای مزده اراضی مزده1خلیل آبادخراسان رضویپرواربندی بره1099

1خلیل آبادخراسان رضویپرورش بره پروار1100
خلیل آباد روستای 

سعدالدین
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا شاددلصندوق کارآفرینی امید

1101

تولید فراوری 

بسته بندی 

محصوالت 

کشاورزی

8کاشمرخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش کوهسرخ -کاشمر 

روستای موشک

وزارت جهاد کشاورزی15001500رضا شجریبانک کشاورزی

1102

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

1تربت جامخراسان رضوی
محمودآباد علیا روستای 

جلیل آباد
پست بانک

رضا شهسوار 

کلوتی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1103
پرورش بره 

 راسی90پروار 
وزارت جهاد کشاورزی920920رضا صابرعمارتپست بانکقوچان روستای عمارت1قوچانخراسان رضوی
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1104

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150رضا صاحبیصندوق کارآفرینی امیدروستای ابدال اباد1تربت جامخراسان رضوی

1105

احداث واحد 

 103دامداری 

راسی داشتی

وزارت جهاد کشاورزی500500رضا طیبی فربانک کشاورزیبردسکن روستای خرم آباد2بردسکنخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی668668رضا عابدی ندافپست بانکروستای سعدالدین1خلیل آبادخراسان رضویپرواربندی بره1106

15گنابادخراسان رضویسنگ بری1107
خراسان رضوی گناباد ناحیه 

صنعتی کوثر
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000رضا عباس زادهبانک توسعه تعاون

1108

مجتمع 

-فرهنگی

-تفریحی 

ورزشی آریاسپ

13فریمانخراسان رضوی
شهرستان فریمان روستای 

هوس
وزارت ورزش و جوانان20002000رضا عزیزیپست بانک

1109

فراوری 

سنگهای 

قیمتی و نیمه 

قیمتی 

ریخته (فیروزه)

گری طال و نقره

8فیروزهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

شهر -بخش مرکزی -فیروزه

1فیروزه بلوار امام رضا

وزارت صنعت، معدن و تجارت18851885رضا عسکرآبادیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیسرخس روستای قوش عظیم1سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی1110
رضا علی زاده 

یازتپه
وزارت جهاد کشاورزی500500

1111
پرورش گل 

محمدی
بانک کشاورزیکوهسرخ روستای کوشه1کاشمرخراسان رضوی

رضا علینژاد 

کوشه
وزارت جهاد کشاورزی200200
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وزارت جهاد کشاورزی400400رضا عمارلوصندوق کارآفرینی امیدمنزل عمارلو- روستای کران 1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره1112

1113
پرورش شتر 

مرغ
وزارت جهاد کشاورزی15001500رضا غالمیبانک کشاورزیروستای رضااباد طاهری2چنارانخراسان رضوی

1114

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300رضا غیاثیبانک توسعه تعاونروستایی بزد1تربت جامخراسان رضوی

1115
زنبورداری و 

تولید عسل
وزارت جهاد کشاورزی600600رضا فروغی زادهبانک کشاورزیروستای بقیع1نیشابورخراسان رضوی

2نیشابورخراسان رضویگردشگری1116

نیشابور، ابتدای مقابل 

روستای محمودآباد فضل ، 

سمت چپ ، جنب ابزار 

فروشی

990990رضا فضلیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1117
اصالح و نژاد 

دام سبک
سازمان امور عشایر ایران500500رضا قاچکانلوئیبانک کشاورزیعشایر3قوچانخراسان رضوی

1118
تولید پوشاک 

مردانه
1مشهدخراسان رضوی

روستای ده غیبی امام رضا 

 جنب خانه بهداشت ۱۸

 متری ۶اخرین قطعه کوچه 

سمت راست

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600رضا قادرمیهنصندوق کارآفرینی امید

1119
پرورش 

بوقلمون گوشتی
5تربت حیدریهخراسان رضوی

 جاده گناباد 10کیلومتر 

روستای حوض سرخ
وزارت جهاد کشاورزی14401286رضا قاضی زادهبانک کشاورزی

1120
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

شهرستان قوچان روستای 

کچالنلو
وزارت جهاد کشاورزی500500رضا قلی وفاییبانک کشاورزی

1121
پرورش گاو 

شیری
5جوینخراسان رضوی

روستای - شهرستان جوین 

رازی
وزارت جهاد کشاورزی25002500رضا قلیچیبانک توسعه تعاون
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1122
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران539539رضا کاری بریوانلوبانک کشاورزیعشایری مشهد1مشهدخراسان رضوی

1123
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا کرامتی منشصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای افچنگ1سبزوارخراسان رضوی

1124
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران350350رضا کوهستانیانبانک کشاورزی

1125
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران10001000رضا کوهستانیانپست بانکعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

1126
پرورش 

گوسفندداشتی
سازمان امور عشایر ایران30003000رضا گلی بریوانلوبانک کشاورزیعشایر-مشهد4مشهدخراسان رضوی

1127

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150رضا محسنی نیاپست بانکروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

1128
بسته بندی 

سرگل زعفران
2رشتخوارخراسان رضوی

امام خمینی - رشتخوار

15شمالی 
صندوق کارآفرینی امید

رضا محیط ثانی 

کریم آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت جهاد کشاورزی400400رضا مسعودیپست بانکجغتای روستای قایم1جغتایخراسان رضویداربست انگور1129

1130

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری

1خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای مشکان
وزارت جهاد کشاورزی10001000رضا مشکانیبانک کشاورزی

1131

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی25002500رضا مصطفویبانک توسعه تعاوناراضی اسماعیل اباد گرجی5تربت جامخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا معلوماتپست بانکروستای سرک1چنارانخراسان رضویبره پرواری1132

1133
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی250250رضا مهدویانبانک کشاورزیروستای صدخرو3داورزنخراسان رضوی
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1134
احداث باشگاه 

بدن سازی
1بردسکنخراسان رضوی

بردسکن شهر انابد مجتمع 

فنی وحرفه ای شهر انابد
وزارت ورزش و جوانان300300رضا نخعی مقدمصندوق کارآفرینی امید

1135
پروش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی700700رضا نظافتبانک توسعه تعاونروستای چهارطاق-باخرز 2باخرزخراسان رضوی

1136

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی
رضا نعمتی 

خاکستری
وزارت جهاد کشاورزی150150

1137

طرح پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی100

3مشهدخراسان رضوی

 75- جاده کالت نادری 

-کیلومتری جاده قره تیکان 

 محله عشایر کمرسیاه

سازمان امور عشایر ایران12501250رضا نوری خیاطبانک کشاورزی

100100رعنا پیوندیصندوق کارآفرینی امیدروستای قومی1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1138
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1139
مجوز بهسازی 

اماکن دامی
1تایبادخراسان رضوی

شهرستان تایباد روستای 

دربند
بانک کشاورزی

رعنا یوسفی 

طایفه بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1140
- خیاطی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

- شهرستان مه والت 

کوچه - روستای عبدل آباد 

هیترک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رفعت بهادریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150رقیه براتی کلرصندوق کارآفرینی امیدروستای کلر1قوچانخراسان رضویقالی بافی1141

1142

احداث گلخانه 

تولید و پرورش 

گل و گیاهان 

رز و )زینتی 

(ژربرا

4نیشابورخراسان رضوی

روستای ساحل –نیشابور 

-برج اراضی مرسوم به برج

 اصلی36پالک 

وزارت جهاد کشاورزی19001900رقیه حیدریبانک کشاورزی
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صندوق کارآفرینی امیدروستای فرمان آباد-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی1143
رقیه رحمانی 

فرمان آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1144
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای سلیم اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200رقیه رمضان نژادبانک توسعه تعاون

1145
داربستی باغ 

انگور
بانک توسعه تعاونقوچان روستای سلیم اباد1قوچانخراسان رضوی

رقیه لطفی اورته 

چشمه
وزارت جهاد کشاورزی100100

1146
پرورش ماهی 

قزل اال
2مه والتخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای عبدل - مه والت 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی500500رقیه مجدیصندوق کارآفرینی امید

1147
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

رمضان ابراهیم 

پور مشهدی نژاد
سازمان امور عشایر ایران583583

1148

پرورش دام 

پروار -سبک 

بندی بره بر 

 راس30مبنای 

1خوافخراسان رضوی
روستای . بخش سالمی 

حسن آباد
پست بانک

رمضان ارزنه گی 

علی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی500500رمضان اسمعیلیبانک توسعه تعاونروستای خریج1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند1149

1150
توسعه گاو 

 راسی10شیری 
2درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای سعدآباد

پست بانک
رمضان باغدار 

سعدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی800800

1151

پرورش گاو 

سنتی - شیری 

 12و روستایی 

راسی

1خوافخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی

روستای - شهرستان خواف 

نقاب

پست بانک
رمضان تیموری 

بقسانی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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1152
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500رمضان جاویدیبانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

1درگزخراسان رضویکشت زعفران1153

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای خوانچه

وزارت جهاد کشاورزی450450رمضان خدادادیبانک کشاورزی

1154
صنایع بسته 

بندی
3بینالودخراسان رضوی

اول روستا درست - مغان 

راست
بانک کشاورزی

رمضان 

سلیمانزاده
وزارت جهاد کشاورزی2300675

1155
پروار بندی 

گوسفند
1چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

سیدآباد خیابان امام رضا 

13 دانش 61

پست بانک
رمضان شکوهی 

سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی400400

4درگزخراسان رضویپرورش گوساله1156
خراسان رضوی شهرستان 

درگز روستای تاج الدین
بانک کشاورزی

رمضان کربالیی 

تاج الدینی
وزارت جهاد کشاورزی3747509

1157
زنبورداری 

وتولید عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500رمضان نادریبانک کشاورزیمغان2بینالودخراسان رضوی

1158
پرورش دام 

سبک وسنگین
1خوافخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان خواف روستای 

حسن اباد باال خواف

پست بانک
رمضان نوربخش 

حسن آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی12721272رمضان یزدیبانک کشاورزیسرخس روستای بزنگان3سرخسخراسان رضویپرواربندی بره1159

1160
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای محمودی1قوچانخراسان رضوی

رمضانعلی 

تقدسی محمودی
وزارت جهاد کشاورزی100100

بانک کشاورزیقوچان روستای رهورد1قوچانخراسان رضویداربست انگور1161
رمضانعلی 

جوادی رهورد
وزارت جهاد کشاورزی100100

1162
اصالح نژاد دام 

سنگین
وزارت جهاد کشاورزی10001000رمضانعلی رضاییصندوق کارآفرینی امیدروستای دوغایی2قوچانخراسان رضوی
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1163
پرواربندی بره 

 راسی71
بانک کشاورزیروستای قره تکان-کالت 1کالتخراسان رضوی

رمضانعلی 

فیروزکوهی قره 

تکان

وزارت جهاد کشاورزی500500

1164
دامپروری 

داشتی
3باخرزخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

, باخزر، بخش باال والیت 

روستای دشت آب

بانک کشاورزی

رمضانعلی 

کریمان حاجی 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی19271927

پست بانکروستای کچرانلو1قوچانخراسان رضویدامپروری1165
رمضانعلی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1166
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

رمضانعلی 

نوروزی ضرابی
سازمان امور عشایر ایران500500

1167

بره پروار 

باهدف امیخته 

گری

3تربت جامخراسان رضوی

روستای اسماعیل اباد 

 قطعه 4امام رضای.گرجی

اخر سمت چپ

وزارت جهاد کشاورزی15001500روح االه فریزیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی780780روح اهلل باارادهبانک کشاورزیتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1168

1169

ایجاد 

زنبورستان با 

 100ظرفیت 

کلنی

1نیشابورخراسان رضوی

خیابان :محل سکونت 

 پالک 19کرامت کرامت 

طبقه همکف محل - 184

روستای صالح : زنبورستان 

آباد

صندوق کارآفرینی امید
روح اهلل ربانی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی430430

1170

تولید انواع 

ادوات وماشین 

آالت کشاورزی

50مشهدخراسان رضوی
 جاده 12مشهد کیلومتر 

سنتو روبروی شیرپگاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت1550015500روح اهلل ساعدیصندوق کارآفرینی امید

1171

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیبردکن کالته آقامهدی1بردسکنخراسان رضوی
روح اهلل شرفی 

طاهری
سازمان امور عشایر ایران500500
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وزارت صنعت، معدن و تجارت500500روح اهلل شمساییصندوق کارآفرینی امیدجغتای1جغتایخراسان رضویکارگاه خیاطی1172

1173

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

پست بانکروستای کاریزنو باالجام1تربت جامخراسان رضوی
روح اهلل عیدی 

کاریزنویی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1174

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

بانک کشاورزیروستای خمارتاش-قوچان2قوچانخراسان رضوی
روح اهلل قوی 

هیکل
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500روح اهلل کردیبانک توسعه تعاونروستای خوش باال2نیشابورخراسان رضویتولیدی کفش1175

1176
پرورش 

گوسفند داشتی
12مشهدخراسان رضوی

 33آرامگاه فردوسی کیلومتر

سد ارداک روستای مهدی 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی1000010000روح اله پارسابانک کشاورزی

1177

سنگ های 

قیمتی و نیم 

قیمتی فیروزه 

تراشی

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

معدن
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500روح اله حمیدیپست بانک

1178

پرورش گاو 

شیری با هدف 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150روح اله رضوانیانپست بانکروستای خیرآباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

1179

پرورش 

گوسفند داشتی 

سانن

2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- شهر یونسی - بجستان 

روستای چاه فالیز

وزارت جهاد کشاورزی14001400روح اله شیرزادبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران300300روح اله عاشقپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی1180
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1181

پرورش بره 

پروار با هدف 

افزایش وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150روح اله غالمیصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه شیر1تربت جامخراسان رضوی

1182
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

روح انگیز یکه 

باش کهنه فرودی
سازمان امور عشایر ایران500500

1183

پرورش 

گوسفند داشتی 

با اصول علمی 

و تغذیه نوین

2خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش سنگان- خواف

روستای چاه زول

سازمان امور عشایر ایران15001500روحاهلل دامن باغپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رویان توسلیصندوق کارآفرینی امیدتایبادروستای پشته1تایبادخراسان رضویتابلو فرش1184

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ریحان وفاییصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستا ی حاجی آباد1تایبادخراسان رضویخیاطی1185

1186

صندوق خرد 

محلی روستایی 

یاقوتین

صندوق کارآفرینی امید400400ریحانه ابدالیصندوق کارآفرینی امیدتربت جام روستای یاقوتین16تربت جامخراسان رضوی

1187

تولید و بسته 

بندی غذاهای 

آماده و نیمه 

آماده منجمد

13مشهدخراسان رضوی

جاده کالکوب -جاده کالت 

روستای خرم آباد جنب - 

خانه بهداشت

وزارت جهاد کشاورزی100003000ریحانه طاقبانک کشاورزی

1188

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای یکه پسته1تربت جامخراسان رضوی
ریوف احمد 

عطاییان
وزارت جهاد کشاورزی150150
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1189

کارگاه 

تولیدپوشاک 

والبسه

8بینالودخراسان رضوی

شاندیز روستای چاهشک 

خیابان شهید باغبان بعداز 

فلکه سوم دست چپ اولین 

5ساختمان واحد

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500زاهد فرد محمدیصندوق کارآفرینی امید

1190
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای دولو
بانک کشاورزی

زبر دست 

هوشمند دولو
وزارت جهاد کشاورزی275275

1191
فرت )کارباف 

(بافی
پست بانکروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

زبیده ایوبی آبقه 

یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1192
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100زبیده محمدزادهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیتایباد روستای کرات1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1193
زبیر سلیمانی 

کراتی
وزارت جهاد کشاورزی570570

100100زربانو نساییبانک توسعه تعاونروستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1194
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1195
- فرت بافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

امام -روستای عبدل آباد 

14خمینی 
پست بانک

زری دهقان 

عبدل ابادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونتایباد روستای پساوه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1196
زری ماه علیپور 

پساوه
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک توسعه تعاونتایباد روستای خیرآباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1197
زرین سادات 

کبیری
وزارت جهاد کشاورزی521521

1198

صندوق خرد 

محلی روستای 

ایزی

صندوق کارآفرینی امید400400زکیه ایزیصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای ایزی30سبزوارخراسان رضوی

200200زکیه رشید آبادیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان فیروزه1فیروزهخراسان رضویگلیم گبه1199
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا ابراهیم بیگیپست بانکروستای دربند1تایبادخراسان رضویخیاطی1200
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1201
کشت زعفران 

در نیم هکتار
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای کالته الیاس

بانک کشاورزی
زهرا ابراهیمی 

زاده برج قلعه
وزارت جهاد کشاورزی272225

1202
پرورش گوساله 

راسی10
2تربت جامخراسان رضوی

تربت جام صالح اباد 

روستای جعفریه
بانک کشاورزی

زهرا احمدی 

امیر ابادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

30بردسکنخراسان رضویقالیبافی1203

خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستای چاه 

سلطان

صندوق کارآفرینی امید400400زهرا اسبندصندوق کارآفرینی امید

1204
پرورش دام 

شیری
2تربت حیدریهخراسان رضوی

بخش -تربت حیدریه 

مرکزی روستای شتر خسب
وزارت جهاد کشاورزی585585زهرا اسحق زادهبانک کشاورزی

1205
خیاطی ونازک 

دوزی
پست بانکاسالم آباد1تربت جامخراسان رضوی

زهرا اسدالهی 

چهار من نیم
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160

1206

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

سبک

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف روستای 

بندیوان
وزارت جهاد کشاورزی500500زهرا اسماعیلیصندوق کارآفرینی امید

1207

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

داشتی

وزارت جهاد کشاورزی450450زهرا اشرف امقانیبانک کشاورزیروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

2رشتخوارخراسان رضویقالی بافی1208
امام خمینی - رشتخوار 

14/1
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا اعیانصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1209
پرورش دام 

سبک و سنگین
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای منصوری- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی280280زهرا افروغبانک کشاورزی

1210
داربست باغ 

انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای فخر اباد1قوچانخراسان رضوی

زهرا اکبر فخر 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی6060

1211

راه اندازی 

کارگاه ابریشم 

بافی

1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت بخش 

زاوین محله ی علیا جنب 

مدرسه راهنمایی شهید 

غالمپور

150150زهرا ایزدیان زوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1212
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا آل حسنصندوق کارآفرینی امیدروستای عزیز اباد3سبزوارخراسان رضوی

1213

پرورش 

دا)گوسفندمغانی

(شتی

پست بانکروستای ارزنه-باخرز 2باخرزخراسان رضوی
زهرا باسیلقه 

ارزنه یی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1214

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا برجیصندوق کارآفرینی امید17شهر فیرزه امام خمینی 1فیروزهخراسان رضوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا بیکیصندوق کارآفرینی امیدروستای اسد آباد دربند1تایبادخراسان رضویخیاطی1215

1تایبادخراسان رضویحوله بافی1216
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

زهرا تاجیک 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فیروزهخراسان رضویقالی بافی1217
شهرستان فیروزه خیابان 

امام خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا توزنده جانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا حاجی زادهصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای قومی1تایبادخراسان رضویقالی بافی1218



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1219
دامداری همراه 

با اصالح نژاد
3سبزوارخراسان رضوی

بخش -شهرستان سبزوار

قلعه نو-روداب
سازمان امور عشایر ایران500500زهرا حاجی لقابانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا حجت پناهصندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای فرخان راه1قوچانخراسان رضویقالی دست بافت1220

1درگزخراسان رضویکشت زعفران1221

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای برج قلعه

وزارت جهاد کشاورزی560450زهرا حسن زادهبانک کشاورزی

1222

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه میدان 

انقالب
صندوق کارآفرینی امید

زهرا حسین 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1223
پرورش گوساله 

پروار
1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش مرکزی 

روستای حصارگل
وزارت جهاد کشاورزی956956زهرا حصاریبانک کشاورزی

1224

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای کالته عبدالصمد1تربت جامخراسان رضوی

زهرا حکیمی 

حاجی اباد 

مالقاسم

وزارت جهاد کشاورزی500500

1تایبادخراسان رضویقالی بافی1225
تایباد روستای اسد آباد 

دربند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا حلیم دوستصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی320320زهرا حمیدی فردبانک کشاورزی8باهنر-سبزوار1سبزوارخراسان رضویزنبور عسل1226

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا خالقیپست بانکروستای اسد آباد دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی1227

1228
کارگاه تولیدی 

فرت بافی
1تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه روستای 

سرباال رخ
200200زهرا خاوازیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500زهرا خدادادیپست بانکتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویخیاطی1229

1230
دوخت کیف 

های چرمی
150150زهرا خیر ابادیصندوق کارآفرینی امیدروستای اشتیوان1باخرزخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قوچانخراسان رضویقالیبافی1231
روستای مرزج کوچه شهید 

مکاری
صندوق کارآفرینی امید

زهرا دانش 

مزرجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی1232
لطف آباد روستای - درگز 

حاتم قلعه
وزارت جهاد کشاورزی17881430زهرا دالوربانک کشاورزی

1233

صندوق خرد 

محلی روستای 

سنکلیدر

30سبزوارخراسان رضوی
سبزوار مرکزی روستای 

دهنه سنگ کلیدر
صندوق کارآفرینی امید400400زهرا دهنه ءصندوق کارآفرینی امید

2کاشمرخراسان رضویگاو داری شیری1234
روستای زنده جان - کاشمر 

خیابان رسالت- 
بانک توسعه تعاون

زهرا ذوالفقاری 

عارفی
وزارت جهاد کشاورزی320320

1235

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150زهرا راضیصندوق کارآفرینی امیدروستای آغل کمر1تربت جامخراسان رضوی

1236

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

.نژاد

پست بانکروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی
زهرا راوه یی 

رحیم بیگ
وزارت جهاد کشاورزی150150

1تایبادخراسان رضویحوله بافی1237
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
100100زهرا رحمت اللهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1238
صندوق خرد 

1محلی یونسی 
30بجستانخراسان رضوی

-استان خراسان رضوی

شهر -شهرستان بجستان

یونسی

صندوق کارآفرینی امید
زهرا رزم 

آرایونسی
صندوق کارآفرینی امید400400

1239

پرواربندی بره 

باهدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150زهرا رستمیصندوق کارآفرینی امید.روستای بزد1تربت جامخراسان رضوی

بانک کشاورزیجغتای روستای ازادوار1جغتایخراسان رضویکاشت زعفران1240
زهرا رضازاده 

بلوری
وزارت جهاد کشاورزی400400

1241

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150زهرا رضاییصندوق کارآفرینی امیدروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا رضوانی فرصندوق کارآفرینی امیدتایباد پشته1تایبادخراسان رضویقالی بافی1242

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا رنگ آمیزبانک توسعه تعاونتایباد روستای پساوه1تایبادخراسان رضویقالی بافی1243

1244
- بافتنی سنتی 

مشاغل خانگی
پست بانک23امام رضا - شادمهر1مه والتخراسان رضوی

زهرا زارع فیض 

آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت440440زهرا زردادیصندوق کارآفرینی امیدروستای حشمتیه1نیشابورخراسان رضویفرش دست باف1245

1246
پرورش گاو 

شیری
2تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه روستای بوری 

10اباداحمدالرضا
بانک کشاورزی

زهرا زنگنه 

بنهنگی
وزارت جهاد کشاورزی760760



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1247

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

داشتی /سبک

همراه با اصالح 

نژاد

پست بانکقاسم اباد خیابان بهار- خواف1خوافخراسان رضوی
زهرا زنگنه قاسم 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1248
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش صالح 

آباد روستای کاریزکهندل
وزارت جهاد کشاورزی760760زهرا شاهبازیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا شایسته تارصندوق کارآفرینی امیدروستای فیروزاباد1قوچانخراسان رضویقالیبافی1249

270270زهرا شمس ابادیپست بانک9طرقبه جاغرق گلدره پالک10بینالودخراسان رضویرودوزی سنتی1250
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1251

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

یوسف آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا شوروزیصندوق کارآفرینی امید

1252
نازک )خیاطی 

(دوزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا شیخ جامیپست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضوی

1253

احداث باغ 

انگور با سیستم 

داربستی

1درگزخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی 

- بخش نوخندان -درگز 

روستای فضل آباد

بانک کشاورزی
زهرا شیخی 

مقدم سعدآباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

1254
کشت گل 

محمدی
3کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی کاشمر 

کوهسرخ روستایی تنورجه
بانک کشاورزی

زهرا شیرزاد 

تنورجه
وزارت جهاد کشاورزی800800

1255
پروار بندی 

گوسفند
وزارت جهاد کشاورزی806800زهرا صادقیبانک کشاورزیروستای قومی-تایباد1تایبادخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1256
پرورش 

گوسفند و بز
1سبزوارخراسان رضوی

بخش روداب روستای 

شمس اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا صالحیبانک توسعه تعاون

1257
- قالی بافی 

مشاغل خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا صفاییپست بانکروستای دوغ آباد1مه والتخراسان رضوی

100100زهرا صوفی زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1258
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2کاشمرخراسان رضویچادرشب بافی1259
کاشمر کوهسرخ روستای 

طرق
بانک کشاورزی

زهرا صیادی 

مقدم
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5خلیل آبادخراسان رضویخیاطی1260
روستای ابراهیم آباد خ امام 

خمینی روبروی بانک آریا
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زهرا طاهریانصندوق کارآفرینی امید

1261

گوهر تراشی 

تراش سنگهای )

قیمتی و نیمه 

(قیمتی

400400زهرا طیبیصندوق کارآفرینی امیدخیابان مطهری- جغتای1جغتایخراسان رضوی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1262

صندوق 

خردمحلی 

آبادگران مرغزار

صندوق کارآفرینی امید400400زهرا ظهوریانصندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای مرغزار40زاوهخراسان رضوی

1263
طراحی و 

دوخت لباس
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا عابدی کیاصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای سنگ سفید1سبزوارخراسان رضوی

1264
کارگاه تولیدی 

فرش
پست بانکتربت حیدریه روستای منظر1تربت حیدریهخراسان رضوی

زهرا عباسی 

شهری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1265
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار روستای مچ بخش 

ششتمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا عجمیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1266

دامداری 

صنعتی پرورش 

گاو شیری با 

 20ظرفیت 

راس

2سبزوارخراسان رضوی

چهار کیلومتر مانده به 

روداب ابتدای جاده روستای 

برآباد

وزارت جهاد کشاورزی21502150زهرا عرببانک توسعه تعاون

1267

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند دشتی 

 50به ظرفیت

راس

1خوافخراسان رضوی

- خواف- خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای چاه گچی

وزارت جهاد کشاورزی500500زهرا عرب نژادپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا علی پورپست بانکروستای چهار مهن1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند1268

1269

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

پست بانکبردسکن روستای کالته نو2بردسکنخراسان رضوی
زهرا علی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی605605

1270

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهر فیروزه خیابان معلم 

4معلم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا غرقیصندوق کارآفرینی امید

1سبزوارخراسان رضویدامداری1271
روستای کالته - ششتمد 

نوبهار
وزارت جهاد کشاورزی964964زهرا فیض آبادیپست بانک

1272

قالی بافی و 

تابلو فرش و 

طراحی

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

شوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا قارچشمهصندوق کارآفرینی امید

1273
پرواربندی بره 

 راس50
وزارت جهاد کشاورزی500500زهرا قانعیصندوق کارآفرینی امیدخلیل اباد روستای تکمار2خلیل آبادخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1274

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

تولیدات آن

3سرخسخراسان رضوی
محدوده عباس - سرخس 

آباد
بانک توسعه تعاون

زهرا قربانیان 

امان آباد
وزارت جهاد کشاورزی600600

1275

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند دشتی 

به 

راس90ظرفیت

1خوافخراسان رضوی

- خواف- خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای بنیاباد

پست بانک
زهرا کریمی 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی950950

1276
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا کرامتیصندوق کارآفرینی امیدروستای جنبذ3سبزوارخراسان رضوی

1277

خرید گوسفند 

داشتی نژاد 

مغانی

1باخرزخراسان رضوی
روستای - شهرستان باخرز

پلبند
صندوق کارآفرینی امید

زهرا کریمی 

شادی ئی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1278

پرورش بره 

پروارواصالح 

نژاددام سبک

وزارت جهاد کشاورزی500500زهرا کوهستانیانبانک توسعه تعاونقوچان مجتمع بهار خبوشان1قوچانخراسان رضوی

1279
قالی بافی و 

فرش دستبافته
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا گنابادیصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه نو-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

1280

تولید گلهای 

پرورش )زینتی 

گلهای زینتی 

(وآپارتمانی

وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا لقاییصندوق کارآفرینی امیدبردسکن روستای حطیطه1بردسکنخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1281
نمد مالی سنتی 

مشاغل خانگی- 
صندوق کارآفرینی امیدروستای عبدل آباد1مه والتخراسان رضوی

زهرا محدثی 

عبدل آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1282
پرورش 

گوسفند داشتی
1تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش صالح 

آباد روستای گوش الغر
بانک کشاورزی

زهرا محذب 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1283

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

خانلق
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا محسنیصندوق کارآفرینی امید

1284
بافت تابلو فرش 

مشاغل خانگی- 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا محمدزادهپست بانکروستای همت آباد1مه والتخراسان رضوی

1285
پرورش دام 

سبک و سنگین
1بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مرندیز- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی480480زهرا محمدزادهبانک کشاورزی

1قوچانخراسان رضویکشت زعفران1286
خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای برج زیدانلو
پست بانک

زهرا محمدزاده 

ثانی برج
وزارت جهاد کشاورزی320320

1287

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

والیت نبش والیت
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا محمدیصندوق کارآفرینی امید

1288
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
صندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای بجدن3سبزوارخراسان رضوی

زهرا مشمول 

بجدنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1289
کارگاه تولیدی 

فرش
2تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه روستای ضیا 

الدین
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا مغول زادهبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1290
منزل - روستای جوزقان 

منعمی
100100زهرا منعمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویفرت بافی1291
زهرا منعمی 

جوزقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1292

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

تولیدات آن

وزارت جهاد کشاورزی400400زهرا میربانک توسعه تعاونروستای آصف آباد- سرخس 2سرخسخراسان رضوی

1293
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا نجفی هدکپست بانکبردسکن روستای سربرج1بردسکنخراسان رضوی

1294
تولیدی پوشاک 

زنانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا نغمهبانک توسعه تعاونروستای سیداباد1چنارانخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا نواپست بانکچناران روستای رادکان1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند1295

1296

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300زهرا نورمحمدپست بانکروستای قلعه سرخ1تربت جامخراسان رضوی

1297

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150زهرا نوروزیصندوق کارآفرینی امیدروستای محمود اباد سفلی1تربت جامخراسان رضوی

1298

راه اندازی 

کارگاه ابریشم 

بافی

1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت بخش 

زاوین زاوین خیابان صاحب 

الزمان

150150زهرا نوری زوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی340340زهرا نیرومندبانک کشاورزیسرخس روستای دولت اباد1سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی1299
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1300

تولید سفال و 

سرامیک با 

طراحی نو

2گنابادخراسان رضوی

خراسان رضوی، گناباد، 

روستای بیلند، شهرک 

شهید مدنی، خیابان 

صاحب الزمان، صاحب الزمان 

۶، پالک ۱

800800زهرا وفاییصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای پساوه1تایبادخراسان رضویخیاطی1301
زهرا ولیدادی 

پساوه یی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1302
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

زهرا ولیزاده 

صحرادوست
سازمان امور عشایر ایران700700

1303
ایجاد کارگاه 

خیاطی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا یوسف زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای شیخ کانلو1چنارانخراسان رضوی

صندوق کارآفرینی امیدروستای دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی1304
زهرا یوسفی 

طایفه بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1کاشمرخراسان رضویتولیدی پوشاک1305

-روستای پایین والیت-مغان

-1رسالت -بلوار رسالت

-سمت راست-میالن اول

طبقه -سمت چپ-درب اول

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت960960زهره امامیپست بانک

1306

قالی بافی و 

تابلو فرش و 

طراحی

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

بازوبند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره بازوبندیصندوق کارآفرینی امید

1307

راه اندازی 

کارگاه ابریشم 

بافی

1کالتخراسان رضوی
- بلوار امام خمینی - کالت 

جنب مسجد جامع کالت
صندوق کارآفرینی امید

زهره بهبودی 

کالت
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهره بیابانیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای آبقه1تایبادخراسان رضویقالی بافی1308
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1309

کشت گل 

محمدی در 

 هکتار2سطح 

1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ شهر 

ریوش بلوار امام علی خیابان 

2تربیت

وزارت جهاد کشاورزی400400زهره پردلبانک کشاورزی

1310
خیاطی حسین 

دوست
صندوق کارآفرینی امیدروستای اسدآباد دربند1تایبادخراسان رضوی

زهره حسین 

دوست
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1311
زهره خواجه 

حسین پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1312

پروار بندی بره 

باهدف افزایش 

وزن

پست بانکروستای قندک1تربت جامخراسان رضوی
زهره رحیمی 

سربزی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1313

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای فرگ

صندوق کارآفرینی امیدکاشمر روستای فرگ40کاشمرخراسان رضوی
زهره رضوانی 

فرگی
صندوق کارآفرینی امید400400

1314

خیاطی 

وطراحی نازک 

دوزی

1فیروزهخراسان رضوی
شهر فیروزه خیابان شهید 

عین آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره زمانیصندوق کارآفرینی امید

1315

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

سلیمانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره سلیمانیصندوق کارآفرینی امید

250250زهره شمسیهبانک کشاورزیفیروزه1فیروزهخراسان رضویگلیم گبه1316
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1317
کارگاه گلیم 

بافی
4خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل اباد روستای علی اباد 

برکال
200200زهره صادقیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویخیاطی1318
زهره عبادی 

جوزقانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1319
پرورش 

گوسفند داشتی
1خوافخراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای - دهستان کیبر 

چاه کنده

وزارت جهاد کشاورزی400400زهره عرب نژادپست بانک

1320
پرورش 

گوسفند داشتی
1خوافخراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای - دهستان کیبر 

چاه کنده

وزارت جهاد کشاورزی600600زهره عرب نژادپست بانک

1تایبادخراسان رضویقالی بافی1321
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
پست بانک

زهره 

عزیزمالجهان 

آبادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1قوچانخراسان رضویقالی بافی1322
 3روستای نسیم آباد نسیم 

36پالک 
صندوق کارآفرینی امید

زهره محمدی 

کلوخی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

صندوق کارآفرینی امیدروستای ارزنچه سفلی1تایبادخراسان رضویخیاطی1323
زهره مرادی 

کشککی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای داغیان1قوچانخراسان رضویقالیبافی1324
زهره یگانه 

سلمانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

بانک توسعه تعاونروستای فرمان آباد-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی1325
زیبا سربیشه 

ریزه یی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1تایبادخراسان رضویقالیبافی1326
تایبادکاریزروستای ارزنچه 

علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا مالحسینیپست بانک

1327
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب اکبریصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای طرسک3سبزوارخراسان رضوی

1تربت جامخراسان رضویخیاطی1328
-تربت جام - خراسان رضوی

 روستای خیرآباد باالجام
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب آدینهپست بانک
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1329

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی295295زینب پهلوانبانک توسعه تعاونروستای بیدک1تربت جامخراسان رضوی

1تایبادخراسان رضویحوله بافی1330

استان خراسان رضوی 

شهرستان تایباد روستای 

فرمان آباد

صندوق کارآفرینی امید
زینب تاجیک 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای دربند1تایبادخراسان رضویخیاطی1331
زینب حسین 

دوست
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی1332
زینب حسین 

دوست بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1333
- قالیبافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

- شهرستان مه والت 

خ - روستای عبدل آباد 

چمران

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب خواجهصندوق کارآفرینی امید

1334

صندوق خرد 

محلی روستایی 

قیاس آباد

صندوق کارآفرینی امید400400زینب دلیرصندوق کارآفرینی امیدچناران روستای قیاس آباد30چنارانخراسان رضوی

100100زینب رحیمیپست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1335
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1336
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
صندوق کارآفرینی امید

زینب رحیمی 

قادرآبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدتایباد پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی1337
زینب زاهدی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1338

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

فردوسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب زیرآبادیصندوق کارآفرینی امید

1339

دامداری 

گوسفند )

(داشتی

1خوافخراسان رضوی

- خواف -خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای مهرآباد پایین خواف

پست بانک
زینب سوداگر 

نیاز آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1تایبادخراسان رضویقالی بافی1340
خراسان رضوی تایباد 

روستای پساوه
صندوق کارآفرینی امید

زینب علی پور 

پساوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1341
پرورش گیاهان 

دارویی
2سبزوارخراسان رضوی

سبزوار شهر ششتمد 

روستای برازق
وزارت جهاد کشاورزی200200زینب عیادیصندوق کارآفرینی امید

1342
پرورش گاو 

پرواری
وزارت جهاد کشاورزی11001100زینب غفاری پوربانک کشاورزیقارزی2جوینخراسان رضوی

1343

پرورش زنبور 

عسل و 

فرآوردی 

تولیدات آن

وزارت جهاد کشاورزی800800زینب غالمیبانک توسعه تعاونروستای آصف آباد- سرخس 3سرخسخراسان رضوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب فاروقیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویقالی بافی1344

1345
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

زینب 

کوهستانیان
سازمان امور عشایر ایران500500

1346
تولید فرش 

دستباف
20بجستانخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان بجستان روستای 

مرندیز

پست بانک
زینب محمدپور 

مرندیز
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت9090زینب محمدیصندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای قوش عظیم2سرخسخراسان رضویکارگاه خیاطی1347

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب مقطه بازصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای سوران1تایبادخراسان رضویقالی بافی1348



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1349
اقامتگاه 

بومگردی
3گنابادخراسان رضوی

 –روستای سنو  –گناباد 

- 4خیابان امام خمینی 

کوچه شهید ابراهیمی

700700زینب مهاجرانیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1350
 )کارباف سنتی 

(... حوله بافی و 
100100زینب نورمحمدیبانک توسعه تعاونتایباد روستای فیض آباد1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویحوله بافی1351
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

زینت برابادی 

قادر آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2خلیل آبادخراسان رضویخیاطی1352

روستای - خلیل آبادا 

خیابان شهید - محمدآباد 

- کوچه مسجد - نظری 

12پالک 

صندوق کارآفرینی امید
زینت فرح پور 

طاهری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1353
- قالی بافی

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

خ امام - روستای همت آباد 

رضا
پست بانک

زینت محمدزاده 

همت ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1354
تولید لبنیات 

سنتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700سارا اربابیانصندوق کارآفرینی امیدبخش چاپشلو- درگز 2درگزخراسان رضوی

1355
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
صندوق کارآفرینی امید

سارا صابری 

قادرآبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای محسن آباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی1356
سارا محمودی 

محسن آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سارا مقیمی ایزدپست بانکچناران روستای بقمچ1چنارانخراسان رضویکارگاه خیاطی1357

وزارت جهاد کشاورزی403403سامان کشوریبانک توسعه تعاونروستای قازان1درگزخراسان رضویزنبورداری1358

1359
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

سامان 

کوهستانیان
سازمان امور عشایر ایران10001000
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1360

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150سبحان احمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای دوسنگ1تربت جامخراسان رضوی

1361

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

صندوق کارآفرینی امیدتربت جام روستای صاحبداد1تربت جامخراسان رضوی
سبحان رحیمی 

آخوند صاحبدادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1362
ساخت 

مصنوعات چوبی
1بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- شهر یونسی - بجستان 

(ع)خیابان امام رضا 

پست بانک
سبحان 

فرهمندی یونسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1363

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150سبحان مقدمصندوق کارآفرینی امیدروستای یکه پسته1تربت جامخراسان رضوی

1364

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی
سبحان مهمان 

دوست صالحی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1365
اصالح نژاد دام 

سبک
صندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای شفیع1قوچانخراسان رضوی

سبزعلی جاللی 

شفیع
سازمان امور عشایر ایران500500

1366
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500ستار مولودیصندوق کارآفرینی امیدعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

1367
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

عشایر کوه عمارت-قوچان 
سازمان امور عشایر ایران150150ستار نامدارپوربانک کشاورزی
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100100ستاره لطیفیپست بانکتایباد فرمان آباد1تایبادخراسان رضویحوله بافی1368
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویحوله بافی1369
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

ستاره یحیایی 

کهجه یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1370
پرورش قارچ 

خوراکی
1سرخسخراسان رضوی

روستای قوش - سرخس 

عظیم
بانک توسعه تعاون

سجاد 

شیرمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1371

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

سبک

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای چاه - دهستان کیبر

کنده

وزارت جهاد کشاورزی500500سجاد عرب نژادپست بانک

1372
تولید و فراوری 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی200200سحر کوشکیبانک توسعه تعاونروستای کالته بیات3سبزوارخراسان رضوی

1373

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی
سراج الدین 

سفید صالحی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی616616سرفراز مره ییبانک کشاورزیسرخس روستای قوش عظیم1سرخسخراسان رضویدامداری1374

1375
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100سعادت صابریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران500500سعید رمضان نژادبانک کشاورزیروستای درونه1بردسکنخراسان رضویپرورش شتر1376

سازمان امور عشایر ایران300300سعید اسحاقیپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی1377



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1378

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150سعید پنداشتهپست بانکروستای جلیل اباد1تربت جامخراسان رضوی

1379

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی
سعید پورحاتم 

مومن ابادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1380

پرورش 

گوسفند شیری 

به ظرفیت 

راس200

3داورزنخراسان رضوی
روستای -شهرستان داورزن

کایف
وزارت جهاد کشاورزی15001500سعید پویان کیاصندوق کارآفرینی امید

1381
بسته بندی 

ذرت
وزارت جهاد کشاورزی25002500سعید تقویبانک کشاورزیشهرک صنعتی5تربت جامخراسان رضوی

1382
مونتاژ انواع 

دوچرخه
2جغتایخراسان رضوی

- 9جغتای امام خمینی 

فروشگاه دوچرخه حرفه ای 

ها

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500سعید جغتاییپست بانک

1جغتایخراسان رضویکشت زعفران1383
مطهری جنوبی -خ-جغتای

68پالک
وزارت جهاد کشاورزی200200سعید جغتاییبانک کشاورزی

8مشهدخراسان رضویتولیدی مبلمان1384

بخش -شهرستان مشهد

-دهستان تبادکان-مرکزی

روستای کاظم آباد پنج شنبه

وزارت صنعت، معدن و تجارت950950سعید جهان پناهصندوق کارآفرینی امید
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1385

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

داشتی /سبک

همراه با اصالح 

نژاد

1خوافخراسان رضوی
روستای - سنگان- خواف

چاه زول
وزارت جهاد کشاورزی500500سعید حسینیپست بانک

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره1386
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای ساالری
وزارت جهاد کشاورزی282282سعید خوافیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی500500سعید دادمحمدیبانک کشاورزیسرخس روستای قوش عظیم1سرخسخراسان رضویپرواربندی بره1387

وزارت جهاد کشاورزی500500سعید داوریصندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای اهلل نظر1سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی1388

1389
پرورش گاو 

شیری
4سبزوارخراسان رضوی

روستای استیر گود عفیر 

مجتمع دامپروری گاو شیری
وزارت جهاد کشاورزی40004000سعید دیانتیبانک کشاورزی

1390

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای ابدال اباد1تربت جامخراسان رضوی
سعید ذوقی 

ابدال ابادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1391

پرورش 

گوسفند داشتی 

نژاد مغانی

1باخرزخراسان رضوی
روستای  _شهرستان باخرز

کردیان
پست بانک

سعید ریاحی 

کردیانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1392

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی10001000سعید زارعیصندوق کارآفرینی امیدروستای شفیع آباد-بردسکن2بردسکنخراسان رضوی
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1393

توسعه و تجهیز 

مرکز حدواسط 

و پرورش 

ماهیان سردابی 

صدف

3تربت حیدریهخراسان رضوی
بخش بایگ - تربت حیدریه 

روستای حصار- 
وزارت جهاد کشاورزی19201920سعید زاهدیبانک کشاورزی

پست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضویگوسفند پروار1394
سعید سعادتی 

سیداباد
وزارت جهاد کشاورزی500500

1395

پرورش زنبور 

 100عسل 

کلنی

1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ شهر 

21ریوش بلوار امام امام علی

بانک کشاورزی
سعید سلمانی 

مقدم ریوش
وزارت جهاد کشاورزی580580

1396
بره پرواری با 

هدف اصالح نژاد
وزارت جهاد کشاورزی150150سعید شرقیصندوق کارآفرینی امیدروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی

1397
پرورش 

گوسفند داشتی
2کاشمرخراسان رضوی

روستای زنده جان خیابان 

فارابی
وزارت جهاد کشاورزی600600سعید صفرنژادپست بانک

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره1398
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای علی آباد
وزارت جهاد کشاورزی630630سعید علی آبادیبانک کشاورزی

1399
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

سعید علی 

پورصحرا
سازمان امور عشایر ایران700700

1400
پرورش 

گوسفند پرواری
2خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل اباد روستای دهنو 

11خیابان شهید آقایی 
وزارت جهاد کشاورزی400400سعید فرزانهصندوق کارآفرینی امید

1401
داربستی کردن 

باغ انگور
وزارت جهاد کشاورزی200200سعید قدیریصندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای جرتوده1قوچانخراسان رضوی

1402
پرورش زنبور 

عسل
4نیشابورخراسان رضوی

روستای -عشق آباد-نیشابور

سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی650650سعید قربانیبانک کشاورزی
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1403
احداث گلخانه 

( متری1024)
2خلیل آبادخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

، روستای ۲خلیل آباد، بخش

 ۳۰دهنو ، پالک ثبتی 

۱۱۲فرعی از 

صندوق کارآفرینی امید
سعید کشاورز 

مغانی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1404
دامداری 

گوسفند داشتی
2سرخسخراسان رضوی

 )روستای کالته امام خان 

(صمد آباد
وزارت جهاد کشاورزی400400سعید کوهکنبانک کشاورزی

1405

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300سعید محمودیپست بانکروستای خیر اباد باال جام1تربت جامخراسان رضوی

2باخرزخراسان رضویتولید پوشاک1406

استان خراسان 

رضوی،شهرستان 

باخرز،روستای همت اباد

صندوق کارآفرینی امید
سعید مرادی 

دهبرزویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1407
پرورش شتر 

مرغ
2بجستانخراسان رضوی

خراسان رضوی بجستان 

 بجستان صلح آباد5کیلومتر 
پست بانک

سعید مرادی نژاد 

بجستانی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1408
کشت گیاهان 

دارویی
1جغتایخراسان رضوی

-خیابن طالقانی- جغتای

کوچه پی آب
وزارت جهاد کشاورزی160160سعید مهرآرابانک کشاورزی

1409

طرح پرورش 

گوسفند داشتی 

بر مبنای اصالح 

نژاد و تغذیه 

طرح )نوین 

مقاوم در برابر 

(خشکسالی

3خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش سنگان-خواف

روستای مرزی و عشایری 

نهور

وزارت جهاد کشاورزی12001200سعید میناطورپست بانک
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1410

کارگاه تولید 

محصوالت 

منبتی چوبی

2مشهدخراسان رضوی

انتهای )روستای شترک 

جنب بنگاه پوریا  - (پنجتن

گلدوزی قربانی- 

25002500سعید نیک دلصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1411

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300سعید یکتاییپست بانکروستای ابدال اباد1تربت جامخراسان رضوی

بانک کشاورزیروستای حجت آباد2جغتایخراسان رضویمکانیزاسیون1412
سعید یوسفی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی500500

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی1413
سعیده توسلی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1414
باجه خدمات 

مالی وبانکی
300300سعیده داورنیاپست بانکبجستان روستای فخراباد2بجستانخراسان رضوی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1415
-نمدمالی سنتی

 مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

-روستای احمداباد- مه والت

7 خ امام رضا
پست بانک

سعیده رمضانی 

احمدابادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1416

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150سعیده شریفیپست بانکروستای خرم اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

پست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1417
سعیده شیخ 

جامی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1418

تأسیس 

درمانگاه 

دامپزشکی و 

مرکز مایه کوبی

4کالتخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-دهستان الیین نو- کالت

خمینی - بلوار امام خمینی

23

بانک کشاورزی

سعیده 

طهماسبی 

گوجگی

وزارت جهاد کشاورزی750750
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وزارت جهاد کشاورزی200200سعیده کوشانیصندوق کارآفرینی امیدروستای صدخرو1داورزنخراسان رضویپرورش ماهی1419

1تایبادخراسان رضویحوله بافی1420
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
100100سعیده محمدیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1421

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راسی 30)

بانک کشاورزیروستای یزدان آباد سفلی1قوچانخراسان رضوی
سعیده محمدی 

مقدم کلر
وزارت جهاد کشاورزی300168

وزارت جهاد کشاورزی400400سکینه آذریانبانک توسعه تعاونسرخس روستای حسن اباد2سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی1422

1تایبادخراسان رضویحوله بافی1423
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

سکینه تاجیک 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1424
بافتنی های 

سنتی
صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضوی

سکینه حقیقی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قوچانخراسان رضویقالیبافی1425
شهرکهنه خیابان شهید 

56کیوان پالک
صندوق کارآفرینی امید

سکینه صادقی 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1426

چادرشب 

بافندگی :بافی

پارچه های 

فرت )دست باف

(بافی

1مه والتخراسان رضوی
روستای قلعه جوق منزل 

شخصی عباس علیشاهی
صندوق کارآفرینی امید

سکینه علیشاهی 

قلعه جوقی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1427

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سکینه فتحیصندوق کارآفرینی امیدخیابان موسی فر موسی فر1فیروزهخراسان رضوی

1428
داربستی کردن 

باغ انگور
صندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای دیزاوند1قوچانخراسان رضوی

سکینه قاسمی 

دیزاوندی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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3تربت حیدریهخراسان رضویفرت بافی1429

تربت -خراسان رضوی 

- بخش رخ -حیدریه 

روستای سرباال

پست بانک
سکینه کاظمی 

سرباالیی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1430

صندوق خرد 

محلی زنان 

روستایی فتح 

آباد جوین

صندوق کارآفرینی امیدروستای فتح آباد30جوینخراسان رضوی
سکینه کالته 

میمری
صندوق کارآفرینی امید400400

1431

پرورش 

دام )گوسفند 

سبک وسنگین 

(اصالح نژاد

5سبزوارخراسان رضوی

بخش مرکزی -سبزوار

روبروی میدان احشام کالته 

آهنگران

پست بانک
سکینه میان 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1432
- قالیبافی

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

- شهرستان مه والت 

8امام رضا -روستای مهنه
صندوق کارآفرینی امید

سکینه ناصری 

مهنه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1433
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان عشایر روستای 

فرخان سفلی

بانک کشاورزی
سالطین فروتن 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران300300

1434

پرورش 

گوسفند داشتی 

با نگاه اصالح 

نژاد

3تربت جامخراسان رضوی
تربت جام صالح اباد 

روستای جعفریه
بانک کشاورزی

سلمان رجبی 

اورکنجی
وزارت جهاد کشاورزی360360

1435

اشتغال زایی در 

کاشت نوین 

 هکتار 10

 )زعفران

ارگانیک با 

سیتم تولید 

(نوین

3تربت جامخراسان رضوی
-بخش صالح آباد- تربت جام

 روستای اسماعیل آباد
وزارت جهاد کشاورزی19801980سلمان عرببانک کشاورزی
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1436

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راسی 75)

وزارت جهاد کشاورزی700700سلیمان اسمعیلیبانک توسعه تعاونروستای دیزادیز2قوچانخراسان رضوی

1437

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس250

پست بانکعشایر1چنارانخراسان رضوی
سلیمان اقبال 

ورانلو
سازمان امور عشایر ایران300300

1438

پرورش 

گوسفند داشتی 

و اصالح نژاد

1نیشابورخراسان رضوی
روستای لطف - نیشابور

(کوچ رو)آباد
سازمان امور عشایر ایران480480سلیمان توپکانلوپست بانک

1439

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150سلیمان دوستیصندوق کارآفرینی امیدروستای یکه پسته1تربت جامخراسان رضوی

1440

تبدیل )گلخانه

کشت خاکی به 

(هیدروپونیک

4تربت حیدریهخراسان رضوی
تربت حیدریه روستای بوری 

اباد
صندوق کارآفرینی امید

سلیمان 

محمدنیاتربتی 

مقدم

وزارت جهاد کشاورزی20002000

6درگزخراسان رضویگیاهان دارویی1441

- روستای میرقلعه- درگز

بخش - غفارآباد- حصار

لطف آباد

بانک کشاورزی
سلیمان مرادی 

ثانی محمد آباد
وزارت جهاد کشاورزی800300

1فیروزهخراسان رضویگلیم گبه1442
شهرستان فیروزه خیابان 

8معلم 
صندوق کارآفرینی امید

سلیمه رشید 

آبادی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمانه ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدشهر جنگل خیابان کشاورز2رشتخوارخراسان رضویقالیبافی1443
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1444

گارگاه بافت و 

تولید نخ و 

نقشه تابلو فرش

2تربت حیدریهخراسان رضوی
خ ابریشم روبه روی تاالر 

آریان اول جاده ده پایین
صندوق کارآفرینی امید

سمانه اقایی 

تربتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1445
- گلیم بافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

خ - روستای همت آباد 

13عدالت 
100100سمانه آراپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1446
کارگاه تولیدی 

فرش
1تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه روستای 

قندشتن
بانک توسعه تعاون

سمانه برمایون 

کالهدراز
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1447
تولید اکسیژن 

طبی
5جغتایخراسان رضوی

 1جغتای خیابان جمال اباد 

منزل ذاکری
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000سمانه پشتوارهپست بانک

پست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1448
سمانه توسلی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1449
سمانه جمعه 

پورزاوه
وزارت جهاد کشاورزی975975

1450

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمانه سراجهصندوق کارآفرینی امیدشهرستان فیروزه1فیروزهخراسان رضوی

1451
کشت گلخانه 

ایی
وزارت جهاد کشاورزی250250سمانه سنگانیبانک توسعه تعاونتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضوی

1قوچانخراسان رضویخیاطی1452

قوچان روستای مزرج 

خیابان شهید عظیم مزرجی 

2نرسیده به فلکه پالک

صندوق کارآفرینی امید
سمانه شعبان 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1453
بافتنی های 

سنتی
1تایبادخراسان رضوی

منزل - روستای پشته 

عبدالوهاب نعمتی
صندوق کارآفرینی امید

سمانه عطایی 

مقدم
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2تربت حیدریهخراسان رضویکارگاه خیاطی1454
تربت حیدریه روستای 

ضیاءالدین
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800سمیه زنگنهصندوق کارآفرینی امید
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1455
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

سمیرا الهی 

سوکتلی
سازمان امور عشایر ایران500500

1456
تولیدات چرمی 

دست دوز
200200سمیرا براتیصندوق کارآفرینی امیدروستای کسکن1سبزوارخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیشهر فیروزه روستای نصرآباد1فیروزهخراسان رضویقالی بافی1457
سمیرا بلقان 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1458

سرمه دوزی 

- سنتی 

مشاغل خانگی

1مه والتخراسان رضوی
- شهرستان مه والت 

15کشاورز - روستای مهنه 
پست بانک

سمیرا پوردست 

زرنوخی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویسوزن دوزی1459
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

سمیرا تاجیک 

فرمان آبادی
5050

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1باخرزخراسان رضویتولیدی پوشاک1460
شهرستان باخرز روستای 

کردیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیرا حیدرپورصندوق کارآفرینی امید

1461

دامپروری 

پرورش دام 

سبک

1تایبادخراسان رضوی
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای خیابان
پست بانک

سمیرا زینلی 

بهلولی خیابانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1462
-قالی بافی 

فرش دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیرا سروریصندوق کارآفرینی امیدخیابان ولیعصر-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

5050سمیرا صادقی فرصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویرو دوزی سنتی1463
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه احمدیپست بانکروستای کوه آباد1تایبادخراسان رضویخیاطی ثمین1464

1465
پرورش زنبور 

عسل
بانک توسعه تعاونروستای ارزنه-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

سمیه اسدی 

ارزنه گی
وزارت جهاد کشاورزی350350



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2درگزخراسان رضویپروار بندی بره1466

شهرستان - خراسان رضوی 

-بخش چاپشلو - درگز

روستای حسن آباد

وزارت جهاد کشاورزی10621062سمیه آدینه پوربانک کشاورزی

1467
فرت )کارباف 

(بافی
100100سمیه آقاییصندوق کارآفرینی امیدروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1468

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه خاکی1تربت جامخراسان رضوی
سمیه بیداللهی 

حاجی ابادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1469
منزل - روستای جوزقان 

محمد شریف باسامانی
100100سمیه پورسامانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکتابیاد روستای پشته1تایبادخراسان رضویقالیبافی1470
سمیه خاموشی 

پشته یی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1471

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150سمیه خندانصندوق کارآفرینی امیدروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی

1472

دوخت انواع 

لباس محلی 

اقوام

1کاشمرخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

-روستای قوژد- کاشمر

- میدان امام خمینی ره

4روبروی امام 

صندوق کارآفرینی امید
سمیه ذبیحی 

فیض آبادی
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1473

محصوالت 

-گلخانه ای

صیفی-سبزی

بانک کشاورزیخلیل آباد شهر کندر2خلیل آبادخراسان رضوی
سمیه رحیمی 

داغی
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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30قوچانخراسان رضویقالی بافی1474
قوچان روستای دوغایی 

شهرک اول بنیاد مسکن
صندوق کارآفرینی امید

سمیه رسولی 

مقدم
صندوق کارآفرینی امید400400

1475

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهر فیروزه فردوسی 

5فردوسی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه رسیدییصندوق کارآفرینی امید

1476
گردشگری، 

بومگردی
900900سمیه سارونیصندوق کارآفرینی امیدباخرز روستای ارزنه2باخرزخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1477

هنرهای 

تجسمی نقاشی 

روی سفال

200200سمیه شورییصندوق کارآفرینی امیدروستای کالته شوریی1فیروزهخراسان رضوی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1478
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100سمیه صابریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1479
پرورش کبک 

تخم گذار
2سبزوارخراسان رضوی

سبزوار روستای صالح آباد 

بزرگ
صندوق کارآفرینی امید

سمیه صالح 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1480
پرورش 

گوسفند داشتی
1خوافخراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای - دهستان کیبر 

چاه کنده

وزارت جهاد کشاورزی500500سمیه عرب نژادپست بانک

1481
اقامتگاه 

بومگردی درونه
3بردسکنخراسان رضوی

 –شهرستان بردسکن 

روستای درونه
10001000سمیه عیساییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200سمیه غالمپورپست بانکچناران روستای یوردچوپان1چنارانخراسان رضویگوسفند پرواری1482

2تربت جامخراسان رضویتولیدی پوشاک1483
روستای - تربت جام 

محموداباد علیا
صندوق کارآفرینی امید

سمیه غوریانی 

محمودآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویقالیبافی1484
سمیه فوالد 

بازوی پشته
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه فیضی ماکوصندوق کارآفرینی امیدروستای حاجی آباد1تایبادخراسان رضویخیاطی1485

1486

صندوق خرد 

محلی میثاق 

جعفرآباد شرقی

30قوچانخراسان رضوی
قوچان روستای جعفرآباد 

شرقی
صندوق کارآفرینی امید

سمیه قدرتی 

جعفرآبادی
صندوق کارآفرینی امید400400

1487

صندوق خرد 

محلی تالش 

سبز مرغزار 

(خیاطی)

صندوق کارآفرینی امید400400سمیه قلی زادهصندوق کارآفرینی امیدزاوه رستای مرغزار29زاوهخراسان رضوی

100100سمیه کریمیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای چهاربرجی1تایبادخراسان رضویرودوزی سنتی1488
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100سمیه نعمتیصندوق کارآفرینی امیدروستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1489
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویخیاطی1490
سمیه نعمتی 

پشته یی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1491
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100سمیه نوروزباییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1492
منزل - روستای قومی 

شخصی
صندوق کارآفرینی امید

سمیه یوسفی 

محمد آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدعشایر1قوچانخراسان رضویدامپروری1493
سهراب 

کوهستانیان
سازمان امور عشایر ایران500500

1494
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

سهراب مولوی 

کیوانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

100100سهیال خادمیصندوق کارآفرینی امیدروستای فرمان اباد1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1495
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی1496
سهیال نعمتی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1497
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

سهیال نوروزی 

کهنه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500

1تایبادخراسان رضویحوله بافی1498
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
100100سودابه تاجیکپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1499
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
4داورزنخراسان رضوی

شهرستان داورزن روستای 

سویز
وزارت جهاد کشاورزی800800سویزی مهدیپست بانک

2خوشابخراسان رضویپرواربندی بره1500
- شهرستان خوشاب

روستای علیک
صندوق کارآفرینی امید

سید ابوالفضل 

علیکی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1501

 50پرورش 

راس گاو شیری 

.اصیل

پست بانکروستای فایندر1خوافخراسان رضوی
سید ابوالفضل 

موسوی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1502
تولید ابریشم 

خام
بانک کشاورزیخیابان بوستان- بایگ 2تربت حیدریهخراسان رضوی

سید احمد 

پاکزاد بایگی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1503
اقامتگاه بوم 

گردی
7چنارانخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی 

-روستای رادکان-چناران

کوچه ارگ فرعی اول سمت 

راست

پست بانک
سید احمد 

کاظمی
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1504
دامداری گاو 

شیری
2باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

آویان

بانک کشاورزی
سید اسماعیل 

هاشمی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1505
تولید ابریشم 

خام
صندوق کارآفرینی امیدروستای بسک- بخش بایگ 2تربت حیدریهخراسان رضوی

سید اصغر 

ناصری بایگی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی150150سید اکبر پرساصندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند1506

1507
تولید ماهی 

غزل آال
پست بانکروستای غرقاب زار- فریمان 6فریمانخراسان رضوی

سید اکبر علم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی23902390
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1508

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای ابدال اباد1تربت جامخراسان رضوی
سید باقر موسوی 

کاظمی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2خوشابخراسان رضویپرواربندی بره1509
- شهرستان خوشاب

روستای رباط جز
وزارت جهاد کشاورزی540540سید جعفر خلیلیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونمناطق عشایری سبزوار30سبزوارخراسان رضویدامداری1510
سید جالل 

بصیری نسب
سازمان امور عشایر ایران1500015000

وزارت جهاد کشاورزی200200سید جالل رضویپست بانکروستای رضا اباد طاهری1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند1511

4چنارانخراسان رضویگلخانه رز1512

خراسان رضوی بخش 

اصلی از 22گلبهار پالک

 چناران روستای 7بخش 

لبراهیم آباد

بانک کشاورزی
سید جواد 

اخالقی مدنی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1513

تولید فرش 

دستباف بلوچی 

و گلیم فرش

12تربت حیدریهخراسان رضوی
تربت حیدریه و روستای 

رزگ و فدیه
بانک توسعه تعاون

سید جواد 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

1514
داربستی کردن 

باغ انگور
پست بانکقوچان روستای سلیم اباد1قوچانخراسان رضوی

سید جواد 

حسینی پور
وزارت جهاد کشاورزی200200

پست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی1515
سید جواد 

حسینی سیداباد
وزارت جهاد کشاورزی400400

صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند1516
سید حامد 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی100100

1517
خدمات 

دامپزشکی
1رشتخوارخراسان رضوی

-خیابان مطهری -رشتخوار

2مطهری 
بانک کشاورزی

سید حامد 

موسوی 

رشخواری

وزارت جهاد کشاورزی150150
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1518

تولید انواع سر 

سیم و اجزاء 

چراغ خودرو و 

ماشین آالت 

کشاورزی

9فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه ، بخش 

طاغنکوه ، روستای صمان
صندوق کارآفرینی امید

سید حسن 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

1519
کشت گیاهان 

دارویی
1خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای سیدآباد
پست بانک

سید حسن 

حسینی فخیم
وزارت جهاد کشاورزی900900

1520
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکسیداباد1چنارانخراسان رضوی

سید حسین 

حسینی سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی400400

1521

خرید گوسفند 

داشتی نژاد 

 راسی75مغانی 

پست بانکروستای قلعه نو علیا- باخرز1باخرزخراسان رضوی
سید حسین 

سیدالحسینی
وزارت جهاد کشاورزی750750

1522
-دامداری

گوساله پرواری
2مشهدخراسان رضوی

 تربت حیدریه 45کیلومتر 

بخش احمداباد روستای 

سرغایه

بانک کشاورزی
سید حسین 

عزیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1523
تولید ابریشم 

خام
2تربت حیدریهخراسان رضوی

خیابان امام خمینی - بایگ 

10امام خمینی - 
پست بانک

سید حسین 

علوی نسب
250250

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1524

پرورش گل 

محمدی در 

هکتار1سطح 

1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای توال

بانک کشاورزی
سید حسین 

محمدی توالیی
وزارت جهاد کشاورزی199199

1525
گلخانه سبزی و 

صیفی
صندوق کارآفرینی امیدمجتمع گلخانه ای خلیل آباد2خلیل آبادخراسان رضوی

سید حمید 

حسینی نیا
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1526
احداث باشگاه 

پرورش اندام
2زاوهخراسان رضوی

شهرستان زاوه دولت آباد 

خیابان امام رضا چهارراه 

آرمش

وزارت ورزش و جوانان12501250سید حمید زرگرصندوق کارآفرینی امید
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1527

مصنوعات 

چوبی 

روشنایی )

شامل آپاژور و 

مجموعه ای از 

چراغهای چوبی 

(تزیینی

140فیروزهخراسان رضوی

ناحیه - شهرستان فیروزه 

صنعتی روستایی کمال 

229الملک پالک 

پست بانک
سید داود 

حسینی مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت3000030000

1528
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی640640سید رضا نبویپست بانککسرینه-کاشمر1کاشمرخراسان رضوی

بانک توسعه تعاونروستای قلعه شیر4تربت جامخراسان رضویپرواربندی بره1529
سید رمضانعلی 

موسوی زاده فر
وزارت جهاد کشاورزی14601460

1530

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی

1خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای دهنه شور
پست بانک

سید طالب 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی564564

1531
پرورش گاو 

شیری
1سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش مرکزی 

روستای نزل آباد
صندوق کارآفرینی امید

سید عباس نزل 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1532
احداث باغ 

انگور داربستی
بانک کشاورزیروستای فیض آباد1جغتایخراسان رضوی

سید عباس 

هاشمی راد
وزارت جهاد کشاورزی300240

1533

پرروش و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی

1خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای دهنه شور
بانک کشاورزی

سید علی اکبر 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی570570

1534
تولید پوشاک 

ورزشی
صندوق کارآفرینی امیدجوین، روستای برغمد7جوینخراسان رضوی

سید علی 

سجادی نیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1535
احداث مزرعه 

مدرن زعفران
بانک کشاورزیروستای سینی نو2کالتخراسان رضوی

سید علیرضا 

علوی سینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1536
تولید ابریشم 

خام
1تربت حیدریهخراسان رضوی

-خراسان رضوی شهر بایگ

روستای بسک
صندوق کارآفرینی امید

سید غالمرضا 

محمدی بایگی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1537
پرورش گاو 

 راسی17شیری 
وزارت جهاد کشاورزی11601160سید قاسم سیدیبانک کشاورزیقوچان روستای آبشوری3قوچانخراسان رضوی

1538
توسعه 

زنبورداری
2تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت -خراسان رضوی

جهاد کشاورزی - حیدریه

بایگ

بانک کشاورزی
سید قاسم 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2خلیل آبادخراسان رضویپرورش قارچ1539
خلیل آباد خیابان معین 

6معین
صندوق کارآفرینی امید

سید کاظم خالق 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی200200

1540
پرورش زنبور 

عسل
بانک توسعه تعاوننیشابور درود1نیشابورخراسان رضوی

سید مجتبی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی480480

1541

پرورش 

گوسفند داشتی 

نژاد مغانی

بانک توسعه تعاونروستای پیلبند2باخرزخراسان رضوی
سید محمد پهلو 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی700700

بانک کشاورزیروستای شیخ ابوالقاسم3تربت حیدریهخراسان رضویدامداری1542
سید محمد 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی14721463

1543

تولید انواع 

لوازم چوبی و 

مبلمان

3نیشابورخراسان رضوی
روستایی یحیی - نیشابور 

61استقالل - آباد 
پست بانک

سید محمد سید 

مرادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1544
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی250200سید محمد عربیبانک کشاورزیروستای شترخسب1تربت حیدریهخراسان رضوی

1545
تولید نگین 

عقیق
4تربت حیدریهخراسان رضوی

خیابان امام خمینی - بایگ 

10
صندوق کارآفرینی امید

سید محمد 

علوی نسب
600600

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1546
تولید ابریشم 

خام
صندوق کارآفرینی امیدبایگ،روستای بسک1تربت حیدریهخراسان رضوی

سید محمد 

محمدی بایگی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1547
طرح توسعه و 

تولید آهک
31تربت حیدریهخراسان رضوی

 30-خراسان رضوی 

کیلومتری جاده تربت 

مشهد روستای -حیدریه 

کارخانه گچ و -مزار غنچی 

آهک صدف

پست بانک

سید محمد 

مصطفی 

طباطبائی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5800058000

1548
پرورش 

گوسفندداشتی
پست بانکروستای سراسیاب1چنارانخراسان رضوی

سید محمد 

مهدی غیرتمند
وزارت جهاد کشاورزی600600

صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند1549
سید محمد 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی150150

صندوق کارآفرینی امیدروستای آغل کمر1تربت جامخراسان رضویپرورش بره پروار1550
سید محمود 

فیروزی زاده
وزارت جهاد کشاورزی150150

1551

احداث باغ 

پوشش 

(انگور)دار

بانک کشاورزیتربت حیدریه روستای قوزان8تربت حیدریهخراسان رضوی
سید مصطفی 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی330245

1552
کشت زعفران 

 هکتار2
پست بانکبخش ششتمد شهر ششتمد2سبزوارخراسان رضوی

سید مهدی 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1553

ساخت گلخانه 

و تولید سبزی 

و صیفی

4مشهدخراسان رضوی

برزش - کنویست - مشهد 

 فرعی از 237اباد پالک 

 اصلی138

بانک کشاورزی
سید مهدی 

ضیایی سیستانی
وزارت جهاد کشاورزی18001800

1554
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزی جاده سمیع اباد13کیلومتر3تربت جامخراسان رضوی

سید مهدی الیق 

خویدکی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1555
پرورش 

گوسفند داشتی
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای علی اباد
صندوق کارآفرینی امید

سید موسی 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1556
طرح احداث 

گلخانه
6نیشابورخراسان رضوی

درود خیابان امام خمینی 

نبش خیابان امامزادگان
بانک کشاورزی

سید نعمت اله 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی60006000

1557
تولید ابریشم 

خام
بانک کشاورزیخیابان بوستان- بایگ2تربت حیدریهخراسان رضوی

سید هادی 

پاکزاد بایگی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1558
پرورش گاو 

راس19شیرده 
وزارت جهاد کشاورزی800800سید هادی جاللیصندوق کارآفرینی امید09158969727ششتمد 4سبزوارخراسان رضوی

1559

کشت و پرورش 

گیاهان دارویی 

و صنعتی

صندوق کارآفرینی امیدروستای کسکن- سبزوار 25سبزوارخراسان رضوی
سید هادی 

قریشی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی500500

1560
کشت زعفران و 

گیاهان دارویی
2خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای سیدآباد
صندوق کارآفرینی امید

سید هاشم 

سیدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1561
پرورش 

گاوشیری
بانک کشاورزیروستای ابوچناری-جغتای 5جغتایخراسان رضوی

سیدابوالفضل 

پورهادی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1562

پرورش زنبور 

 100عسل 

کلنی

بانک کشاورزیروستای صدخرو1داورزنخراسان رضوی
سیدابوالفضل 

رضوی نسب
وزارت جهاد کشاورزی250250

صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند1563
سیدابوالقاسم 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی100100

پست بانکسیداباد1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی1564
سیداحمد 

حسینی سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی400400

1565
 50گاوداری 

راسی
5مشهدخراسان رضوی

- کالت-جاده مشهد

 500- روستای جهیز خانه 

متر بعداز پل کنارگذر 

- سمت چپ- شمالی

گاوداری دکتر زنده باد

بانک کشاورزی
سیدبامداد زنده 

باد
وزارت جهاد کشاورزی50005000

1566
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضوی

سیدجعفر 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی300300سیدجواد میرتوانابانک کشاورزیروستای مریجگان1چنارانخراسان رضویزنبورداری1567
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1568
پرورش 

گاوشیری
بانک کشاورزیروستای دستوران-جغتای2جغتایخراسان رضوی

سیدحسن 

دستورانی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

1569
پرورش 

گوسفند پرواری
وزارت جهاد کشاورزی800800سیدحسن سیدیپست بانککاشمر روستای عارف اباد3کاشمرخراسان رضوی

1570
پرورش 

گاوشیری
پست بانکچناران روستای احمداباد1چنارانخراسان رضوی

سیدحسین 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1571
پرورش 

گوسفندداشتی
1فریمانخراسان رضوی

باالبند روستای - فریمان 

کاریزنو
پست بانک

سیدحسین 

گوهری موسی 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی480480

بانک کشاورزیروستای سرباال3تربت حیدریهخراسان رضویدامداری1572
سیدحسین 

ماضی سرباال
وزارت جهاد کشاورزی18701870

1573

طرح توجیهی 

انبار خوراک 

دام ، آسیاب 

غالت مورد نیاز 

دامداران و 

مرغداران سرد 

خانه و بسته 

بندی 

محصوالت 

کشاورزی 

شرکت تعاونی 

کشاورزی نلک 

طرقبه شاندیز

15بینالودخراسان رضوی

خراسان رضوی، مشهد، 

 جاده 2.5طرقبه، کیلومتر 

نغندر، اراضی کالته زیری 

علیا

بانک توسعه تعاون

سیدحسین 

موسوی نژاد 

طرقبه

وزارت جهاد کشاورزی1060010600
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1574

تکمیل مرحله 

نازک کاری و 

تجهیز پروژه 

احداث 

آسایشگاه برای 

بیماران روانی 

مزمن با 

نفر160ظرفیت 

30بینالودخراسان رضوی

جاده شاندیز بعد از پل 

-جاده سوران -خلیج فارس 

نرسیده -  روستای فرح اباد 

به چاه اب دهقانی

سازمان بهزیستی کشور1200012000سیدرضا فردانیانبانک توسعه تعاون

1575

پرورش دام 

شیری 

وخریدعلوفه

1چنارانخراسان رضوی
شهرستان چناران روستای 

احمداباد
پست بانک

سیدعباس 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1576

بسته بندی 

سرگل وگل 

زعفران ودم 

نوشها

3گنابادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

گناباد بخش کاخک 

دهستان زیبد روستای سنو 

میدان امام حسین پالک 

صفر طبقه همکف کد 

9697158870پستی 

بانک کشاورزی
سیدعباس 

حسینی سنو
وزارت جهاد کشاورزی2500400

1577

توسعه وتجهیز 

گلخانه سبزی 

وصیفی خاکی

2مشهدخراسان رضوی

جاده - بلوار میامی 

فلکه مهدی آباد - کنویست 

سمت - به سمت شهرآباد - 

جاده کیلوشیر- چپ 

بانک کشاورزی
سیدعلی جشن 

تیرگان
وزارت جهاد کشاورزی30003000

1578
فرآوری ماده 

معدنی لیکا
2خلیل آبادخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان خلیل آباد 

روستای کالته شادی

بانک توسعه تعاون
سیدعلی سیدی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500
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2خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفند1579
خلیل آباد روستای بزنجرد 

2ابتدای روستا امام رضا
بانک کشاورزی

سیدقاسم رضوی 

بزنجرد
وزارت جهاد کشاورزی400400

1580
پرورش دام 

(بره)سبک
بانک کشاورزیروستای سینی نو- کالت1کالتخراسان رضوی

سیدقربان علوی 

پناه سینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1581

 500پروانه 

راسی گوسفند 

داشتی

3چنارانخراسان رضوی
چناران جاده گلمکان 

روستای دهنو
وزارت جهاد کشاورزی25002500سیدمحسن خادمبانک کشاورزی

پست بانکآغل کمر1تربت جامخراسان رضویگوسفند داشتی1582
سیدمحسن 

فیروزی زاده
وزارت جهاد کشاورزی150150

صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند1583
سیدمحسن 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1584

پرورش گوساله 

به - (پرواری)

 رأس45تعداد 

2نیشابورخراسان رضوی

خراسان 

رضوی،نیشابور،دهستان 

زبرخان،روستای دهنوهاشم 

.آباد

وزارت جهاد کشاورزی15001400سیدمحمد برناکبانک کشاورزی

1585
پرورش 

گاوشیری
بانک کشاورزیتربت حیدریه روستای اغویه1تربت حیدریهخراسان رضوی

سیدمحمد 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی340340

پست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضویگوسفند پروار1586

سیدمحمد 

حسینی زاده 

سید آباد

وزارت جهاد کشاورزی400400

1587

پرورش بره 

پروارواصالح 

نژاددام سبک

بانک کشاورزیروستای دیزادیز-قوچان2قوچانخراسان رضوی
سیدمحمد 

حسینی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی10001000

4نیشابورخراسان رضویپرورش زنبور1588
سروالیت -نیشابور روستای 

روستای چهار گوشلی
وزارت جهاد کشاورزی11001100سیدمحمد رضویبانک کشاورزی
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صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند1589
سیدمحمد 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1590

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای اندای باالجام1تربت جامخراسان رضوی
سیدمحمدرضا 

نبوی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی150150

1591
پرورش گاو 

شیری
پست بانکروستای اندای1تربت جامخراسان رضوی

سیدمحمدعیسی 

کاظمی
وزارت جهاد کشاورزی150150

پست بانکسیداباد1چنارانخراسان رضویاشتغال زایی1592
سیدمحمود 

حسینی سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی400400

صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند1593
سیدمرتضی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی100100

1594

کارگاه تولید 

سازهای سنتی 

و محلی خراسان

2سبزوارخراسان رضوی
سبزوار بخش ششتمد 

روستای گاج
صندوق کارآفرینی امید

سیدمسعود 

حسینی نژاد
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1595

توسعه کارگاه 

منبت و مبلمان 

چوبی

10مشهدخراسان رضوی
- روستای گرجی - مشهد 

کارگاه چوب رضوی
صندوق کارآفرینی امید

سیدمسعود 

رضوی
40004000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1596

بسته بندی 

زعفران و 

کشمش

4خلیل آبادخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی

روستای نصر آباد-خلیل اباد
وزارت جهاد کشاورزی16801680سیدمطهر رجائیبانک کشاورزی

1597
پرورش زنبور 

عسل
1نیشابورخراسان رضوی

-بخش زبرخان-نیشابور

روستای باغشن
صندوق کارآفرینی امید

سیدمهدی 

باغیشنی
وزارت جهاد کشاورزی680680

1598
پرورش گاو 

 راسی50شیری 
5داورزنخراسان رضوی

شهرستان داورزن بخش 

باشتین روستای ریوند
بانک کشاورزی

سیدمهدی 

حسینی زاده
وزارت جهاد کشاورزی64006400
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10خوشابخراسان رضویتولیدی کیف1599
بخش خوشاب یام روستای 

سیمان
صندوق کارآفرینی امید

سیدمهدی 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند1600
سیدنعمت اهلل 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2کاشمرخراسان رضویزنبورداری1601

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر کوهسرخ روستای 

موشک

صندوق کارآفرینی امید
سیده اعظم 

صادق نژاد
وزارت جهاد کشاورزی320320

2کاشمرخراسان رضویگوسفند داشتی1602
شهرستان -خراسان رضوی

روستای رزق آباد-کاشمر
بانک کشاورزی

سیده عصمت 

هاشمی
وزارت جهاد کشاورزی800800

پست بانکروستای هدک3بردسکنخراسان رضویگاوداری شیری1603
سیده فاطمه 

حسینی هدک
وزارت جهاد کشاورزی15001500

صندوق کارآفرینی امیدشهر فیروزه1فیروزهخراسان رضویتابلو فرش1604
سیده فاطمه 

طوسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1605

بهسازی 

دامداری و 

خرید دام

2قوچانخراسان رضوی
 6پشت بیمارستان صحرایی 

9پالک 
پست بانک

سیده فاطمه 

غالمی زیدانلو
وزارت جهاد کشاورزی600600

صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویخیاطی1606
سیده فاطمه 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویخیاطی1607
سیده مرضیه 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1608

کارگاه تراش 

سنگ های 

قیمتی

1مشهدخراسان رضوی

روستای - بلوار شاهنامه 

میالن - توس علیا 

آشپزخانه توس

200200سیدهادی رزمیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1609
پرورش زنبور 

عسل
1نیشابورخراسان رضوی

خراسان 

رضوی،نیشابور،درود،خیابان 

نواب صفوی،مسکن مهر 

.1شماره 

بانک کشاورزی
سیدهاشم 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی355355
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پست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1610
سیما ایوبی آبقه 

یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویحوله بافی1611
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

سیما عبداللهی 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2درگزخراسان رضویتکمیل هتل1612
- بخش لطف اباد - درگز 

هتل سپیده لطف اباد
پست بانک

سیمین قربانی 

لطف آباد
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی900900شاهین صاحبیبانک کشاورزیروستای جردوی2کاشمرخراسان رضویپرواربندی بره1613

1تایبادخراسان رضویحوله بافی1614
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

شایسته قادری 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1615
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

شعبان پروانه 

بروانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

1درگزخراسان رضویکشت زعفران1616

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای فضل آباد

پست بانک
شعبان شعبانی 

فضل آباد
وزارت جهاد کشاورزی450450

1617
پرورش گوساله 

پروار
پست بانکروستای نوده1تربت جامخراسان رضوی

شعیب اسمعیلی 

نوده
وزارت جهاد کشاورزی150150
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1618

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

به ظرفیت 

بر  (راس 35

مبنای اصالح 

نژادی

2خوافخراسان رضوی

- خواف- خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای چاه کنده

وزارت جهاد کشاورزی500500شکراله عرب نژادبانک کشاورزی

1619

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150شکراهلل پاکبازصندوق کارآفرینی امیدروستای بنی تاک1تربت جامخراسان رضوی

1620
اصالح نژاد گاو 

راس25شیری
پست بانکروستای قره جنگل1چنارانخراسان رضوی

شکراله قیمی 

بشنو
وزارت جهاد کشاورزی400400

1621
باجه خدمات 

مالی و بانکی
2تربت جامخراسان رضوی

روستای سمیع - تربت جام 

آباد
300300شکوفه رسولیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1622
روستای پشته خیابان شهید 

رحیمی
صندوق کارآفرینی امید

شکیال خواجه 

حسینی پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3تربت جامخراسان رضویپروار بندی بره1623
روستای قلعه . صالح اباد

حمام حاجی رسول
پست بانک

شمس الحق 

دهقانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1624
کشت گیاهان 

دارویی
بانک توسعه تعاونروستای یدک1قوچانخراسان رضوی

شمسی سلیمی 

زاد
وزارت جهاد کشاورزی6060

4خوشابخراسان رضویپرواربندی بره1625
- شهرستان خوشاب

روستای عبدل آباد
بانک کشاورزی

شمسی کل 

میشی
وزارت جهاد کشاورزی12001200
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1درگزخراسان رضویکشت زعفران1626

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای چقر

وزارت جهاد کشاورزی450450شمیال عبدالهیانبانک کشاورزی

1627
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدروستای بقسانی- خواف 1خوافخراسان رضوی

شهاب الدین 

تیموری بقسانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1باخرزخراسان رضویگوسفند داشتی1628
روستای -شهرستان باخرز 

هفت سویی
صندوق کارآفرینی امید

شهربانو امیری 

هفت سوئی
وزارت جهاد کشاورزی250250

وزارت جهاد کشاورزی500500شهربانو برونویپست بانکتایباد روستای پساوه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1629

صندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای حارث آباد1سبزوارخراسان رضویگلیم بافی1630
شهربانو دولت 

آبادی
5050

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100شهربانو ستونیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویحوله بافی1631
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان فیروزه1فیروزهخراسان رضویگلیم گبه1632
شهربانو شمس 

آبادی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قوچانخراسان رضویقالیبافی1633

روستای فرخان راه جنب 

مدرسه دست چپ کوچه 

شهید پرهام

صندوق کارآفرینی امید
شهربانو غالم 

فرخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1634

محصوالت 

-گلخانه ای

صیفی-سبزی

وزارت جهاد کشاورزی800800شهربانو کریمیبانک توسعه تعاونخلیل آباد شهر کندر2خلیل آبادخراسان رضوی

1635
ایجاد اقامتگاه 

بوم گردی
3بجستانخراسان رضوی

شهر - خراسان رضوی 

روستای جزین- بجستان 
10001000شهربانو کیمیاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1636

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

وزارت جهاد کشاورزی400400شهال کمیزیصندوق کارآفرینی امیدروستای کالته مزینان1داورزنخراسان رضوی

1637
- گلیم بافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

صاحب - روستای قلعه نو 

4الزمان 
100100شهناز با آهوصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1تایبادخراسان رضویحوله بافی1638
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

شهناز تاجیک 

فرمان آباد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران500500شهناز توپکانلوپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی1639

1640
-کارباف سنتی 

فرت بافی
صندوق کارآفرینی امیدروستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضوی

شهناز عباسی 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1641
خیاطی ونازک 

دوزی
پست بانکاسالم آباد1تربت جامخراسان رضوی

شهناز مجیدی 

نسب
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160

1642
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100شهین رحیمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1643

استان خراسان رضوی 

شهرستان تایباد روستای 

فرمان آباد

صندوق کارآفرینی امید
شهین محمدی 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امید36روستای مزده خ امام رضا 1خلیل آبادخراسان رضویقالیبافی1644
شهین یوسفی 

خلیل آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3رشتخوارخراسان رضویتولیدی پوشاک1645

خراسان رضوی شهرستان 

-خیابان جمهوری-رشتخوار 

7جمهوری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شوکت خاتمیصندوق کارآفرینی امید

1646
فرت -کاربافی 

بافی
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای آبقه
پست بانک

شیبا عزیزی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1647
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

شیپورعلی 

صادقی چوینلی
سازمان امور عشایر ایران10001000

1648
پروار بندی 

گوساله
بانک کشاورزیروستای چهار برجی-تایباد3تایبادخراسان رضوی

شیدا اسکندری 

مشهد ریز ه ئی
وزارت جهاد کشاورزی20002000
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پست بانکروستای دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی1649
شیدا یوسفی 

طایفه بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1650

پرورش 

- گوسفند 

داشی بر مبنای 

اصالح نژاد و 

آمیخته گری 

وتغذیه نوین

1خوافخراسان رضوی

- خواف - خراسان رضوی 

روستای - بخش مرکزی 

دشت

صندوق کارآفرینی امید
شیر محمد 

رضوانی ارزنه
وزارت جهاد کشاورزی400400

1651

پست تلقیح 

مصنوعی دام 

سنگین

وزارت جهاد کشاورزی500500شیراحمد داناییپست بانکشهر مشهد ریزه- تایباد 1تایبادخراسان رضوی

1652
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

شیرزاد ابراهیمی 

مقدم
سازمان امور عشایر ایران800800

1653
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران400400شیرمحمد پرنداخبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

1654

پرورشبره 

پرواری 

راسی100

3کاشمرخراسان رضوی
شهرستان کاشمرروستای 

بهاریه
بانک کشاورزی

شیرین تیموری 

قلعه باال
وزارت جهاد کشاورزی640640

1تایبادخراسان رضویحوله بافی1655
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

شیما فرمان 

آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شیما کریمیبانک توسعه تعاونروستای چشمه گل1تربت جامخراسان رضویخیاطی1656

1657
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی440440صابر بهرامی نیابانک کشاورزیروستای جمبرجوق1فیروزهخراسان رضوی

1658
حوله بافی، 

فرت بافی
1تایبادخراسان رضوی

شهرستان تایباد، روستای 

آبقه
پست بانک

صابره طهماسبی 

کوه آبادی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پست بانکتایباد روستای حاجی آباد1تایبادخراسان رضویکاربافی سنتی1659
صابره میرسروری 

جهان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویچادرشب بافی1660
منزل - روستای پشته 

عبدالمجید نعمتی
صندوق کارآفرینی امید

صابره نعمتی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1661
پرورش 

بوقلمون گوشتی
وزارت جهاد کشاورزی99009900صادق بیداد عربپست بانکسفیدسنگ-فریمان 13فریمانخراسان رضوی

صندوق کارآفرینی امید3روستای نقاب خیابان امام4خلیل آبادخراسان رضویمبلمان چوبی1662
صادق داوری 

ترشیزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1663

محصوالت 

-گلخانه ای

صیفی-سبزی

وزارت جهاد کشاورزی500500صادق شیخیصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد شهر کندر2خلیل آبادخراسان رضوی

1664

پرورش زنبور 

خرید  )عسل

(کلنی90

1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش زبرخان 

روستای گرینه ده باال منزل 

حسین ذبیح

وزارت جهاد کشاورزی600600صادق صدیقیصندوق کارآفرینی امید

1665
پرورش 

گوسفند داشتی
1چنارانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای موچنان
وزارت جهاد کشاورزی400400صادق علی اکبریپست بانک

1666

بوجار 

سورتینگ بسته 

بندی انواع دانه 

ای روغنی

15گنابادخراسان رضوی
شهرستان گناباد بخش 

کاخک روستای فخ
وزارت جهاد کشاورزی20002000صادق غالمیانپست بانک

1درگزخراسان رضویکشت زعفران1667
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای پانکانلو اولیا-درگز 
بانک کشاورزی

صادق قربانی 

نوخندان
وزارت جهاد کشاورزی560450

پست بانکروستای قیاس اباد1چنارانخراسان رضویپرورش دام1668
صادق قیاس 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی400400



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1669
پرورش گاو 

شیری
2فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی فیروزه 

بخش طاغنکوه سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی400400صالح سلیمانیبانک کشاورزی

1670
احداث باغ 

انگور داربستی
بانک کشاورزیروستای فراشیان-جغتای1جغتایخراسان رضوی

صبر خان صحرا 

پیما سامقانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1تایبادخراسان رضویقالی بافی1671
-روستای فرمان آباد-تایباد

روبروی مسجد جامع
پست بانک

صبری احراری 

استادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1672

صندوق خرد و 

محلی روستای 

شیرآباد

21تربت حیدریهخراسان رضوی
-جلگه رخ -تربت حیدریه

روستای شیرآباد
صندوق کارآفرینی امید400400صبورا تیموریصندوق کارآفرینی امید

1673
- قالیبافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

- شهرستان مه والت 

نبش - روستای مهنه 

7ابوسعید 

صندوق کارآفرینی امید
صبورا محمدزاده 

مهنه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1خوافخراسان رضویگلیم بافی1674
- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای برکاء
صندوق کارآفرینی امید

صبیه کریمی 

بهلولی دونخی
9090

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1675
تولید پوشاک 

(پیراهن مردانه)
1بردسکنخراسان رضوی

-استان خراسان رضوی

بخش -شهرستان بردسکن

-روستای ظاهرآباد-شهرآباد

منزل محمد حسین زاده 

کرمانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300صدیقه امینیپست بانک

1676

پرورش و 

فرآوری 

(شترمرغ)طیور

صندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای ایزی1سبزوارخراسان رضوی
صدیقه بالش 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1677

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

حصارکوشک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صدیقه حصاریصندوق کارآفرینی امید
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پست بانکروستای رهنه1تایبادخراسان رضویقالیبافی1678
صدیقه دادللهی 

طایفه بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1679

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند

وزارت جهاد کشاورزی10001000صدیقه دلبریپست بانکروستای دلبر-سبزوار2سبزوارخراسان رضوی

1680

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان فیروزه همت آباد1فیروزهخراسان رضوی
صدیقه سید 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای سرداب1تایبادخراسان رضویحوله بافی1681
صدیقه عثمانی 

سردابی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1682

صندوق خرد 

محلی 

روستایرخنه

صندوق کارآفرینی امید400400صدیقه فرخندهصندوق کارآفرینی امیدفریمان روستای رخنه30فریمانخراسان رضوی

1683
خیاطی و نازک 

دوزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160صدیقه قربانیپست بانکاسالم آباد1تربت جامخراسان رضوی

2خلیل آبادخراسان رضویعصاره گیری1684

خراسان رضوی شهرستان 

خلیل آباد روستای دهنو 

خیابان شهید پرهیزگار

وزارت جهاد کشاورزی600600صدیقه گله دارصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی14301430صدیقه محمدیانپست بانکروستای عالقه- رباط سنگ 1تربت حیدریهخراسان رضویگوسفند داشتی1685

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صدیقه نظریپست بانکروستای فرمان آباد-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی1686

بانک توسعه تعاونتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1687
صدیقه نعمتی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویقالی بافی1688
تایبادروستای جوزقان کوچه 

شهیدخوافی
پست بانک

صرف گل 

عاشوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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1689

کارگاه تولید 

شیرینی و نان 

خامه ای

2مشهدخراسان رضوی

جاده آسیایی روستای 

 نبش 2چهچه داخل چهچه

کوچه شهید شعبانی

صندوق کارآفرینی امید
صغرا قاسمی 

کردیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1تربت جامخراسان رضویتولیدی پوشاک1690
روستای مومن - تربت جام 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

صغرا میر عطایی 

خیرابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1691
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری هوشیارصندوق کارآفرینی امیدروستای عزیز اباد3سبزوارخراسان رضوی

پست بانکروستای آقکاریز1قوچانخراسان رضویقالیبافی1692
صغری 

اشمیزاقکاریز
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1693
پرورش دام 

سبک و سنگین
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مزار- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی600600صغری اکبریبانک کشاورزی

100100صغری ایوبیصندوق کارآفرینی امیدتایباد پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی1694
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2خلیل آبادخراسان رضویخیاطی1695

خراسان رضوی شهرستان 

خلیل آباد روستای دهنو 

11خیابان شهید ستوده 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری شایقیصندوق کارآفرینی امید

1696
خیاطی و 

دوخت
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150صغری عابریصندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای نوروزی1قوچانخراسان رضوی

1697

صندوق خرد 

محلی روستایی 

پچک

صندوق کارآفرینی امید400400صغری غنیصندوق کارآفرینی امیدگناباد کاخک روستای پچک30گنابادخراسان رضوی

1فیروزهخراسان رضویقالی بافی1698
شهرستان فیروزه روستای 

نصرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صغری نصرآبادیصندوق کارآفرینی امید

100100صغری یوسفیپست بانکتایباد فرمان آباد1تایبادخراسان رضویحوله بافی1699
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1700

پرورش 

2گوسفندشیری

راس0

بانک توسعه تعاونعشایر2چنارانخراسان رضوی
صفت اله نیکویی 

شفیع
سازمان امور عشایر ایران200200

2سرخسخراسان رضویدامداری1701
روستای دولت - سرخس 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی400400صفدر صباحیبانک کشاورزی

1702

پرورش گاو 

شیری باهدف 

امیخته گری

بانک کشاورزیروستای حسن اباد باالجام14تربت جامخراسان رضوی
صفر کاریزی 

سمنگانی
وزارت جهاد کشاورزی65006500

1703
پرورش 

گوسفند پرواری
1نیشابورخراسان رضوی

بخش میان جلگه روستای 

باغ جهان
بانک کشاورزی

صفرعلی حجی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی540540

1704

پرورش زنبور 

عسل و 

فرآوردی 

تولیدات آن

وزارت جهاد کشاورزی500500صفرعلی غالمیپست بانکروستای آصف آباد- سرخس 2سرخسخراسان رضوی

1705

پرورش بره 

پروار و اصالح 

نژاد

1قوچانخراسان رضوی
- قوچان - خراسان رضوی 

روستای دیزادیز
بانک توسعه تعاون

صفرعلی 

محمداغلی
وزارت جهاد کشاورزی336336

سازمان امور عشایر ایران200200صفرعلی مدیرپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی1706

1707

احداث باغ 

انگور با سیستم 

داربستی

1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

نوخندان

وزارت جهاد کشاورزی400400صفرمحمد صفریپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای اکبرآباد1قوچانخراسان رضویقالیبافی1708
صفورا عیدی 

نوروزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1قوچانخراسان رضویقالیبافی1709
قوچان روستای مزرج 

خیابان رمضانی
پست بانک

صفورا غفاریان 

مزرجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150
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1710

گاوداری 

کوچک 

روستایی بر 

مبنای اصالح 

نژادی پرورش 

گاو شیری به 

 13ظرفیت 

راس

2خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- خواف بخش المی 

روستای چهارده

وزارت جهاد کشاورزی500500صفی اله منصوریپست بانک

1سرخسخراسان رضویدامداری1711
روستای حسن - سرخس 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی250250صفیه آذریانبانک توسعه تعاون

1712
اقامتگاه 

بومگردی
پست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضوی

صالح الدین 

احمد جامی 

پشته یی

900900
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1713
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش صالح 

آباد روستای کاریزکهندل
بانک کشاورزی

صالح الدین 

بدرفرد
وزارت جهاد کشاورزی368368

1714

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی
صالح الدین 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی150150

1715
اصالح نژاد دام 

سبک
پست بانکروستای سلیم اباد1قوچانخراسان رضوی

صمد جوادی 

سلیم آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500

1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1716
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای خیابان
وزارت جهاد کشاورزی700700صنم درپسندبانک کشاورزی
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1717

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1تربت جامخراسان رضوی
صید محمد 

پهلوان
وزارت جهاد کشاورزی150150

1718

بهسازی اماکن 

دامی و 

پرورش/روستایی

 دام سبک

1خوافخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی 

روستای - سنگان- خواف 

4شهید فهمیده - دره 

صندوق کارآفرینی امید
ضیاء الحق 

احراری سنگانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2تربت جامخراسان رضویپرواربندی1719
خراسان رضوی بخش صالح 

اباد روستای سراب
پست بانک

ضیاءالحق 

رحمتی قلعه 

کاهی

وزارت جهاد کشاورزی800800

1720
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی340340طاهر عمارلوصندوق کارآفرینی امیدنیشابور1نیشابورخراسان رضوی

1721

نگهداری و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی 

به روش 

آمیخته گری 

طبیعی در 

نژادهای بومی 

(راس40)

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای چمن آباد
پست بانک

طاهرعلی زنگنه 

شهرکی
وزارت جهاد کشاورزی600600

100100طاهره اله دادیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویحوله بافی1722
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طاهره بیکیپست بانکتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی1723
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1724

صندوق خرد 

محلی روستایی 

جزین

38بجستانخراسان رضوی

-استان خراسان رضوی

روستای -شهرستان بجستان

جزین

صندوق کارآفرینی امید
طاهره جنگجو 

جزین
صندوق کارآفرینی امید400400

1قوچانخراسان رضویکارگاه خیاطی1725
خراسان رضوی قوچان 

روستای سراب
صندوق کارآفرینی امید

طاهره 

رادمردسراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1726

توسعه دفتر 

پیشخوان 

خدمات دولت 

روستایی

3تربت جامخراسان رضوی

شهرستان تربت جام بخش 

نصراباد روستای رباط 

 و 14سمنگان بین امام رضا 

16

430430طاهره راضیبانک توسعه تعاون
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1727
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100طاهره رحیمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1728
منزل - روستای جوزقان 

احسانی
صندوق کارآفرینی امید

طاهره روستایی 

ارزنه یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1729

 )دامداری 

گوسفند داشتی 

)

1سرخسخراسان رضوی
روستای قوش - سرخس 

خزاعی
وزارت جهاد کشاورزی496496طاهره زالبانک کشاورزی

1730
تابلو - قالیبافی 

فرش
1کاشمرخراسان رضوی

روستای فدافن نبش خیابان 

شهید ایام کوچه شهید 

پسندیده

پست بانک
طاهره ستوده 

فدافن
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1731
خیاطی نازک 

دوزی
3فیروزهخراسان رضوی

شهرستان فیروزه خیابان 

معلم
صندوق کارآفرینی امید

طاهره شمس 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی1732
طاهره شیخ 

جامی ریزه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1733
اقامتگاه بوم 

گردی
4رشتخوارخراسان رضوی

شهر جنگل خیابان کشاورز، 

33، پالک 4کشاورز 
600600طاهره صادقیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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صندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه نو آبقه1تایبادخراسان رضویقالیبافی1734
طاهره فرایدی 

بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1735

تولید و عرضه 

نان های حجیم 

و فانتزی

6خلیل آبادخراسان رضوی
روستای دهنو چهار راه 

دهنو حاشیه جاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500طاهره قمریصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای فرمان آباد-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی1736
طاهره 

محمدحسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی300300طاهره مظلومصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای مزده1خلیل آبادخراسان رضویپرورش بره پروار1737

1738
رودوزی سنتی 

مشاغل خانگی- 
1مه والتخراسان رضوی

روستای عبدل - مه والت

1خ چمران - اباد
پست بانک

طاهره مومنی 

عبدل ابادی
5050

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1739
پرورش گاو 

 راسی19شیری 
3درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای خاخیان

بانک کشاورزی
طاهره نیرومند 

فیروزآباد
وزارت جهاد کشاورزی21892189

3بینالودخراسان رضویتولیدی پوشاک1740
دهستان طرقبه روستا نوچاه 

6 پالک 3نیاوران 
وزارت صنعت، معدن و تجارت920920طاهره والی نیاپورصندوق کارآفرینی امید

100100طاهره یوسفیصندوق کارآفرینی امیداتایباد روستای قومی1تایبادخراسان رضویکاربافی سنتی1741
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قوچانخراسان رضویفرش دستبافت1742
روستای هی هی کوچه 

4شهید دولتخواه پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150طوبی بابائیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی590590طوبی بتوئیپست بانکفیروزه روستای بتو1فیروزهخراسان رضویپرواربندی بره1743

100100طوبی چراغ دارهپست بانک6خیابان ابوالفضلی-باخرز 1باخرزخراسان رضویفرت بافی1744
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای پشته- تایباد 1تایبادخراسان رضویچادرشب بافی1745
طوبی خونگرم 

استادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1746

پرورش دام 

گوسفند )سبک 

(داشتی

1بردسکنخراسان رضوی
روستای علی آباد -بردسکن

کشمر
وزارت جهاد کشاورزی200200طوبی شبانیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای اسد آباد دربند1تایبادخراسان رضویخیاطی1747
طوبی یوسفی 

طایفه بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1748

صندوق خرد 

محلی روستایی 

بقمچ

صندوق کارآفرینی امید400400طیبه ادیب بقمچصندوق کارآفرینی امیدچناران روستای بقمچ30چنارانخراسان رضوی

1749

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی100

وزارت جهاد کشاورزی600600طیبه اقاجانیبانک توسعه تعاونچناران روستای حکیم اباد1چنارانخراسان رضوی

1750
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای آبقه
100100طیبه آخوندزادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1751

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای میخک1تربت جامخراسان رضوی
طیبه برهانی 

حسن اباد اقابیک
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی400400طیبه بزنگانیبانک کشاورزیسرخس روستای بزنگان1سرخسخراسان رضویپرواربندی بره1752

1753

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

2تربت جامخراسان رضوی
خراسان رضوی تربت جام 

روستای مومن اباد
وزارت جهاد کشاورزی700700طیبه جهانگیرصندوق کارآفرینی امید

4سبزوارخراسان رضویدامداری1754
بخش -شهرستان سبزوار

روستای چلقانی-روداب
سازمان امور عشایر ایران11001100طیبه دادزاییبانک توسعه تعاون
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پست بانکتایباد فررمان آباد1تایبادخراسان رضویحوله بافی1755
طیبه صالحی 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200200طیبه صفریپست بانکروستای سرباال3تربت حیدریهخراسان رضویفرت بافی1756
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طیبه عزیزی نژادبانک توسعه تعاونچناران روستای شیخ کانلو1چنارانخراسان رضویکارگاه خیاطی1757

1758
کشت گیاهان 

دارویی
1خوشابخراسان رضوی

سلطان - شهرستان خوشاب

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200طیبه نامنیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طیبه نشیبیصندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای برسالن2قوچانخراسان رضویقالیبافی1759

1760
پروش گاو 

شیری
2کاشمرخراسان رضوی

روستای کسرینه نزدیک 

منبع آب
وزارت جهاد کشاورزی400400طیبه نظافتیپست بانک

1761
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

ظریف حسین 

پورمقدم
سازمان امور عشایر ایران10001000

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره1762
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای چاه ساالر
وزارت جهاد کشاورزی480480عابدین ساالریبانک کشاورزی

15سبزوارخراسان رضویپوشاک ورزشی1763
سبزوار بخش روداب 

روستای درقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت950950عادل دارینیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویقالی بافی1764
عادله ابراهیمی 

پشته ئی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی600600عادله رحمانیبانک کشاورزیتایباد روستای خیرآباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1765

1766
خیاطی نازک 

دوزی
1فیروزهخراسان رضوی

شهر فیروزه فردوسی 

5فردوسی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عادله سالمیپست بانک

5خلیل آبادخراسان رضویخیاطی1767

روستای ارغا خ شهید 

 منزل ایرج 21رجایی 

رمضانی

صندوق کارآفرینی امید
عادله کرامتی 

خلیل آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

وزارت جهاد کشاورزی520520عارف سنگکبانک کشاورزیخیابان مطهری1تربت جامخراسان رضویخرید تراکتور1768
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1769

تکمیل مرحله 

نازک کاری 

پروژه احداث 

آسایشگاه 

بیماران روانی 

مزمن عاطف

30بینالودخراسان رضوی

فرح - سوران- جاده شاندیز 

نرسیده به چاه دهقانی -آباد 

محل احداث مرکز توان - 

بخشی عاطف

صندوق کارآفرینی امید
عارف شیخ 

االسالمی
سازمان بهزیستی کشور1500015000

1770

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای گاو چشمه1تربت جامخراسان رضوی
عارف عظیمی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی300300

1771
پرورش گاو 

شیری
2باخرزخراسان رضوی

روستای - شهرستان باخرز

چهارطاق
بانک کشاورزی

عارفه توانا 

چهارطاقی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1772
پرورش دهنده 

گوسفند و بز
1تایبادخراسان رضوی

-استان خراسان رضوی

روستای -شهرستان تایباد

حسینی

وزارت جهاد کشاورزی200200عارفه داروغهبانک توسعه تعاون

پست بانکتایباد روستای اسد اباد دربند1تایبادخراسان رضویخیاطی1773
عاطفه ابراهیم 

بیگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1774

صنایع تبدیلی 

-وتکمیلی 

تولید کود 

تولید /گوگردی 

کودهای تک 

عنصره 

وکودهای کامل 

NPKماکرو 

وزارت جهاد کشاورزی98409840عاطفه ارتش داربانک توسعه تعاونجاده روستای حسن اباد25مه والتخراسان رضوی
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1775

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

تقی آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عاطفه بزغانیصندوق کارآفرینی امید

1776
فرت )کارباف 

(بافی
صندوق کارآفرینی امیدروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

عاطفه جاللی 

آبقه یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویخیاطی1777
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

عاطفه خدادادی 

کراتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1خلیل آبادخراسان رضویشتر پرواری1778
روستای جعفر آباد خیابان 

حضرت ابوالفضل
وزارت جهاد کشاورزی600600عاطفه رجبیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عاطفه عظیمیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویقالیبافی1779

2تربت جامخراسان رضویپرورش دام1780
تربت جام صالح اباد 

روستای شازده
وزارت جهاد کشاورزی800800عاطفه کریمیبانک توسعه تعاون

1781
تولید صنایع 

دستی
2مشهدخراسان رضوی

علی آباد  _احمد آباد مقبل 

خیابان خیر اللهی - شاهراه 

 - 3/1کوچه خیر اللهی - 

طبقه همکف

صندوق کارآفرینی امید
عاطفه ملک 

جعفریان
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویقالی بافی1782
عاطفه منعمی 

جوزقانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1783
 200بره پرواری

راسی
2خلیل آبادخراسان رضوی

روستای تکمار جاده تکمار 

سعدالدین یا کاهه
وزارت جهاد کشاورزی19001900عالمه مرادیانبانک کشاورزی

1رشتخوارخراسان رضویتولید قالیچه1784
-خیابان کشاورز-جنگل 

2کشاورز
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عالیه توکلیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای مزرج1قوچانخراسان رضویقالیبافی1785
عالیه عظیم 

مزرجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150
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100100عایشه خاکشورپست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی1786
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1787
فرت )کارباف 

(بافی
پست بانکروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

عایشه صالحی 

آبقه یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1788
فرت )کارباف 

(بافی
بانک توسعه تعاونروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

عایشه علی 

محمدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سبزوارخراسان رضویپرورش گوسفند1789

شهرستان سبزوار بخش 

روداب اراضی روستای 

(عشایری)شن

صندوق کارآفرینی امید
عباس اقبالی 

نسب
سازمان امور عشایر ایران18001800

وزارت جهاد کشاورزی200200عباس امیدیپست بانکروستای قیاس اباد1چنارانخراسان رضویگوسفند پرواری1790

1قوچانخراسان رضویکشت زعفران1791
خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای برج زیدانلو
وزارت جهاد کشاورزی480480عباس ایزدی برجپست بانک

1792

خدمات مدرن 

سازی 

مکانیزاسیون

3بجستانخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مزار- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی677677عباس آخوندیبانک کشاورزی

1793
پرورش دام 

سبک و سنگین
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای روسنگ- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی230230عباس باقریبانک کشاورزی

30گنابادخراسان رضویفرآوری سیلیس1794
اراضی روستای نوده پشنگ 

 جاده جنگل4کیلومتر 
بانک توسعه تعاون

عباس بیگی 

ازندریانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000

5سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی1795

روستای کندکلی خیابان 

شهید صیاد روبروی شرکت 

تعاونی

وزارت جهاد کشاورزی500500عباس پریشانبانک کشاورزی

1796
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی250250عباس تقدیریانصندوق کارآفرینی امیدروستای صدخرو2داورزنخراسان رضوی
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1797

سنگ های 

قیمتی و نیم 

قیمتی فیروزه

2فیروزهخراسان رضوی

شهر فیروزه بلوا امام رضا 

پالک 9خیابان امام حسین 

13

پست بانک
عباس توزنده 

جانی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی300300عباس جبلهبانک کشاورزیشهرستان جغتای1جغتایخراسان رضویزنبور داری1798

1799
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی500400عباس جوان بختبانک کشاورزیروستای سردق3بجستانخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی460460عباس خبیریبانک کشاورزیسرخس روستای حسن اباد1سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی1800

صندوق کارآفرینی امیدزوراباد1جوینخراسان رضویخرید تراکتور1801
عباس خسروی 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی750750

1802
احداث مزرعه 

زعفران
1سرخسخراسان رضوی

- مزداوند - سرخس 

روستای کالته عوض
بانک کشاورزی

عباس خلیلی 

مجومروی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1803
گوسفند وبز 

داشتی
1بجستانخراسان رضوی

یونسی خیابان شهدا 

13پالک12شهدای
وزارت جهاد کشاورزی700700عباس دلدارمقدمبانک توسعه تعاون

1804
تولید ابریشم 

خام
صندوق کارآفرینی امیدروستای بسک1تربت حیدریهخراسان رضوی

عباس دوست 

محمدی مقدم 

بایگی

صندوق کارآفرینی امید100100

1805
پرورش بره 

پرواری
بانک کشاورزیکالت روستای ابگرم2کالتخراسان رضوی

عباس ذبیحی 

گل بته
وزارت جهاد کشاورزی20002000

3مشهدخراسان رضویپرواربندی بره1806
جاده کالت روستای معین 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی13861386عباس رحمانیبانک کشاورزی

1807
دامپروری 

(صنعتی)سبک
بانک کشاورزیروستای فهندر1تربت حیدریهخراسان رضوی

عباس شیبانی 

فهندری
وزارت جهاد کشاورزی400400

1808

گلخانه زعفران 

کشت زعفران )

در فضاای بسته

وزارت جهاد کشاورزی350350عباس صیادیصندوق کارآفرینی امیدروستای ایرج آباد1خلیل آبادخراسان رضوی
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5بینالودخراسان رضویخانه بوم گردی1809

مشهد، طرقبه، روستای 

مایان علیا، خیابان گلستان 

،بعد از مسجد جامع، سمت 

راست

24002400عباس طالبیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی1810
روستای قوش - سرخس 

خزاعی
بانک کشاورزی

عباس عرب 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی360360

1811

کارگاه قالی 

بافی و تولیدی 

فرش دستباف

50بردسکنخراسان رضوی
بردسکن شهر انابد 

ساختمان خیابان کشاورز
وزارت صنعت، معدن و تجارت2500025000عباس عرسینبانک توسعه تعاون

1812

پرورش 

گوسفند داشتی 

با اصالح نژاد

3تربت جامخراسان رضوی
تربت جام صالح اباد 

روستای گوشالغر
وزارت جهاد کشاورزی400400عباس عزیزیبانک کشاورزی

2سبزوارخراسان رضویاحداث گلخانه1813

خراسان رضوی شهرستان 

سبزوار بخش ششتمد 

روستای حسن اباد

وزارت جهاد کشاورزی500500عباس علیمرادیصندوق کارآفرینی امید

1814

پرورش گل 

های آپارتمانی 

و زینتی

2گنابادخراسان رضوی
روستای - شهرستان گناباد 

باغ آسیا
وزارت جهاد کشاورزی300300عباس قالیبافانصندوق کارآفرینی امید

1815
کشت گیاهان 

دارویی
1خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای چرو
صندوق کارآفرینی امید

عباس کاویانی 

مطلق
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی938938عباس کمالی پوربانک کشاورزیتایباد روستای سوران2تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند1816

1817

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
تربت جام بخش باال 

روستای علی اباد.جام
پست بانک

عباس محجوبی 

اول
وزارت جهاد کشاورزی150150
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بانک کشاورزیسرخس روستای بزنگان2سرخسخراسان رضویگوسفندداشتی1818
عباس نوری 

اپورواری
وزارت جهاد کشاورزی900900

1819
پرورش گاو 

اصالح نژاد شده
بانک کشاورزیکاشمر روستای محمدیه3کاشمرخراسان رضوی

عباسعلی 

ابراهیمی محمدیه
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1820

پرورش بره 

پروارواصالح 

نژاددام سبک

بانک کشاورزیروستای کچالنلو-قوچان2قوچانخراسان رضوی
عباسعلی 

جعفری ثانی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1821

پرورش 

گاوشیری 

واصالح نژاددام 

سنگین

پست بانکروستای مزرج-قوچان2قوچانخراسان رضوی
عباسعلی حسن 

مزرجی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1822

خرید گوسفند 

داشتی نژاد 

مغانی

1باخرزخراسان رضوی
روستای ساالر - باخرز

حسین
وزارت جهاد کشاورزی600600عباسعلی دایمیبانک توسعه تعاون

1823
پرورش گاو 

شیری
1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش میانجلگه 

روستای عنبرکه
وزارت جهاد کشاورزی750750عباسعلی رحیمیبانک کشاورزی

1824
پرورش 

گوسفند پرواری
1خلیل آبادخراسان رضوی

روستای سعدالدین خ 

4ولیعصر
وزارت جهاد کشاورزی560560عباسعلی سروریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی30003000عباسعلی شتر داربانک کشاورزیروستای زنده جان3کاشمرخراسان رضویدامداری1825

وزارت جهاد کشاورزی600600عباسعلی صالحصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای دهنو5خلیل آبادخراسان رضویپرورش قارچ1826

1827
احداث سایبان 

در محصول انار
بانک کشاورزیبجستان مهر آباد قدس3بجستانخراسان رضوی

عباسعلی عابدیان 

اول
وزارت جهاد کشاورزی798798
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3کاشمرخراسان رضویصنایع چوبی1828

نرسیده به -بلوار امام علی

جنب باسکول -پمپ بنزین

رمضانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000عباسعلی فیروزیصندوق کارآفرینی امید

1829

پرورش بره 

 50پرواری 

راسی

1سرخسخراسان رضوی
روستای چشمه - سرخس 

شور
بانک توسعه تعاون

عباسعلی قلی 

زاده اول 

علمیرزایی

وزارت جهاد کشاورزی400400

1830
خدمات 

کامپیوتری
1باخرزخراسان رضوی

خیابان -باخرز 

126پالک 16ابوالفضلی
صندوق کارآفرینی امید

عباسعلی قیاسی 

نوبهاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1831
تولید قارچ 

دکمه ای
1قوچانخراسان رضوی

قوچان روستای فتح اباد 

غربی
بانک کشاورزی

عباسعلی مرآتی 

خواجه ها
وزارت جهاد کشاورزی400300

1832

پرواربندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150عباسعلی مژدهپست بانکروستای بردو1تربت جامخراسان رضوی

1833
 10گاو شیری 

راسی
2درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای سعدآباد

بانک کشاورزی

عباسعلی 

مصطفایی 

سعداباد

وزارت جهاد کشاورزی11251125

1834
پرورش زنبور 

عسل
1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش مرکزی 

روستای صومعه مازول
وزارت جهاد کشاورزی340340عباسعلی نجفیصندوق کارآفرینی امید

1835

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالخ 

نژاد

پست بانکروستای بیدک1تربت جامخراسان رضوی
عبد الجلیل 

تیموری سرخس
وزارت جهاد کشاورزی300300

1836
 11گاو شیری 

راسی
بانک توسعه تعاونروستای کوسفید-باخرز1باخرزخراسان رضوی

عبدالباسط 

پربزی کوه 

سفیدی

وزارت جهاد کشاورزی500500
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1837

توسعه کارگاه 

کابینت سازی 

MDF

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

مرگزی روستای خلیل آباد
پست بانک

عبدالباسط 

رحمانی غیاث 

آبادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت430430

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره1838
- شهرستان خوشاب

روستای سوزن ده
بانک کشاورزی

عبدالحسین کل 

میشی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1839
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

عبدالحسین یکه 

باش کهنه فرودی
سازمان امور عشایر ایران500400

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویدامپروری1840

عبدالحکیم 

خواجه حسینی 

پشته یی

وزارت جهاد کشاورزی200200

1841
پرورش دام 

سنگین
بانک کشاورزیروستای نیت1قوچانخراسان رضوی

عبدالرحمن 

احسانی فر
وزارت جهاد کشاورزی400400

1842

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

بانک کشاورزیسرخس روستای قوش عظیم2سرخسخراسان رضوی
عبدالرحمن 

اسدخانی
وزارت جهاد کشاورزی940940

1843

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای جهان آباد1تربت جامخراسان رضوی

عبدالرحیم 

سلطانی جهان 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی150150

1844

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای تیمنک علیا1تربت جامخراسان رضوی
عبدالرحیم 

عظیمی فر
وزارت جهاد کشاورزی150150

2تایبادخراسان رضویبره پروار1845
روستای - شهرستان تایباد

چهاربرجی
بانک توسعه تعاون

عبدالرسول 

رحیم بایی
وزارت جهاد کشاورزی450450
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1846
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزییوسف اباد1جوینخراسان رضوی

عبدالرسول 

یوسف ابادی
وزارت جهاد کشاورزی940686

1847
پرورش بره 

پرواری
2تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت - خراسان رضوی 

- جلگه رخ - حیدریه 

روستای احمدآباد خزاعی

بانک کشاورزی
عبدالرضا 

خانسواری
وزارت جهاد کشاورزی550550

1848

مرکز اقامتی 

خواجه 

نصیرالدین 

رادکان

2چنارانخراسان رضوی

- دهستان رادکان - چناران 

مرکز اقامتی خواجه 

نصیرالدین

صندوق کارآفرینی امید
عبدالرضا 

کاظمیان
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی475475عبدالستار یعقوبیبانک کشاورزیتایباد روستای کرات1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی1849

صندوق کارآفرینی امیدروستای کمرچه1تربت جامخراسان رضویگوسفند داشتی1850
عبدالصمد 

احمدزاده
وزارت جهاد کشاورزی150150

1851
تولید صنایع 

چوبی
2خوشابخراسان رضوی

سبزوار بخش خوشاب 

روستای رباط جز
صندوق کارآفرینی امید

عبدالصمد 

میرزائی نیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

بانک توسعه تعاونتایباد روستای حسینی3تایبادخراسان رضویگاو شیری1852
عبدالطیف 

مجیدی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1853

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

 100)بومی 

(راس

3خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای هزار خوشه
پست بانک

عبدالعظیم 

داروغه غیاث 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی16001600

1854

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی50

بانک کشاورزیروستای چاله زرد- سرخس 1سرخسخراسان رضوی

عبدالعلی 

اسماعیل زیی 

مقدم

وزارت جهاد کشاورزی392392
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پست بانکتایباد روستای کرات1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند1855
عبدالعلی 

خدادادی کراتی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره1856
- شهرستان خوشاب

روستای دهنه شور
وزارت جهاد کشاورزی227227عبدالعلی نوروزیبانک کشاورزی

1857

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای جهان آباد1تربت جامخراسان رضوی

عبدالکریم 

سلطانی جهان 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی150150

1858
 90زنبورداری 

کلنی
وزارت جهاد کشاورزی380380عبدالکریم صادقیصندوق کارآفرینی امیدتایباد دشت کرات1تایبادخراسان رضوی

1859
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش صالح 

آباد روستای قلعه حمام 

حاجی رسول

بانک کشاورزی
عبدالکریم 

کریمی کالته قلی
وزارت جهاد کشاورزی700700

1860
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

تربت جام صالح اباد 

روستای یکه توت
بانک کشاورزی

عبداهلل سلجوقی 

عزیزی
وزارت جهاد کشاورزی735735

1861
پرورش گاو 

شیری
1کالتخراسان رضوی

کالت بخش زاوین روستای 

ابگرم
وزارت جهاد کشاورزی600600عبداهلل معینیبانک کشاورزی

1862

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

پست بانکروستای تقز علیا1تربت جامخراسان رضوی

عبدالمجید 

رحمن پورچنگ 

ابادی

وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی24002400عبداله ابوچناریبانک کشاورزیجغتای روستای ابوچناری5جغتایخراسان رضویگاوشیری1863

1864
خرید تراکتور و 

ادوات
صندوق کارآفرینی امیدرازی1جوینخراسان رضوی

عبداله ارشادی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی900900
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1865

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی95

2باخرزخراسان رضوی
روستای شهرک - باخرز

بهشتی
پست بانک

عبداله اسدالهی 

سلطان ابادی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1866
پرورش گاو 

شیری
1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش زبرخان 

روستای دیش دیش
وزارت جهاد کشاورزی11501150عبداله دشتیبانک کشاورزی

1867

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای بیدک1تربت جامخراسان رضوی
عثمان پهلوان 

تاکک
وزارت جهاد کشاورزی300300

1868
پرورش دام 

وسبک وسنگین
1تربت جامخراسان رضوی

تربت جام بخش پایین جام 

روستای شهدآباد
وزارت جهاد کشاورزی150150عثمان چوپانیپست بانک

1869
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیروستای محمداباد قدس2تایبادخراسان رضوی

عثمان کبودانی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی11981198

1870

صندوق خرد 

محلی روستایی 

کالت

صندوق کارآفرینی امید400400عذرا امامیصندوق کارآفرینی امیدگناباد کاخک روستای کالت30گنابادخراسان رضوی

1871
فرش و گلیم 

فرش ترنج نگاره
15گنابادخراسان رضوی

روستای عزیز اباد بخش 

مرکزی
600600عذرا صفاییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عذرا عباسی فردصندوق کارآفرینی امیدروستای قمی1تایبادخراسان رضویخیاطی1872
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1873

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت و برش 

لباس

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

صمان
صندوق کارآفرینی امید

عذرا کالته 

مرجان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی1874
عزت تاجیک 

رودی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره1875
نیشابور بخش زبرخان 

روستای یوسف آباد
وزارت جهاد کشاورزی687687عزت تازیکیبانک کشاورزی

1876
پرورش گوساله 

(پرواری)
وزارت جهاد کشاورزی750750عزت مهربانیبانک کشاورزینیشابور روستای باغشن گچ1نیشابورخراسان رضوی

1رشتخوارخراسان رضویقالی بافی1877

خراسان رضوی شهر 

رشتخوار امام خمینی 

0 پالک 2شمالی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150عزت نجف پورصندوق کارآفرینی امید

1878
تولید و تعمیر 

کابینت چوبی
1زاوهخراسان رضوی

شهر دولت -شهرستان زاوه

اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300عزیزاله ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

1879
پرورش 

گوسفند داشتی
1سرخسخراسان رضوی

روستای حسن - سرخس 

21شهیدآذریان - آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200عزیزاله آذریانصندوق کارآفرینی امید

1880
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

عزیزاله سلیمانی 

نیا
سازمان امور عشایر ایران500500

بانک کشاورزیروستای حصار1قوچانخراسان رضویدامپروری1881
عزیزاله عقیقی 

حصار
وزارت جهاد کشاورزی540540

1882
پرورش گاو 

شیری
3زاوهخراسان رضوی

بخش -شهرستان زاوه

روستای میرآباد-مرکزی
پست بانک

عزیزاله مومن 

میرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

1883
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500عزیزاله نامدارپوربانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی
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1884
پرورش دام 

سبک و سنگین
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مرندیز- بجستان
وزارت جهاد کشاورزی320320عسکر احمدنژادبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای پشته-تایباد1تایبادخراسان رضویگاو شیری1885
عصمت اله نوری 

پشته یی
وزارت جهاد کشاورزی750750

4سبزوارخراسان رضویدامداری1886
بخش -شهرستان سبزوار

روستای چلقانی –روداب 
سازمان امور عشایر ایران11001100عصمت امامی کیابانک توسعه تعاون

پست بانکروستای حاجی آباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی1887
عصمت ایوبی 

ماکو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی400400عصمت آذریانبانک توسعه تعاونسرخس روستای حسن اباد2سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی1888

1فیروزهخراسان رضویگلیم گبه1889
شهرستان فیروزه خیابان 

امام خمینی
200200عصمت بازوبندیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1890

پرواربندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

پست بانکروستای منصوریه1تربت جامخراسان رضوی
عصمت 

پوردلکش بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1891

گوسفند 

 100داشتی

راسی

سازمان امور عشایر ایران500500عصمت توپکانلوپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضوی

1892

بافت تابلو 

مشاغل - فرش

خانگی

1مه والتخراسان رضوی
روستای عبدل - مه والت 

آباد
پست بانک

عصمت جوان 

همت اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3کاشمرخراسان رضویگاو شیری1893
کاشمر روستای کسرینه 

خیابان صیاد شیرازی
بانک کشاورزی

عصمت دهقان 

کسرینه
وزارت جهاد کشاورزی16001600

صندوق کارآفرینی امیدروستای رهنه1تایبادخراسان رضویقالیبافی1894
عصمت 

زیبادوست بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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1895
کارگاه تولیدی 

قالی بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عصمت شیبانیپست بانکتربت حیدریه روستای فدرد1تربت حیدریهخراسان رضوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عصمت صفدریصندوق کارآفرینی امیدروستای نوبهار1چنارانخراسان رضویخیاطی1896

بانک توسعه تعاوننیشابور روستای در بهشت1نیشابورخراسان رضویگاوداری1897
عصمت عددیان 

نیشابوری
وزارت جهاد کشاورزی950950

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160عصمت عظیمیپست بانکروستای کالته رحمان1فریمانخراسان رضویقالی بافی1898

1899

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

2سرخسخراسان رضوی
روستای اسالم - سرخس 

قلعه
بانک کشاورزی

عصمت علی 

میرزایی
وزارت جهاد کشاورزی350350

1قوچانخراسان رضویقالیبافی1900
قوچان روستای مزرج 

28خیابان شهید پارسا پالک
پست بانک

عصمت غفاریان 

مزرجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1901

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای جلیل اباد1تربت جامخراسان رضوی
عصمت غوریانی 

محمود ابادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1902
اقامتگاه بوم 

گردی
2خلیل آبادخراسان رضوی

-شهر کندر-بخش ششطراز 

12خیابان ولی عصر 
700700عصمت محمدپورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عصمت مرادیصندوق کارآفرینی امیدروستای ارزنچه علیا1تایبادخراسان رضویخیاطی1903

1904
پرورش دام 

سنگین
بانک کشاورزیروستای بزنجرد اسالمی5باخرزخراسان رضوی

عطا محمد 

اسالمی خیدیزی
وزارت جهاد کشاورزی40004000
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1905

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150عطامحمد خلیلیصندوق کارآفرینی امیدروستای رحیم اباد1تربت جامخراسان رضوی

بانک توسعه تعاونروستای سمنگان-تایباد1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند1906
عطامحمد 

فرهمند
وزارت جهاد کشاورزی230230

پست بانکتایباد روستای کرات1تایبادخراسان رضویگاو شیری1907
عطیه توکلی 

پشته ئی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1908
اقامتگاه بوم 

گردی کریز
3کاشمرخراسان رضوی

- کاشمر-خراسان رضوی

-خیابان آبشار-روستای کریز

 جنب مدرسه

پست بانک
عطیه رضازاده 

ابرند آبادی
17501750

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1909

صندوق خرد 

محلی زنان 

روستای آبدراز 

سرخس

40سرخسخراسان رضوی
سرخس بخش مرزدران 

روستای آبدراز
صندوق کارآفرینی امید400400عطیه الغریصندوق کارآفرینی امید

1910
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران750750عظیم جاویدیبانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان4قوچانخراسان رضوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عفت اجنگانصندوق کارآفرینی امیدرشتخوار روستای مهدی آباد2رشتخوارخراسان رضویقالیبافی1911

2جوینخراسان رضوینبات پزی1912

-استان خراسان رضوی

بخش -شهرستان جوین

روستای اسماعیل -عطاملک

جنب جاده اصلی-آباد

صندوق کارآفرینی امید
عفت اسماعیل 

ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1913

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی150150عفت اقبالیپست بانکروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی
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1کاشمرخراسان رضویگاوداری شیری1914

روستای زنده جان - کاشمر 

کوچه مسجد امام حسن - 

مجتبی

وزارت جهاد کشاورزی400400عفت حسین زادهبانک کشاورزی

1915
- خیاطی

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

- شهرستان مه والت 

- روستای عبدل آباد 

5چمران 

صندوق کارآفرینی امید
عفت خسروی 

عبدل آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای کردیان1باخرزخراسان رضویتولید گلیم1916
عفت زارع 

کردیانی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1917

طرح توسعه 

کارگاه قالی 

-بافی زینلی 

قوشق آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عفت زینلیصندوق کارآفرینی امیدچناران روستای قوشق اباد3چنارانخراسان رضوی

1918
- کارباف سنتی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

امام - روستای عبدل آباد 

13خمینی 
صندوق کارآفرینی امید

عفت سعیدی 

عبدل ابادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1919

پرورش 

دا)گوسفندمغانی

(شتی

بانک توسعه تعاونروستای چهارطاق-باخرز1باخرزخراسان رضوی
عفت سلیمانی 

سدهی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1920

کارگاه پوست 

گیری غالت و 

آرد سبوس دار

وزارت جهاد کشاورزی15301530عفت شاطریانبانک کشاورزیروستای ارغا –خلیل اباد 3خلیل آبادخراسان رضوی

1921

صندوق خرد 

محلی روستایی 

زیبد

30گنابادخراسان رضوی

گناباد روستای زیبد شهرک 

احمدآباد منزل مصطفی 

عجم

صندوق کارآفرینی امید400400عفت فروتنصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای فیض آباد1تایبادخراسان رضویخیاطی1922
عفت هراتی 

همت آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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1923

تولیدی وپخش 

پوشاک و لباس 

فرم مدارس و 

البسه 

بیمارستانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت560560عقیل آویژگانصندوق کارآفرینی امیدششتمد روستای خرسف15سبزوارخراسان رضوی

1924
تولیدپارچه 

ابریشمی
صندوق کارآفرینی امیدروستای بسک2تربت حیدریهخراسان رضوی

عقیله حایری 

مهنه
صندوق کارآفرینی امید100100

1925
پرورش 

گاوشیری
بانک کشاورزیروستای دستجرد1فیروزهخراسان رضوی

عالمحسین 

بازوبندی
وزارت جهاد کشاورزی576576

1926

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران450450علی اصغر میریبانک توسعه تعاونمظفراباد1بردسکنخراسان رضوی

1927
تولید مبل 

وصنایع چوبی
7خلیل آبادخراسان رضوی

شهرستان ,خراسان رضوی 

, بخش ششطراز, خلیل اباد 

روستای علی ,دهستان کویر 

اباد برکال

صندوق کارآفرینی امید
علی پاسباز 

طاهری
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1928
پرورش صنعتی 

گاو شیری
بانک کشاورزیروستای سیداباد-چناران1چنارانخراسان رضوی

علی جعفری 

سیداباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1929

پرورش گاو 

شیری و تولید 

محصوالت لبنی

4فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

زروند
وزارت جهاد کشاورزی18001800علی گرمابیبانک کشاورزی

1930
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعشایری مشهد1مشهدخراسان رضوی

علی ابراهیم 

پورمشهدی نژاد
سازمان امور عشایر ایران583583
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1931
پرورش 

گوسفند داشتی
3تربت جامخراسان رضوی

تربت جام صالح اباد 

روستای جعفریه
وزارت جهاد کشاورزی400400علی ابراهیمیبانک کشاورزی

1932

مصنوعات 

چوبی و ام دی 

تف

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای قومی1تایبادخراسان رضوی

علی احمد 

کریمی 

احمدآبادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت990990

1933

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400علی احمدی نژادپست بانکبردسکن درونه1بردسکنخراسان رضوی

2جوینخراسان رضویسینما سیار1934

شهرستان -خراسان رضوی

روستای -شهر نقاب-جوین

عباس اباد عرب

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی10001000علی اریاکیاصندوق کارآفرینی امید

1935
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای دولو
صندوق کارآفرینی امید

علی استادقریه 

دولو
وزارت جهاد کشاورزی500500

1936

خرید خودروی 

سواری 

جابجایی مسافر

1زاوهخراسان رضوی
شهرستان زاوه بخش 

سلیمان روستای جعفراباد
600600علی اسدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1937
پرورش گاو 

شیری
1بجستانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

-روستای زین آباد-بجستان

1پالک فرعی 

بانک کشاورزی
علی اسما عیل 

زاده مقدم
وزارت جهاد کشاورزی15001500

1938
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

علی اسماعیلی 

هاشم آبادی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1939
پرورش گاو 

شیری
پست بانکروستای قیاس اباد1چنارانخراسان رضوی

علی اصغر 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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1940

تکمیل پروژه 

احداث گاوداری 

 1000مولد 

راسی

33نیشابورخراسان رضوی

- بخش زبرخان - نیشابور 

- دهستان اسحاق آباد 

دشت ملحه

وزارت جهاد کشاورزی4350043500علی اصغر اخالقیبانک کشاورزی

1941
 9گاوداری 

راسی شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

علی اصغر 

اسماعیلی هاشم 

ابادی

وزارت جهاد کشاورزی10001000

1942

پرواربندی بره 

باهدف افزایش 

وزن

پست بانکروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
علی اصغر افکن 

خیرابادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1943

سفالگری 

کاربردی و 

تزیینی

5سبزوارخراسان رضوی
سبزوار روستای برآباد بخش 

روداب
صندوق کارآفرینی امید

علی اصغر 

برآبادی
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1944
پرورش 

گوسفندداشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500علی اصغر بستودهپست بانکبردسکن روستای مظفراباد1بردسکنخراسان رضوی

1945

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی50

2سرخسخراسان رضوی
روستای دولت - سرخس 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی599599علی اصغر پیریبانک کشاورزی

1946
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای محمد آباد گفت2جغتایخراسان رضوی

علی اصغر 

جغتایی
وزارت جهاد کشاورزی10601060

2نیشابورخراسان رضویبوم گردی1947
درود ، خیابان امام خمینی ، 

28روبروی امام خمینی 
صندوق کارآفرینی امید

علی اصغر 

رامشینی
23102310

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1948

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

صندوق کارآفرینی امیدروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
علی اصغر 

رحمتی جامی
وزارت جهاد کشاورزی150150
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1949

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

پست بانکروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی
علی اصغر 

رضایی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

1950

پرورش 

گاوشیری 

واصالح نژاددام 

سنگین

بانک کشاورزیاراضی آبگرگ-قوچان4قوچانخراسان رضوی
علی اصغر 

رمضانی دولو
وزارت جهاد کشاورزی1700170

1951

پرورش دام 

گوسفند )سبک

(داشتی

2کاشمرخراسان رضوی
کاشمر کوهسرخ روستای 

طرق
بانک توسعه تعاون

علی اصغر 

روشندل طرقی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1952
پرورش 

گوسفند پرواری
1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای ابراهیمی- خواف 
صندوق کارآفرینی امید

علی اصغر زنگنه 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2خوشابخراسان رضویکشت زعفران1953
سلطان - شهرستان خوشاب

اباد
وزارت جهاد کشاورزی300300علی اصغر سیفیبانک کشاورزی

1954
توسعه و تجهیز 

سم فروشی
بانک کشاورزیرشتخوار1رشتخوارخراسان رضوی

علی اصغر 

صالحی پور
وزارت جهاد کشاورزی180180

1955
پرورش 

گوسفندپرواری
پست بانککاشمر روستای محمدیه3کاشمرخراسان رضوی

علی اصغر ضیایی 

رستم زاده
وزارت جهاد کشاورزی800800

صندوق کارآفرینی امیدکالت خوارزم محله1کالتخراسان رضویتولیدی پوشاک1956
علی اصغر غالمی 

عرفانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1957
ایجاد اقامتگاه 

بومگردی
3گنابادخراسان رضوی

-گناباد-خراسان رضوی

روستای قوژد
پست بانک

علی اصغر 

فرشادی نیا
600600

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1958
تولید ابریشم 

خام
100100علی اصغر قربانیصندوق کارآفرینی امیدخیابان امام خمینی- بایگ 2تربت حیدریهخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1959
-تولید خامه 

....کره و
5جوینخراسان رضوی

کالته -خراسان رضوی 

میمری
صندوق کارآفرینی امید

علی اصغر کالته 

میمری
وزارت جهاد کشاورزی20002000



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

بانک کشاورزیجغتای روستای نوباغ1جغتایخراسان رضویکاشت زعفران1960

علی اصغر 

کیوانلو 

شهرستانکی

وزارت جهاد کشاورزی200200

1961

کاشت و 

پرورش گل 

محمدی

بانک کشاورزیروستای قطن آباد-نیشابور1نیشابورخراسان رضوی
علی اصغر 

مطهریان
وزارت جهاد کشاورزی320320

1962
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی340272علی اصغر معیریبانک کشاورزیسبزوار1سبزوارخراسان رضوی

3رشتخوارخراسان رضویبوم گردی1963
خراسان رضوی شهرستان 

.رشتخوار روستای کریم آباد
صندوق کارآفرینی امید

علی اصغر 

منصوری
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1964

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی150150علی افشاریصندوق کارآفرینی امیدروستای خیر اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

1965
پروش گوسفند 

راسی100پروار 
وزارت جهاد کشاورزی250250علی اکبر باقریپست بانکروستایی سید اباد1چنارانخراسان رضوی

1966
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

علی اکبر براتی 

کلر
سازمان امور عشایر ایران10001000

1967
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی 

- شهرستان رشتخوار 

روستای کریم آباد

وزارت جهاد کشاورزی550550علی اکبر برخوربانک کشاورزی

1فیروزهخراسان رضویپرواربندی بره1968
خراسان رضوی شهرستان 

فیروزه روستای قالیباف
وزارت جهاد کشاورزی204204علی اکبر بزقانیبانک کشاورزی
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1969

پرواربندی 

 40گوساله 

راسی

2مشهدخراسان رضوی

- بخش احمدآباد - مشهد 

 جاده مشهد 45کیلومتر 

روستای - تربت حیدریه 

حسن آباد سرجام

وزارت جهاد کشاورزی12001200علی اکبر پهلوانبانک کشاورزی

1970

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی
علی اکبر پور 

حاتم مومن آبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1971
پرورش گاو 

 راسی10شیری 
2جغتایخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای جبله-جغتای
وزارت جهاد کشاورزی10401040علی اکبر جبلهبانک کشاورزی

1972
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای فخر اباد1قوچانخراسان رضوی

علی اکبر حسن 

زاده قرغاب
وزارت جهاد کشاورزی100100

1973
پرورش گاو 

شیری
2باخرزخراسان رضوی

روستای شهید -باخرز 

بهشتی
وزارت جهاد کشاورزی600600علی اکبر حمیدیپست بانک

1974
تولید ابریشم 

خام
پست بانک11خیابان ولیعصر- بایگ 2تربت حیدریهخراسان رضوی

علی اکبر حیران 

بایگی
250250

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3چنارانخراسان رضویپرواربندی بره1975
خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای شترپا
وزارت جهاد کشاورزی20002000علی اکبر خوشدلبانک کشاورزی

1976

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

داشتی /سبک

همراه با اصالح 

نژاد

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

روستای نهور- سنگان
وزارت جهاد کشاورزی300300علی اکبر دالکهپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1977
پرورش زنبور 

عسل
صندوق کارآفرینی امیدرامشین2جوینخراسان رضوی

علی اکبر 

رامشینی
وزارت جهاد کشاورزی510510

1978

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
چاه موتور -شهر انابد 

شهیدنودهی
سازمان امور عشایر ایران500500علی اکبر رضاییبانک کشاورزی

1979

پرورش گاو 

 20شیری 

-راسی مولد

صنعتی

2گنابادخراسان رضوی

خراسان رضوی گناباد 

کاخک مجتمع گاوشیری 

دلیران

وزارت جهاد کشاورزی640640علی اکبر ره جوبانک کشاورزی

1درگزخراسان رضویکشت زعفران1980

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای کهنه قلعه

بانک کشاورزی
علی اکبر روشن 

بخش
وزارت جهاد کشاورزی450450

1981

پرورش گاو 

شیری 

واحدصنعتی 

ومکانیزه 

راسی با 102

راس دام 50

مولد

14مه والتخراسان رضوی

شهرستان مه والت بخش 

شادمهر روستای زرمهر 

گاوداری صنعتی مهندس 

روشنی زرمهری

وزارت جهاد کشاورزی50005000علی اکبر روشنیبانک کشاورزی

1982

احداث 

بندخاکی جمع 

آوری آبهای 

سطحی چاهدر 

(آبخیز داری)

7مشهدخراسان رضوی

سه - جاده مشهد نیشابور 

- دست چپ - راهی باغچه 

- بعداز روستای داشخانه 

مراتع چاه در

بانک کشاورزی
علی اکبر 

ساالریان
وزارت جهاد کشاورزی40004000

1983

پرواربندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

صندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه شیر1تربت جامخراسان رضوی
علی اکبر سروری 

قلعه شیری
وزارت جهاد کشاورزی150150



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1984

 500پرواربندی 

راسی بره و 

استخر چند 

منظوره 

کشاورزی

2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی، تربت جام، 

صالح آباد، اراضی روستای 

پری آباد

بانک توسعه تعاون

علی اکبر 

سلیمانی صالح 

ابادی

وزارت جهاد کشاورزی16001600

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره1985
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای رییسی
وزارت جهاد کشاورزی860860علی اکبر شاکریبانک کشاورزی

1زاوهخراسان رضویگوسفند داشتی1986
بخش -شهرستان زاوه 

روستای صفی اباد- مرکزی 
بانک کشاورزی

علی اکبر شیبانی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی400400

1نیشابورخراسان رضویپروار بندی بره1987
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای شهرآباد
بانک کشاورزی

علی اکبر 

صحرایی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1988
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی اکبر طاهریصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

1989
پرورش 

گوسفند پرواری
1خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل آباد روستای ابراهیم 

آباد خ صاحب الزمان
صندوق کارآفرینی امید

علی اکبر 

طاهریان
وزارت جهاد کشاورزی500500

1990
 100گاوداری 

راسی شیری
5چنارانخراسان رضوی

چناران بخش گلبهار 

روستای شریف آباد
بانک توسعه تعاون

علی اکبر عاجل 

تربقانی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1991
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

علی اکبر عربی 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1992

طرح توجیهی 

پرواربندی بره 

 راسی190

2مشهدخراسان رضوی
- بخش احمدآباد - مشهد 

روستای دیزباد سفلی
وزارت جهاد کشاورزی950950علی اکبر فرخیبانک کشاورزی

1993
پروار بندی دام 

داشتی
3مشهدخراسان رضوی

جاده کالت روستای درغز 

مجتمع دامداری درغز
بانک کشاورزی

علی اکبر فرهاد 

نژاد
سازمان امور عشایر ایران43004300

وزارت جهاد کشاورزی500500علی اکبر فالحپست بانکروستای کیذور-سبزوار4سبزوارخراسان رضویکاشت زعفران1994
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1995
گاوداری 

 راسی10شیری
1تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه بخش مرکزی 

روستای نوغاب
بانک کشاورزی

علی اکبر قاینی 

مرجانه گی
وزارت جهاد کشاورزی240240

1996
پرورش 

گاوشیری
1بینالودخراسان رضوی

جاده طرقبه امام رضاده 

43پالک 
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی اکبر قربانیبانک کشاورزی

1997
پرورش بره 

پرواری
بانک کشاورزیروستای حاجی آباد-کاشمر2کاشمرخراسان رضوی

علی اکبر کریمی 

حاجی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1998

مجتمع 

گردشگری، 

فرهنگی و 

خدماتی رفاهی

20فریمانخراسان رضوی

- محور فریمان24کیلومتر 

مشهد مقدس، سمت راست، 

صداقت

27002700علی اکبر گیاهیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1999
پرورش 

گوسفند داشتی
2بجستانخراسان رضوی

- شهرستان بجستان 

روستای ابوالخازن
وزارت جهاد کشاورزی370370علی اکبر مجهولبانک کشاورزی

2000
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

علی اکبر 

محمدتقی 

پورمقدم

سازمان امور عشایر ایران450450

2001
پروروش 

گوسفند داشتی
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان بجستان روستای 

مرندیز
وزارت جهاد کشاورزی488488علی اکبر مصیبیبانک کشاورزی

16رشتخوارخراسان رضویپسته پاک کنی2002

شهر جنگل روستای جنت 

آباد حد فاصله جنگل جنت 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی70007000علی اکبر مومنیبانک کشاورزی

2003
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزی8روستای زنده جان رسالت 2کاشمرخراسان رضوی

علی اکبر نژاد 

رمضان
وزارت جهاد کشاورزی500500

2004
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

علی اکبر نظافتی 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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2005

پرورش گوساله 

پرواری باهدف 

افزایش وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150علی اکبر نعمتیپست بانکروستای راط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی

2006
پرورش 

گوسفند داشتی
4جوینخراسان رضوی

باال جوین روستای حسین 

آباد
بانک کشاورزی

علی اکبر یزدان 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی44911291

2007

واحد تولیدی 

گلخانه ای 

سیزی و صیفی 

جات

وزارت جهاد کشاورزی10401040علی اکبر یوسفیپست بانکقلندرآباد6فریمانخراسان رضوی

2008

برورش بز سانن 

اصالح نژاد 

شیری

1چنارانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چناران بخش مرکزی 

روستای قلقوچان

پست بانک
علی اکبر یوسفی 

چهارسو
وزارت جهاد کشاورزی500500

2009

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن روستای اسماعیل 

اباد
سازمان امور عشایر ایران400400علی اکبریبانک کشاورزی

2010
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی امینی نقابیصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

2011
زنبورداری و 

تولید عسل
بانک کشاورزیروستای بقیع2نیشابورخراسان رضوی

علی اوسط 

فروغی زاده
وزارت جهاد کشاورزی10401040

2012
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی650650علی ایزدیانبانک کشاورزیسبزوار روستای کسکن3سبزوارخراسان رضوی

2013
احداث مزرعه 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی200200علی ایوبیبانک کشاورزیروستای بزنگان- سرخس 1سرخسخراسان رضوی

2014
داربستی کردن 

باغ انگور
وزارت جهاد کشاورزی250200علی آدینهبانک کشاورزیقوچان روستای چاالکی1قوچانخراسان رضوی
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2015
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی720720علی بازوبندیبانک کشاورزیفیروزه بازوبند1فیروزهخراسان رضوی

2016
پرورش زنبور 

عسل
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار،بخش رودآب ، 

روستای برآباد
وزارت جهاد کشاورزی200200علی برابادیصندوق کارآفرینی امید

2017
خیاطی تولیدی 

لباس زنانه
3سبزوارخراسان رضوی

شهرستان سبزوار بخش 

روستای براباد-روداب 
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500علی برآبادیصندوق کارآفرینی امید

2018
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

رشتخوار،روستای کریم آباد
وزارت جهاد کشاورزی400400علی برخوربانک کشاورزی

2019

پرورش 

گوسفند 

راس100

پست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضوی
علی برزگر 

سیداباد
وزارت جهاد کشاورزی250250

2020
خرید ماشین 

آالت
1بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای جزین- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی640640علی بشپولپست بانک

2021
گوسفند داشتی 

 راسی33
2زاوهخراسان رضوی

شهرستان زاوه روستای 

علیک
وزارت جهاد کشاورزی600600علی بی ریابانک کشاورزی

2022

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن روستای شریعت 

اباد
سازمان امور عشایر ایران500500علی پرده شناسبانک کشاورزی

2023
خدمات 

دامپروری
وزارت جهاد کشاورزی189189علی پژوهانبانک کشاورزیروستای جبله نو-جغتای1جغتایخراسان رضوی

2024
پرورش گیاهان 

دارویی
2گنابادخراسان رضوی

روستای - شهرستان گناباد 

باغسیاه
بانک توسعه تعاون

علی پیرزاده 

مقدم باغسیاه
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2025
پرورش 

گوسفند پرواری
1خوافخراسان رضوی

- کیبر - بخش جلگه زوزن 

روستای چاه خشت
بانک کشاورزی

علی تریخ عرب 

صاحبی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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2026

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای سمسرا سفلی1تربت جامخراسان رضوی
علی جان 

مخصوص
وزارت جهاد کشاورزی300300

2027

پرورش بره 

پروار با هدف 

افزایش وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150علی جانیپست بانکروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی

2028
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی600600علی جعفریصندوق کارآفرینی امیدنیشابور1نیشابورخراسان رضوی

2029

کشت و کار گل 

کشت )محمدی 

بافت و اصالح 

(شده

3کاشمرخراسان رضوی
روستای  –کاشمر کوهسرخ 

قنات تک سرخ –سنجدک 
وزارت جهاد کشاورزی560560علی جوادیپست بانک

2030
پرواربندی 

گوسفند
1چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

13سیداباد نبش دانش 
وزارت جهاد کشاورزی250250علی حاجی علیپست بانک

2031
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500علی حسن زادهبانک کشاورزیروستای عمارت1قوچانخراسان رضوی

1درگزخراسان رضویبره پروار2032

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای جشن آباد

وزارت جهاد کشاورزی425425علی حسن زادهبانک کشاورزی

2033

توسعه 

زنبورداری به 

 کندو80تعداد 

1درگزخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای تاج الدین- درگز 
وزارت جهاد کشاورزی640640علی حسن زادهبانک کشاورزی

2034
پرورش 

گوسفند داشتی
1چنارانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای موچنان
پست بانک

علی حسن 

زحمتکش
وزارت جهاد کشاورزی400400
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2035
گاوداری شیری 

 راسی40
3چنارانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای هاشم آباد
بانک کشاورزی

علی حسن 

سلیمی حاجی 

تقی

وزارت جهاد کشاورزی36003600

2036
پرورش 

گوسفندداشتی
صندوق کارآفرینی امیدرشتخوار روستای فاردق1رشتخوارخراسان رضوی

علی حسن نیا 

فادرقی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2037
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای فخر اباد1قوچانخراسان رضوی

علی حسین پیر 

فخر ابادی
وزارت جهاد کشاورزی200160

2038

پرورش شتر 

داشتی بر 

مبنای اصالح 

نژاد

1خوافخراسان رضوی
بخش سنگان روستای چاه 

زول
وزارت جهاد کشاورزی500500علی حسینیپست بانک

2039

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

3تربت جامخراسان رضوی
روستای رونج روبروی 

نانوایی پایین روستا
وزارت جهاد کشاورزی15001500علی حسینی کیابانک کشاورزی

2040

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500علی حسینی نژادبانک کشاورزیروستای باال جو1بردسکنخراسان رضوی

2041
تولید ادوات 

کشاورزی
2درگزخراسان رضوی

بخش - شهرستان درگز 

- بلوار امام رضا - چاپشلو 

کوچه تعمیرگاه

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500علی حیدریبانک توسعه تعاون

2042
پروار بندی بره 

راس270
2چنارانخراسان رضوی

چناران روستای محمد اباد 

بلوچ
وزارت جهاد کشاورزی25002500علی خزیمهبانک کشاورزی

2043

تولید لوازم 

اداری و 

مصنوعات چوبی

2زاوهخراسان رضوی

دولت آباد - شهرستان زاوه

بلوار امام رضا جنب اداره 

پست

صندوق کارآفرینی امید
علی خسروی 

سهل آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000
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2044

دامداری و 

پرورش دام 

سنگین

2نیشابورخراسان رضوی

روستای کارجیج بخش 

مرکزی شهرستان نیشابور 

خراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی11001100علی خورشاهیبانک کشاورزی

5قوچانخراسان رضویمصنوعات چوبی2045

اراضی حسن آباد محله 

نظرآباد کوچه زارع کوچه 

شهید حسن زادگان پالک 

صفر طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500علی خیاط اوغازصندوق کارآفرینی امید

2046

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400علی خیریپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی

2047
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران760760علی خیناگربانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

2048
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

علی داد علی 

زاده قاچکانلو
سازمان امور عشایر ایران500400

2049
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500علی داغستانیبانک کشاورزیعشایر3قوچانخراسان رضوی

2050
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر سرخس

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500400علی داغستانیبانک کشاورزی

2051
پرورش 

گوسفند داشتی
1زاوهخراسان رضوی

بخش -شهرستان زاوه 

روستای حشمت - مرکزی 

اباد

وزارت جهاد کشاورزی800800علی دلگرمبانک کشاورزی

2نیشابورخراسان رضویگاوداری صنعتی2052
جاده روستای - نیشابور 

دشت
وزارت جهاد کشاورزی11201120علی دهنویپست بانک

2053
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیکالته نو2بردسکنخراسان رضوی

علی دوستیان 

کالته نو
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1جغتایخراسان رضویزعفران2054
محمد - خراسان رضوی 

منزل علی رامتین- آباد 
وزارت جهاد کشاورزی400400علی رامتینبانک کشاورزی
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2055
پرورش 

گوسفند داشتی
2خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای طالبی
صندوق کارآفرینی امید

علی رباط 

سرپوشی
وزارت جهاد کشاورزی700700

2056

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150علی رجایی نیاپست بانکروستای جلیل اباد1تربت جامخراسان رضوی

پست بانکچناران روستای1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند2057
علی رجب زاده 

سید اباد
وزارت جهاد کشاورزی400400

2058

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی150150علی رحمانیپست بانکروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

2059

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400علی رحمانیبانک کشاورزیمحمداباد1بردسکنخراسان رضوی

2060
پرورش گوساله 

 راسی50
4درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای رحمانقلی

وزارت جهاد کشاورزی32493000علی رحمانیبانک کشاورزی

2061
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیجغتای روستای گلشن اباد1جغتایخراسان رضوی

علی رحیمی 

خفاجه
وزارت جهاد کشاورزی470470

2062

پرواربندی و 

اصالح نژاد دام 

سبک

2مشهدخراسان رضوی
مناطق عشایری استان 

خراسان رضویی
سازمان امور عشایر ایران500500علی رستگارصندوق کارآفرینی امید
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2063

خریدتجهیزات 

جهت باجه 

خدمات بانکی 

(پست بانک)

1باخرزخراسان رضوی
باخرز بخش باالوالیت 

روستای همت آباد
200200علی رشتخواریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2064
دامداری و 

اصالح نژاد
3سبزوارخراسان رضوی

بخش - شهرستان سبزوار

روستای چاه تلخ-روداب
سازمان امور عشایر ایران750750علی رضا آسبندبانک توسعه تعاون

2065

کشت زعفران 

در سطح یک 

هکتار

1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای خنالنلو

بانک کشاورزی
علی رضا حسین 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی450450

پست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند2066
علی رضا 

شکوهی سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی490490

2067

طرح پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی150

8مشهدخراسان رضوی

بعد از - جاده سد کارده 

روستای - روستای مارشک 

درمیان بام

بانک کشاورزی
علی رضا محمد 

حسین زاده
سازمان امور عشایر ایران27002700

4خوشابخراسان رضویپرواربندی بره2068
- شهرستان خوشاب

روستای نوده انقالب
وزارت جهاد کشاورزی20002000علی رضا نودهصندوق کارآفرینی امید

2069

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400علی رضوانیپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی

2070
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی450450علی رفیعانصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیشابور1نیشابورخراسان رضوی

2071

پرواربندی 

گوسفند 

راسی120

وزارت جهاد کشاورزی15001500علی رمضانیپست بانکروستای کالته سادو1چنارانخراسان رضوی

2072
پرورش 

گوسفندداشتی
پست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضوی

علی روحانی 

سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی500500
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2073

پرورش دام 

گوسفند )سبک

(داشتی

2کاشمرخراسان رضوی
کاشمر کوهسرخ روستای 

طرق
بانک توسعه تعاون

علی روشن دل 

طرقی
وزارت جهاد کشاورزی320320

2074

تراش سنگهای 

قیمتی و نیم 

قیمت و فیروزه 

تراشی

2فیروزهخراسان رضوی
شهر فیروزه روستای معدن 

سفلی
پست بانک

علی زارع 

نیشابوری
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2075
واحد تولیدی 

گلخانه ای
3چنارانخراسان رضوی

- روستای خرم آباد-چناران

حد فاصل خرم آباد و رضا 

آباد طاهری

وزارت جهاد کشاورزی20002000علی زینلیبانک کشاورزی

2076
پرورش دام 

سبک
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

روستای کریم اباد-رشتخوار
وزارت جهاد کشاورزی400400علی سنجریبانک کشاورزی

2077

پرورش 

دا)گوسفندمغانی

(شتی

وزارت جهاد کشاورزی500500علی شادمانپست بانکباخرز روستای همت اباد1باخرزخراسان رضوی

سازمان امور عشایر ایران500500علی شاکریپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی2078

2079
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی شجعی نقابیصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب1خلیل آبادخراسان رضوی

2080

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
تربت جام بخش پایین جام 

روستای صاحبداد
پست بانک

علی شیرخانی 

آخوند صاحبدادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2081
پرورش 

گوسفند پرواری
2بجستانخراسان رضوی

- بجستان - خراسان رضوی 

روستای چاه فالیز
وزارت جهاد کشاورزی600600علی شیرزادپست بانک
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2082

تولید ادوات 

وماشین آالت 

باغی وزراعی

4مشهدخراسان رضوی
مجتمع - تپه سالم 

موزاییک سازان
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000علی شیرمستبانک کشاورزی

2083
پرواربندی دام 

سبک
1بردسکنخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی

- شهرستان بردسکن

-روستای اسالم آباد

وزارت جهاد کشاورزی560560علی صالحیپست بانک

2084

خدمات مدرن 

سازی 

مکانیزاسیون

2بجستانخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

یونسی- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی460460علی صفامنشبانک کشاورزی

2085
بسته بندی 

زعفران
2رشتخوارخراسان رضوی

خیابان خلیج فارس بین 

5 و 3خلیج فارس 
بانک کشاورزی

علی صنعتی 

رشخوار
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2086
اصالح نژاد دام 

سبک
پست بانکروستای رهورد1قوچانخراسان رضوی

علی عابدزاده 

رهورد
وزارت جهاد کشاورزی500500

2087

پرورش گوساله 

پروارواصالح 

نژاددام

وزارت جهاد کشاورزی14001400علی عابدیبانک توسعه تعاونروستای بیگ نظر-قوچان4قوچانخراسان رضوی

2088
دامداری همراه 

با اصالح نژاد
3سبزوارخراسان رضوی

بخش -شهرستان سبزوار

روداب-روداب
سازمان امور عشایر ایران750750علی عامریبانک توسعه تعاون

2سبزوارخراسان رضویپرورش گوسفند2089

شهرستان سبزوار بخش 

روداب اراضی روستای شن 

(عشایری)

سازمان امور عشایر ایران982982علی عباس زادهبانک توسعه تعاون

2090
پرورش 

گوسفند داشتی
2سبزوارخراسان رضوی

شهرستان سبزوار بخش 

روداب اراضی روستای 

(عشایری)شن

صندوق کارآفرینی امید
علی عباس زاده 

امامی
سازمان امور عشایر ایران980980
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2091

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
خراسان رضوی تربت جام 

روستای مومن اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200علی عباسیپست بانک

2092
پرورش گیاهان 

دارویی و زعفران
1سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش ششتمد 

روستای قلعه میدان
وزارت جهاد کشاورزی500500علی عباسیپست بانک

2093

صنایع تبدیلی 

وتکمیلی 

-کشاورزی 

سرمایه 

درگردش 

ترمینال ضبط 

پسته

7مه والتخراسان رضوی
ابتدای جاده جنت آباد 

ناحیه مجاز صنعتی
بانک توسعه تعاون

علی عباسی 

فیض آبادی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

2094

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150علی عجمیپست بانکروستای اغل کمر1تربت جامخراسان رضوی

2095
اصالح ونژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایری1قوچانخراسان رضوی

علی علی زاده 

قاچکانلو
سازمان امور عشایر ایران400400

2096
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان عشایری
بانک کشاورزی

علی علیزاده 

قاچکانلو
سازمان امور عشایر ایران10001000

2097
پرورش دام 

سبک
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان رشتخوار روستای 

کریم آباد
بانک کشاورزی

علی غالمی کریم 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی700700
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2098

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیروستای حطیطه1بردسکنخراسان رضوی
علی فدایی 

طاهری
سازمان امور عشایر ایران500500

2099

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن شهر انابد روستای 

چاه مجنگ
سازمان امور عشایر ایران500500علی فیروزیبانک کشاورزی

2100
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای سراب1قوچانخراسان رضوی

علی قاسمی زاده 

سراب
وزارت جهاد کشاورزی180180

5قوچانخراسان رضویسنگ مصنوعی2101

خراسان رضوی قوچان 

بخش مرکزی دهستان 

قوچان عتیق اراضی روستای 

فتح آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000علی کاهانیپست بانک

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره2102
- شهرستان خوشاب

روستای سوزن ده
صندوق کارآفرینی امید

علی کلمیشی 

صادقپور
وزارت جهاد کشاورزی200200

2103
خدمات بوم 

گردی
3رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

رشتخوار روستای سنگان 

باال خواف

500500علی کنعانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2104
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران300300علی کوهستانیانبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

2105
داربستی کردن 

باغ انگور
وزارت جهاد کشاورزی200200علی گرمابیبانک کشاورزیقوچان روستای جرتوده1قوچانخراسان رضوی

1درگزخراسان رضویکشت زعفران2106

خراسان رضوی شهرستان 

درگز بخش نوخندان 

روستای برج قلعه

وزارت جهاد کشاورزی450450علی گلستانهپست بانک

2107
 38بره پروار 

راس
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای سعدآباد- درگز 
پست بانک

علی محمد برات 

پور
وزارت جهاد کشاورزی375375
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2108

پرواربندی 

 25گوساله 

راسی

1مشهدخراسان رضوی

- بخش احمدآباد - مشهد 

 جاده مشهد 45کیلومتر 

روستای - تربت حیدریه 

حسن آباد سرجام

بانک کشاورزی
علی محمد 

پهلوان
وزارت جهاد کشاورزی800800

بانک کشاورزیروستای رهنه-تایباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2109
علی محمد 

تاراوی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

2110

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی محمد توکلیبانک کشاورزیروستای باغسنگان علیا2تربت جامخراسان رضوی

2111
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعشایر مشهد2مشهدخراسان رضوی

علی محمد 

حشمتی
سازمان امور عشایر ایران23302330

2112
پرورش دام 

راسی300سبک 
1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستای 

چنار
بانک کشاورزی

علی محمد 

خسروی چنار
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2113

پرواربندی 

واصالح نژاد 

راس بره50

3خوافخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش سالمی-خواف

روستای مزرعه شیخ

پست بانک

علی محمد 

رحیمی مزرعه 

شیخ

وزارت جهاد کشاورزی500500

2114
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکروستای محمدیه-کاشمر2کاشمرخراسان رضوی

علی محمد 

رستمی محمدیه
وزارت جهاد کشاورزی13921392

2115

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

صندوق کارآفرینی امیدروستای ابدال آباد1تربت جامخراسان رضوی
علی محمد 

رضایی
وزارت جهاد کشاورزی150150
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2116

پرورش دام 

سبک 

ونگهداری 

گوسفند به 

شیوه داشتی 

واصالح نژاد

2مشهدخراسان رضوی

-جاده کالت -مشهد

روستای چهچه سد صندوق 

شکن محله صندوق شکن

سازمان امور عشایر ایران500500علی محمد زالیصندوق کارآفرینی امید

2117
طرح زنجیره 

ارزش
5000مشهدخراسان رضوی

شهرک صنعتی - مشهد 

نبش - بلوار اندیشه - توس 

شرکت نوین  - 6اندیشه 

زعفران

بانک کشاورزی
علی محمد 

شریعتی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی1000000143000

1فیروزهخراسان رضویگاو پرواری2118
روستای شوری کوچک 

منزل علی محمد شوری
بانک کشاورزی

علی محمد 

شوریی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2119

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

داشتی /سبک

همراه با اصالح 

نژاد

1خوافخراسان رضوی
روستای - سنگان- خواف

نهور
پست بانک

علی محمد 

صفایی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1زاوهخراسان رضویگوسفند داشتی2120
روستای -شهرستان زاوه

رحمت اباد
بانک کشاورزی

علی محمد 

صفری
وزارت جهاد کشاورزی300300

2121

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای قزقاوه1تربت جامخراسان رضوی
علی محمد علی 

نیا
وزارت جهاد کشاورزی300300
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2122

گوسفند داشتی 

با هدف امیخته 

گری

صندوق کارآفرینی امیدروستای چاه مزار2تربت جامخراسان رضوی

علی محمد 

غالمیان خیر 

ابادی

وزارت جهاد کشاورزی150150

2123

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

بانک کشاورزیروستای باغسنگان سفلی5تربت جامخراسان رضوی
علی محمد 

محمودی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

2124

کشت وپرورش 

وتولید 

28000)زعفران

(مترمربع

1مشهدخراسان رضوی

بخش احمد آباد -مشهد

جاده مشهد نیشابور –

روستای دیزباد سفلی –

5چاه شماره –

بانک کشاورزی
علی محمد 

محمودی
وزارت جهاد کشاورزی560560

2125

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150علی محمد نظریصندوق کارآفرینی امیدروستای خیر اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

2126

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک کشاورزی16چاه سلطان شماره1بردسکنخراسان رضوی
علی محمد 

یوسفی
سازمان امور عشایر ایران400400

2127
پرورش دام 

سبک
1رشتخوارخراسان رضوی

روستای -شهرستان رشتخوار

محمد اباد استانه
وزارت جهاد کشاورزی401401علی محمدآبادیبانک توسعه تعاون

2128

گلخانه تولید 

انگور خارج 

فصل

2خلیل آبادخراسان رضوی

روستای جابوز . خلیل آباد

منزل شخصی علی محمد 

زاده

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی محمدزادهصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2129
 10گاو شیری 

راسی
2درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای بهادرخان

وزارت جهاد کشاورزی11401140علی محمدزادهپست بانک

2130

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400علی مرادی درونهپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی

2131
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی مرادی نقابیصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

2132

پرورش گاو 

شیری با هدف 

آمیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی400400علی مزدوریبانک کشاورزیروستای محمود اباد سفلی1تربت جامخراسان رضوی

2133

پرورش 

گوسفند کردی 

و اصالح نژاد آن

4مشهدخراسان رضوی

-  جاده کالت80کیلومتر 

محله - دوراهی سنگانه

عشایری زیالوه

سازمان امور عشایر ایران27502750علی مسعودیبانک کشاورزی

2134
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
4سبزوارخراسان رضوی

اراضی روستای استیر گود 

عفیر مجتمع دامپروری 

شهرستان سبزوار

وزارت جهاد کشاورزی40004000علی مسکنیبانک کشاورزی

2135
پرورش 

گوسفند پرواری
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان بجستان روستای 

مرندیز
وزارت جهاد کشاورزی500500علی معصوم زادهبانک کشاورزی

2136

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

وزارت جهاد کشاورزی820820علی ملکوتی نژادبانک کشاورزیقوچان روستای خمارتاش2قوچانخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2137

پرورش 

گوسفند 

پرواربندی

1سبزوارخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی 

-ربخش مرکزی -سبزوار

روستای ملوند

وزارت جهاد کشاورزی200200علی ملوندیصندوق کارآفرینی امید

2138
پرورش دام 

سبک و سنگین
1بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای زین آباد- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی340340علی منصوریبانک کشاورزی

2139

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی

- شهرستان بردسکن

روستای درونه

سازمان امور عشایر ایران400400علی موسوی نزادبانک کشاورزی

2140

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راس90)

وزارت جهاد کشاورزی900900علی موسیقی دانبانک کشاورزیروستای چنبر غربال3قوچانخراسان رضوی

2141
پرورش 

گوسفند داشتی
1کاشمرخراسان رضوی

شهرستان کاشمر روستای 

فدافن میالن امام رضا امام 

3رضای 

پست بانک
علی نصیری 

فدافن
وزارت جهاد کشاورزی200200

2142
پرواربندی 

گوسفند
سازمان امور عشایر ایران500500علی نقی توبکانلوپست بانکچناران روستای قزلر1چنارانخراسان رضوی

2143
تولید ابریشم 

خام
صندوق کارآفرینی امیدروستای بسک1تربت حیدریهخراسان رضوی

علی نقی زاده 

بایگی
صندوق کارآفرینی امید100100

2144

کارگاه تولید 

محصوالت 

چوب و ام دی 

اف

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600علی نهاردانیصندوق کارآفرینی امیدجغتای1جغتایخراسان رضوی

1مشهدخراسان رضویگوسفند داشتی2145

 کیلومتری 75- جاده کالت 

محله - جاده قره تیکان 

عشایری کمرسیاه

سازمان امور عشایر ایران500500علی نوری خیاطصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی270270علی نیک پیبانک کشاورزیروستای دولو1قوچانخراسان رضویکشت زعفران2146

2147

پرورش 

گوسفند شیرده 

راسی30

1چنارانخراسان رضوی
روستای خیرآباد - چناران 

شفیع
سازمان امور عشایر ایران300300علی هنرپیشهبانک کشاورزی

1بردسکنخراسان رضویخرید وانت بار2148
بردسکن روستای شفیع آباد 

منزل اسحاق ورنان
320320علی ورنانبانک توسعه تعاون

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

2149

پرورش ماهیان 

سردآبی قزل 

آال به ظرفیت 

 تن5

2خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای رباط جز
وزارت جهاد کشاورزی480480علی وفایی اصلصندوق کارآفرینی امید

2150

تولید نخ 

ابریشم از 

ضایعات پیله و 

ابریشم

12تربت حیدریهخراسان رضوی
 جاده بایگ 15کیلومتر 

مقابل راه سرخ آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت23202320علی یزدانی بایگیبانک توسعه تعاون

2151
پرورش 

گوسفند داشتی'
وزارت جهاد کشاورزی200200علی یوسفیصندوق کارآفرینی امیدششتمد2سبزوارخراسان رضوی

2152
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

رشتخوار، روستای مهدی 

آباد

صندوق کارآفرینی امید
علیجان فالح 

مهدی آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

2153
پرورش دام 

سبک و سنگین
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای فخرآباد- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی588588علیجان گذریبانک کشاورزی

2154

پرورش 

گاوشیری 

واصالح نژاد

بانک کشاورزیروستای کهنه فرود-قوچان3قوچانخراسان رضوی
علیرضا ابراهیمی 

مطلق
وزارت جهاد کشاورزی13001300



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2155
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

علیرضا 

استوارنقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1مشهدخراسان رضویسماورسازی2156

مشهد جاده سیمان روستای 

دهرود منطقه سماور سازان 

میالن شهید گنجی فر چهار 

20راه اول سمت چپ پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500علیرضا امینیپست بانک

2157
پرورش دام 

سبک داشتی
صندوق کارآفرینی امیدروستای اینچه سابالغ1قوچانخراسان رضوی

علیرضا باقرزاده 

اینچه سابالغ
وزارت جهاد کشاورزی320320

2158
پرورش گاو 

 راسی50شیری 
4چنارانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای نورالدین
وزارت جهاد کشاورزی60006000علیرضا بنداربانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی400400علیرضا پارژنگبانک کشاورزیسرخس روستای قوش عظیم1سرخسخراسان رضویپرواربندی بره2159

2160
پرورش زنبور 

عسل
2درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

کالته الیاس

وزارت جهاد کشاورزی403403علیرضا پورغالمیپست بانک

2161
پروش گاو 

شیری
1کاشمرخراسان رضوی

روستای زنده جان خیابان 

امامت انتهای امامت
وزارت جهاد کشاورزی800800علیرضا پورمحمدپست بانک

2162
پرورش زنبور 

عسل
1خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای درگاه آباد
وزارت جهاد کشاورزی125125علیرضا تاتاربانک کشاورزی

2163
کارگاه تولیدی 

مبل
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000علیرضا جمعه پورپست بانکروستای حسن اباد صوفی4فریمانخراسان رضوی

1نیشابورخراسان رضویگاوداری شیری2164
نیشابور روستای بوشرو 

دامداری جیج آبادی
بانک کشاورزی

علیرضا جیج 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2مشهدخراسان رضویپرورش قارچ2165
مشهد جاده سرخس 

روستای تنگل شور علیا
وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا حسین نیابانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2166

سنگ های 

قیمتی و نیم 

قیمتی فیروزه 

تراشی

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

معدن
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400علیرضا حمیدیپست بانک

2167
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی11401140علیرضا خاکشوربانک کشاورزیشهرستان زاوه روستای پطرو2زاوهخراسان رضوی

2168
پرورش 

گوسفند داشتی
2رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

رشتخوار، روستای امین آباد
وزارت جهاد کشاورزی15301530علیرضا خانیبانک کشاورزی

2169
احداث سایبان 

در محصول انار
وزارت جهاد کشاورزی798798علیرضا خواجویبانک کشاورزیبجستان مهر آباد قدس3بجستانخراسان رضوی

2170
پرورش گاو 

 راسی۱۳شیری 
2بردسکنخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی

- شهرستان بردسکن

روستای نظام آباد

وزارت جهاد کشاورزی15001500علیرضا خیریپست بانک

2171
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500علیرضا داغستانیبانک کشاورزیعشایر3قوچانخراسان رضوی

2172
پرورش 

گاوشیری
2تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه روستای 

مزجرد
وزارت جهاد کشاورزی25002500علیرضا ذاکریبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا زارعیپست بانکرشتخوار روستای عمیدی1رشتخوارخراسان رضویگوسفند داشتی2173

2174

ساخت 

تجهیزات 

مکانیزاسیون 

ماشین آالت 

مکانیز)کشاورزی

اسیون 

(الکترونیک

3گنابادخراسان رضوی
- گناباد - خراسان رضوی 

 جاده قوژد3کیلومتر 
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000علیرضا زنده دلپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2175

پرورش 

گوسفند داشتی 

با اصول علمی

3خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش سنگان- خواف

روستای نهور

وزارت جهاد کشاورزی12001200علیرضا سفیدروپست بانک

بانک کشاورزیسرخس روستای کچولی1Sسرخسخراسان رضویگوسفندداشتی2176
علیرضا سندگلی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی400400

2177

تولید ادوات و 

ماشین االت 

کشاورزی

1خوشابخراسان رضوی
شهرستان خوشاب، روستای 

بلقان آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت650650علیرضا سهرابیانصندوق کارآفرینی امید

2178

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300علیرضا شریفیپست بانکروستای قلعه سرخ1تربت جامخراسان رضوی

2179

پرواربندی دام 

سبک به 

 50ظرفیت 

بهره )راس 

گیری از دام 

اصالح شده 

جهت بهبود 

راندمان تولید و 

(ارتقاء بهره وری

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای احمد آباد
بانک کشاورزی

علیرضا صالحی 

منقابی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2180

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150علیرضا غیاثیصندوق کارآفرینی امیدروستای رحمت اباد1تربت جامخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

3خوشابخراسان رضوینجاری2181
روستای - بخش خوشاب 

رباط جز خیابان انقالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500علیرضا فالحیصندوق کارآفرینی امید

2182
مایه کوبی دام 

و طیور
1تایبادخراسان رضوی

 14تایباد خیابان رجایی 

22پالک 
وزارت جهاد کشاورزی350350علیرضا قادریپست بانک

2183

توسعه گوسفند 

 201داشتی 

 500راس به 

راس

4سبزوارخراسان رضوی
شهرستان سبزوار بخش 

ششتمد روستای آریان
بانک کشاورزی

علیرضا قاسمی 

اریان
وزارت جهاد کشاورزی800800

2184

سنگ های 

قیمتی و نیم 

قیمتی فیروزه 

تراشی

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

معدن
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400علیرضا قره ییپست بانک

2185

پرورش زنبور 

عسل خرید 

(کلنی120

1نیشابورخراسان رضوی

بین قوچان و نیشابور دو 

راهی سبزوار به سمت 

نیشابور روستای کلیدر

وزارت جهاد کشاورزی816816علیرضا کلیدریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200علیرضا گروهیپست بانکچناران روستای رادکان1چنارانخراسان رضویگوسفند پرواری2186

2187
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

علیرضا لشکری 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2188
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

شهرستان قوچان روستای 

مشکانلو
وزارت جهاد کشاورزی300300علیرضا مالدارصندوق کارآفرینی امید

2189

پست تلقیح 

مصنوعی دام 

سنگین

وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا مجیدیپست بانکروستای حسینی.تایباد1تایبادخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا مرادیبانک کشاورزیبردسکن روستای حسن اباد1بردسکنخراسان رضویپرواربندی بره2190
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2191

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

5تربت جامخراسان رضوی

-جاده صالح اباد .تربت جام

سه کیلومتر مانده به چشمه 

سمت راست.گل 

بانک کشاورزی
علیرضا مقصود 

پور
وزارت جهاد کشاورزی15001500

2192
پرورش گاو 

شیری
20داورزنخراسان رضوی

شهرستان داورزن اراضی 

شهر داورزن
بانک توسعه تعاون

علیرضا موسوی 

اصل
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

2193

ارتقاء مغازه 

کافی نت و 

خریدو فروش 

لوازم جانبی 

کامپیوتر

2زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه روستای ساق بلند قلعه 

جنب مسجد حضرت زهرا 

منزل شخصی علیرضا 

میرزایی

240240علیرضا میرزاییپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2194
پرورش گوشت 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی16001600علیرضا میریپست بانکبجستان روستای فخرآباد3بجستانخراسان رضوی

2195

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

به ظرفیت 

بر  (راس 65

مبنای اصالح 

نژادی

بانک کشاورزیخواف قاسم اباد خیابان بهار2خوافخراسان رضوی
علیرضا میش 

مست
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2196
پرورش 

گوسفند گوشتی
1بجستانخراسان رضوی

شهر - خراسان رضوی 

روستای نیان- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی390390علیرضا نجمدیبانک کشاورزی

2197
تولید ابریشم 

خام
صندوق کارآفرینی امیدخیابان بوستان- بایگ 2تربت حیدریهخراسان رضوی

علیرضا نوری 

بایگی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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3مشهدخراسان رضویگلخانه2198

مشهد جاده قوچان،بعد از 

نیروگاه،نرسیده به 

 مقابل 18ناظریه،کیلومتر 

شهرک نیاوران

بانک کشاورزی
علیرضا وفایی 

منشاتی
وزارت جهاد کشاورزی1800750

2199
پرورش دام 

سبک داشتی
1خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

خواف،بخش سالمی، 

روستای ولی اباد

صندوق کارآفرینی امید
علیرضا یعقوبی 

نصرابادی
وزارت جهاد کشاورزی400400

2200

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی30

1سرخسخراسان رضوی
روستای حسن - سرخس 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی350350علیمراد آذریانبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500عماد تیموریبانک کشاورزیروستای کرات-تایباد1تایبادخراسان رضویپرواربندی بره2201

2202

بز شیری نژاد 

سانن و آلپاین 

فرانسه

وزارت جهاد کشاورزی16001600عمید تیموریپست بانکروستای کرات-تایباد1تایبادخراسان رضوی

2203
گاوداری شیری 

داشتی
1خوافخراسان رضوی

- خواف -خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای ارگ

وزارت جهاد کشاورزی300300عیدمحمد یعقوبیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیسرخس روستای بزنگان1سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی2204
عیسی حافظی 

زحمت کش
وزارت جهاد کشاورزی384384

2205

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
چاه - دشت درونه- انابد

موتور جهاد اسالمی
بانک کشاورزی

عیسی طاهریان 

ثانی
سازمان امور عشایر ایران500500

2206

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیدرونه1بردسکنخراسان رضوی
عیسی طاهریان 

ثانی
سازمان امور عشایر ایران500500

1فریمانخراسان رضویبره پروار2207
روستای کاریز حاج -فریمان 

محمد جان
بانک کشاورزی

عیسی عربی 

کاریزی
وزارت جهاد کشاورزی300300
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وزارت جهاد کشاورزی315315عیسی فرحیبانک کشاورزیروستای دولت آباد1سرخسخراسان رضویدام داشتی2208

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700عیسی معدنکارصندوق کارآفرینی امیدچناران روستای سیداباد1چنارانخراسان رضویتولیدی کفش2209

وزارت جهاد کشاورزی957957عین اله رحیمیانصندوق کارآفرینی امیدروستای حاجی آباد-تایباد2تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2210

2سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی2211
روستای حسن - سرخس 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی900900عین اله میثاقیانبانک کشاورزی

2212
پرورش 

گوسفند پرواری
1خلیل آبادخراسان رضوی

-استان خراسان رضوی

-شهرستان خلیل اباد

روستای سعدالدین

وزارت جهاد کشاورزی400400غدیر اقاییپست بانک

2213

پسته باکنی و 

فراوری پسته و 

مغز پسته

12گنابادخراسان رضوی
روستای - شهرستان گناباد 

گیسور
وزارت جهاد کشاورزی45004500غضنفر کابلیبانک کشاورزی

2214

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150غفور اردشیرصندوق کارآفرینی امیدروستای دوسنگ1تربت جامخراسان رضوی

پست بانکروستای کرات1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند2215
غالم حسن 

بذرافشان برابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2216
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعشایر مشهد2مشهدخراسان رضوی

غالم حسن 

خجسته بروانلو
سازمان امور عشایر ایران23002300

2217
زنبورداری و 

فرآوری عسل
1خوافخراسان رضوی

شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای ولی آباد
صندوق کارآفرینی امید

غالم حسن 

گلباف ولی آباد
وزارت جهاد کشاورزی150150
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2218

پرورشو 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای جعفریه صالح اباد4تربت جامخراسان رضوی

غالم حسین 

میرزایی شاه 

نشین علیا

وزارت جهاد کشاورزی304304

2219
پرورش گاو 

شیری
2باخرزخراسان رضوی

روستای -شهرستان باخرز 

چهارطاق
وزارت جهاد کشاورزی500500غالم حیدر براتیبانک کشاورزی

2220

پرواربندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150غالم خورسند کارپست بانکروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

2221

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150غالم ذاکری زادهپست بانکروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

2222
پرورش زنبور 

عسل
3کاشمرخراسان رضوی

بخش مرکزی -کاشمر

روستای نای
صندوق کارآفرینی امید

غالم رضا 

پاکروان فروتقه
وزارت جهاد کشاورزی640640

2223
پرورش دهنده 

گوسفندوبز
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای پساوه
بانک کشاورزی

غالم رضا محمد 

نیاپساوه یی
وزارت جهاد کشاورزی321200

2224

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای قلعه سرخ1تربت جامخراسان رضوی
غالم رضا 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1تایبادخراسان رضویبره پروار2225
- تایباد - خراسان رضوی 

روستای حاجی آباد
بانک کشاورزی

غالم سخی 

یونسخواه
وزارت جهاد کشاورزی600600
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2226

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای کمرچه1تربت جامخراسان رضوی
غالم سرور سید 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2227
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزینرسیده به نیل آباد5تربت جامخراسان رضوی

غالم صدیق 

نوری پور
وزارت جهاد کشاورزی25002500

بانک کشاورزیتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2228
غالم محمد 

بااراده بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

2229

پرورش گاو 

شیری باهدف 

خرید دام

5تربت جامخراسان رضوی
تربت جام خیابان مطهری 

13مطهری 
بانک کشاورزی

غالم محمد 

میرزاپور
وزارت جهاد کشاورزی25002500

2230
پرورش 

گوسفند و بز
پست بانکتایباد روستای کرات1تایبادخراسان رضوی

غالم محمد 

یعقوبی سنگانی
وزارت جهاد کشاورزی225225

2231

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

به ظرفیت 

بر  (راس 100

مبنای اصالح 

نژادی

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - خواف 

روستای گرازی

بانک کشاورزی
غالم یحیی 

صالحی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2تایبادخراسان رضویپرواربندی بره2232
خراسان رضوی تایباد 

روستای کرات
بانک کشاورزی

غالم یحیی 

قاسمی
وزارت جهاد کشاورزی13121300
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2233

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای یادگار سفلی1تربت جامخراسان رضوی
غالم یحیی 

گلزاری یادگاری
وزارت جهاد کشاورزی150150

2234

پروش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی150150غالم یعقوبیپست بانکنیل آباد1تربت جامخراسان رضوی

2235
پرورش بره 

پرواری
1کاشمرخراسان رضوی

روستای زنده جان خیابان 

رسالت
بانک کشاورزی

غالمحسن 

اسمعیل نژادزنده 

جان

وزارت جهاد کشاورزی400400

4نیشابورخراسان رضویدامداری2236
روستای - بخش میان جلگه 

رییسی
بانک کشاورزی

غالمحسن 

اکبرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

2237
پرورش دام 

داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی رشتخوار 

روستای عبس اباد
بانک کشاورزی

غالمحسن 

پورعباس
وزارت جهاد کشاورزی400400

2238
اصالح نژاد دام 

 راسی55سبک 
1باخرزخراسان رضوی

 منزل 11خیابان ولیعصر 

غالمحسن غالمی
وزارت جهاد کشاورزی350350غالمحسن غالمیصندوق کارآفرینی امید

2239

دام سبک 

گوسفند داشتی 

راس3000

30مشهدخراسان رضوی

مشهد بزرگراه آسیایی نبش 

 مجتمع 109آزادی 

انبارهای عشایری شرکت 

تعاونی عشایری شهید 

بهشتی مشهد

بانک توسعه تعاون
غالمحسن 

نوشادی
سازمان امور عشایر ایران1500015000

2240
پرورش گاو 

شیری
2خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل آباد خ شهیذ فخار 

کوی شهید عباس پور 

11کوچه افق پالک 

صندوق کارآفرینی امید
غالمحسین 

آرمیون طاهری
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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1سرخسخراسان رضویدامداری2241
روستای قوش - سرخس 

کهنه
بانک کشاورزی

غالمحسین 

ظریف ظریفیان 

برازنده

وزارت جهاد کشاورزی650650

2242
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیقوچان روستای رهورد2قوچانخراسان رضوی

غالمحسین 

غالمی
وزارت جهاد کشاورزی820820

2243
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

غالمحسین 

کاری بروانلو
سازمان امور عشایر ایران250250

صندوق کارآفرینی امیدروستای مزینان1داورزنخراسان رضویپرورش ماهی2244
غالمحسین 

مزینانی
وزارت جهاد کشاورزی300300

صندوق کارآفرینی امیدخرم اباد1جوینخراسان رضویخرید تراکتور2245
غالمحسین 

مالیی فر
وزارت جهاد کشاورزی600600

بانک کشاورزیجاغرق1بینالودخراسان رضویشیالت2246
غالمحسین 

نوروزی فتح اباد
وزارت جهاد کشاورزی970970

2247
پرورش دام 

سبک
1خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی خواف بخش 

سالمی روستای سده
پست بانک

غالمحسین 

یوسف پور سدهی
وزارت جهاد کشاورزی500500

پست بانکروستای چمگرد1چنارانخراسان رضویبره پرواری2248
غالمحیدر 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

پست بانکروستای دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری2249
غالمحیدر 

الهدادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

پست بانکروستای جنگاه1تربت جامخراسان رضوینانوایی تنوری2250
غالمحیدر براتی 

قادر ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2251
شهرستان تایبادروستای 

رهنه
پست بانک

غالمحیدر 

تیموری بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی526526
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2252

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای منصوریه1تربت جامخراسان رضوی
غالمرسول 

محمودی ریزه یی
وزارت جهاد کشاورزی150150

پست بانکتایباد روستای شمس آباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2253

غالمرضا 

اسمعیلی محسن 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی10001000

2254
زنبورداری به 

 کندو50تعداد 
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای سعدآباد

بانک توسعه تعاون
غالمرضا امیری 

یاقول
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی500500غالمرضا اندیپست بانکروستای علی اباد1چنارانخراسان رضویپروش بز سانن2255

2256
پرورش گاو 

شیری
3نیشابورخراسان رضوی

روستای - زبرخان- نیشابور 

آهوان
وزارت جهاد کشاورزی21002100غالمرضا آهوییبانک کشاورزی

2257

پروار بندی بره 

باهدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150غالمرضا باوفاصندوق کارآفرینی امیدروستای اغل کمر1تربت جامخراسان رضوی

2258
پرورش ماهی 

کپور
1نیشابورخراسان رضوی

- بخش زبرخان- نیشابور

روستای برج
وزارت جهاد کشاورزی8484غالمرضا برجیبانک کشاورزی

1خوافخراسان رضویگاوداری سنتی2259
خواف روستای حسن اباد 

بخش زوزن
وزارت جهاد کشاورزی15001500غالمرضا بنامپست بانک

2260

پرواربندی 

 190گوسفند

راسی

4مه والتخراسان رضوی
شهرستان مه والت بخش 

شادمهر روستای ظهیر آباد
بانک کشاورزی

غالمرضا بیگ 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500
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1بردسکنخراسان رضویتاکسی خطی2261

خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستای شفیع آباد 

3خ ولی عصر 

257257غالمرضا پارسابانک توسعه تعاون
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

2262
پرورش بره 

پرواری
وزارت جهاد کشاورزی17001700غالمرضا پردلبانک کشاورزیروستای زنده جان3کاشمرخراسان رضوی

2263
احداث سایبان 

در محصول انار
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای جزین- بجستان ر
بانک کشاورزی

غالمرضا 

پورفاطمی جزین
وزارت جهاد کشاورزی700700

2264
گوسفند داشتی 

 راسی90
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای پانکانلو

وزارت جهاد کشاورزی16421642غالمرضا پوشهبانک کشاورزی

1فریمانخراسان رضویپرواربندی بره2265
کوچه بعد از -روستای هوس

مسجد
وزارت جهاد کشاورزی150150غالمرضا پوالدرکصندوق کارآفرینی امید

2266

بهسازی مکان 

دامی و خرید 

دام داشتی

2فریمانخراسان رضوی
شهرستان -خراسان رضیوی 

روستای عشق آباد-فریمان 
وزارت جهاد کشاورزی800800غالمرضا پیوندیپست بانک

2267

پرورش شتر به 

 15ظرفیت 

راس بر مبنای 

اصالح نژادی

1خوافخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

- - بخش سنگان- خواف

روستای بستان

وزارت جهاد کشاورزی15001500غالمرضا حسینیصندوق کارآفرینی امید

2268
پرورش قارچ 

خوراکی
1خوافخراسان رضوی

خواف روستای زوزن امام 

6رضای 
وزارت جهاد کشاورزی200200غالمرضا خزاییپست بانک

2269
پرورش 

شترداشتی
1بردسکنخراسان رضوی

روستای محمد زوراب 

بردسکن
سازمان امور عشایر ایران500500غالمرضا رضازادهبانک کشاورزی

2سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی2270
خراسان رضوی شهرستان 

سرخس روستای کچولی
وزارت جهاد کشاورزی600600غالمرضا رضاییبانک کشاورزی
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2271
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران750750غالمرضا سهرابیبانک کشاورزیعشایر روستای شفیع-قوچان2قوچانخراسان رضوی

2272

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی

1خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای سیدآباد
بانک کشاورزی

غالمرضا سید 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی530530

2273
 10گاو شیری 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی800800غالمرضا عباسیبانک کشاورزیروستای جیز اباد- باخرز1باخرزخراسان رضوی

2274
گلخانه گل و 

گیاه
2کاشمرخراسان رضوی

کاشمر روستای فدافن چاه 

نجفی
بانک کشاورزی

غالمرضا عجمی 

خالص
وزارت جهاد کشاورزی390390

2275

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

1سبزوارخراسان رضوی
سبزوار بخش ششتمد 

روستای ثقیه
صندوق کارآفرینی امید

غالمرضا علی 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1قوچانخراسان رضویدامپروری2276

-استان خراسان رضوی

روستای -شهرستان قوچان

یوسف آباد

بانک کشاورزی
غالمرضا عمادی 

یوسف آباد
وزارت جهاد کشاورزی300300

2277
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران300300غالمرضا قنبرزادهبانک کشاورزی

2278
کشت زعفران 

در نیم هکتار
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای خنالنلو

وزارت جهاد کشاورزی280225غالمرضا قوی دلبانک کشاورزی

2279
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

غالمرضا 

کوهستانیان
سازمان امور عشایر ایران350350

2280
پرورش دام 

سبک
1سرخسخراسان رضوی

شهرستان سرخس روستای 

کچولی
وزارت جهاد کشاورزی422422غالمرضا مالداربانک کشاورزی

2281
پرورش دام 

داشتی
پست بانکسیدآباد1چنارانخراسان رضوی

غالمرضا 

محمدی سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی400400
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2282
خرید تراکتور و 

ادوات
وزارت جهاد کشاورزی16001600غالمرضا ملکیانبانک کشاورزینقاب2جوینخراسان رضوی

2283
پرورش گاو 

 راسی8شیری 
بانک کشاورزیقوچان روستای فرخان علیا1قوچانخراسان رضوی

غالمرضا ولی 

پرست فرخانی
وزارت جهاد کشاورزی560560

5زاوهخراسان رضویگاو شیری2284
روستای -شهرستان زاوه

کنگ علیا
بانک کشاورزی

غالمعلی 

اسماعیل زاده 

قلعه نی

وزارت جهاد کشاورزی14201420

2285
پرورش ماهی 

کپور
1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش زبرخان 

روستای باغشن
وزارت جهاد کشاورزی8484غالمعلی باغیشنیبانک کشاورزی

2286
گشت گل 

محمدی
بانک کشاورزیدربندی سفلی15درگزخراسان رضوی

غالمعلی بندیان 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی24952495

2287
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500غالمعلی تیغعلیبانک کشاورزیبردسکن روستای کاسف1بردسکنخراسان رضوی

2288
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران700700غالمعلی جاویدیبانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

2289

پرورش زنبور 

 50عسل خرید 

(کلنی

1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش مرکزی 

دهستان مازول روستای 

صومعه

وزارت جهاد کشاورزی300300غالمعلی جعفریصندوق کارآفرینی امید

2290
پرورش ماهی ، 

شیالت و آبزیان
1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش مرکزی ، 

دهستان بینالود، روستای 

قرونه

بانک کشاورزی
غالمعلی حاتمی 

راد
وزارت جهاد کشاورزی445445

2291
پرورش 

گوسفند داشتی
3زاوهخراسان رضوی

بخش -شهرستان زاوه 

روستای حشمت - مرکزی 

اباد

وزارت جهاد کشاورزی11001100غالمعلی دلگرمبانک کشاورزی
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2292

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

( راس50)بومی 

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای شهرک
پست بانک

غالمعلی زنگنه 

شهرکی
وزارت جهاد کشاورزی800800

1باخرزخراسان رضویگاوداری شیری2293

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

منج

بانک کشاورزی
غالمعلی طحانی 

مقدم کاخکی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1نیشابورخراسان رضویپروار بندی بره2294
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای ساالری
وزارت جهاد کشاورزی330330غالمعلی عربخانیبانک کشاورزی

2295
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک توسعه تعاونقوچان روستای بیگلر1قوچانخراسان رضوی

غالمعلی 

غالمعلی پور
وزارت جهاد کشاورزی400400

2296
گردشگری 

اقامتی
صندوق کارآفرینی امیدطرقبه روستای کنگ6بینالودخراسان رضوی

غالمعلی 

غالمعلی زاده
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدزوراباد1جوینخراسان رضویخرید تراکتور2297
غالمعلی فتح 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی550550

2298
خرید گاوشیری 

نژاد هلشتاین
پست بانکروستای ارزنه- باخرز1باخرزخراسان رضوی

غالمعلی محمود 

زاده ارزنه یی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2299
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی500500غالمعلی وحیدیبانک کشاورزیروستای آویان-باخرز1باخرزخراسان رضوی

2300

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1تربت جامخراسان رضوی
غوٍث الدین 

غفاری بیدکی
وزارت جهاد کشاورزی150150
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وزارت جهاد کشاورزی630513غیبعلی پوربخشیبانک کشاورزیتایباد روستای قلعه نو آبقه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2301

2302

پرورش بره 

پروارواصالح 

نژاددام سبک

3قوچانخراسان رضوی
روستای اینچه -قوچان

سابالغ
بانک کشاورزی

فاضل قهرمان 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی12801280

2303
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500فاضل هدایتیپست بانکعشایری3قوچانخراسان رضوی

2304

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150فاطمه ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدخرم آباد1تربت جامخراسان رضوی

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2305
منزل - روستای جوزقان 

رحمانی
بانک توسعه تعاون

فاطمه احسانی 

بارانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2306

راه اندازی و 

تجهیز مرکز 

جامع 

دامپزشکی 

روستایی و 

عشایری

وزارت جهاد کشاورزی20002000فاطمه احمدیصندوق کارآفرینی امید-فرهادگرد4فریمانخراسان رضوی

2307

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150فاطمه اسحاقیپست بانکروستای رونج1تربت جامخراسان رضوی

2308
خیاطی و 

دوخت
صندوق کارآفرینی امید9روستای فرخان المهدی 1قوچانخراسان رضوی

فاطمه اسدزاده 

فرخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

2309

کافی نت و 

خدمات 

اینترنتی و 

کامپیوتری

2باخرزخراسان رضوی
باخرز خیابان ولیعصر 

روبروی فرماندهی انتظامی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه اسدیصندوق کارآفرینی امید
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2310

صندوق خرد 

محلی روستایی 

مرندیز

32بجستانخراسان رضوی

-استان خراسان رضوی

روستای -شهرستان بجستان

مرندیز

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه اسماعیل 

زاده مرندیز
صندوق کارآفرینی امید400400

2311

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300فاطمه اصغریپست بانکروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی

2312
فرآوری وتولید 

گیاهان دارویی
1خوافخراسان رضوی

شهرستان خواف شهر 

سالمی چاته نسرین قریشی 

 شهر سالمی5کیلومتر 

وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه اکوانصندوق کارآفرینی امید

1تایبادخراسان رضویقالیبافی2313
تایباد روستای اسد آباد 

دربند
پست بانک

فاطمه الوانی 

بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2314
تولید فرش 

دستباف
10بردسکنخراسان رضوی

بردسکن روستای شفبع اباد 

6و4بین ولیعصر
وزارت صنعت، معدن و تجارت24202420فاطمه امیریصندوق کارآفرینی امید

2315
خیاطی نازک 

دوزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه بازوبندیصندوق کارآفرینی امیدشهر فیروزه روستای بازوبند1فیروزهخراسان رضوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه باسامانیصندوق کارآفرینی امیدتاییباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویقالی بافی2316

2317

صندوق خرد 

محلی روستایی 

باغ آسیا

30گنابادخراسان رضوی
گناباد روستای باغ آسیا 

نبش چهارراه شهدا
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه باصری 

باغسیاه
صندوق کارآفرینی امید400400

2318
پرورش گاو 

شیری
2بردسکنخراسان رضوی

بردسکن کدوغن پایین 

سعادت آباد خیابان شهید 

25ساالری فرعی اول واحد 

وزارت جهاد کشاورزی10001000فاطمه باقریبانک کشاورزی
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100100فاطمه باهنرپست بانکروستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2319
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2320
پرورش دام 

سبک
3رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

-شهر جنگل-رشتخوار

روستای آهنگران

بانک توسعه تعاون
فاطمه بخشی 

زائی
وزارت جهاد کشاورزی994994

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه براتیصندوق کارآفرینی امیدروستای خریج1چنارانخراسان رضویقالی بافی2321

1چنارانخراسان رضوینازک دوزی2322
- بخش مرکزی - چناران 

روستای رادکان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه بهاریانصندوق کارآفرینی امید

2323
پرورش گوساله 

پرواری
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی 

روستای حجت -بجستان 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی20002000فاطمه بیدارمغزبانک کشاورزی

پست بانکتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی2324
فاطمه بیک 

رایکان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1فیروزهخراسان رضویقالی بافی2325
شهرستان فیروزه روستای 

بزقوچان
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه توزنده 

جانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

100100فاطمه توسلیپست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2326
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2مه والتخراسان رضویتولیدی پوشاک2327

- شهرستان مه والت 

امام - روستای حسن آباد 

23رضا 

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900فاطمه جامیصندوق کارآفرینی امید

2328
کارگاه متمرکز 

فرش دستباف
5جوینخراسان رضوی

جوین، روستای احمداباد 

ملک، حاشیه جاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000فاطمه جاویدجمصندوق کارآفرینی امید

2329
گردشگری و 

بوم گردی
1نیشابورخراسان رضوی

بلوار آزادگان ، نبش پمپ 

گاز ، جاده فیل خانه ، اولین 

روستا ، روستای طرب آباد

15001500فاطمه جعفریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2330

قالیبافی 

دستباف 

روستایی سنتی

1قوچانخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان قوچان روستای 

فیروز اباد

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه جنتی 

فیروز اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1درگزخراسان رضویکشت زعفران2331

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش لطف آباد - درگز 

روستای توقی

بانک کشاورزی
فاطمه چاوشی 

میر قلعه
وزارت جهاد کشاورزی450450

1فیروزهخراسان رضویقالی بافی2332
شهرستان فیروزه روستای 

قالی باف سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه چکنهصندوق کارآفرینی امید

2333
ایجاد کارگاه 

خیاطی
پست بانکچناران روستای شیخ کانلو2چنارانخراسان رضوی

فاطمه چنارانی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2334
- قالیبافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

روستای - مه والت 

5امام رضا - میاندهی 
پست بانک

فاطمه چهلسری 

فیض آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2335
مشاغل خانگی 

خیاطی
1مه والتخراسان رضوی

-روستای میاندهی- مه والت

 خ امام رضا
پست بانک

فاطمه حاجی 

جمهوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امید19امام خمینی - رشتخوار 1رشتخوارخراسان رضویقالی بافی سنتی2336
فاطمه حسین 

پور کریم آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1تایبادخراسان رضویخیاطی2337

- بخش مرکزی - تایباد 

روستا - دهستان کرات 

- کوچه نظری - دربند 

0پالک - کوچه بهلولی 

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه حسین 

دوست
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2338
کارگاه قالی 

بافی
صندوق کارآفرینی امیدچناران روستای کمبالن2چنارانخراسان رضوی

فاطمه حسین 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

200200فاطمه حسینیبانک توسعه تعاونزشک جنب مسجد جامع2بینالودخراسان رضویصنایع دستی2339
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فاطمه حق پرستصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای ارزنچه سفلی1تایبادخراسان رضویحوله بافی2340
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2341
مشاغل خانگی 

تابلو فرش
1مه والتخراسان رضوی

-روستای میاندهی- مه والت

5 خ امام رضا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه حقیقیپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2342
فاطمه حقیقی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2343

صندوق خرد 

محلی روستای 

عارف اباد

30کاشمرخراسان رضوی
خراسان رضوی کاشمر 

روستای عارف اباد خ شهدا
صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه حمزییصندوق کارآفرینی امید

2344

راه اندازی 

کارگاه ابریشم 

بافی

1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت بخش 

زاوین زاوین خیابان مسجد 

صاحب الزمان پشت حوزه 

مقاومت بسیج

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه حیدرزاده 

زو
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2345
پرورش 

گوسفندداشتی
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه خالقیصندوق کارآفرینی امیدباخرز قلعه نو1باخرزخراسان رضوی

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی2346
فاطمه خاموشی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای کسکن- سبزوار 4سبزوارخراسان رضوینانوایی روستایی2347
فاطمه 

خسروابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2348

پرورش زنبور 

عسل و 

فرآوردی 

تولیدات آن

بانک توسعه تعاونروستای آصف آباد- سرخس 2سرخسخراسان رضوی
فاطمه 

دادمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2349

پرواربندبره 

باهدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150فاطمه دشمنگیرصندوق کارآفرینی امیدروستای کاریزنو باالجام1تربت جامخراسان رضوی

2350
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب1خلیل آبادخراسان رضوی

فاطمه دالوری 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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2351
پرورش 

گوسفند داشتی
1زاوهخراسان رضوی

روستای -شهرستان زاوه

کنگ سفلی
وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه دلگرمبانک کشاورزی

2352

صندوق خرد 

محلی زنان 

روستای امید 

قله زو

30کالتخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی 

-روستای قله زو -کالت 

صندوق خرد محلی زنان 

امید قله زو

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه دلیر قله 

زو
صندوق کارآفرینی امید400400

2353

صندوق خرد 

محلی بانوان 

کارآفرین 

فرهادگرد

30فریمانخراسان رضوی
فریمان فرهادگرد خ شهید 

110مطهری پالک
صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه دهقانصندوق کارآفرینی امید

2354
خیاطی و نازک 

دوزی
پست بانکاسالم آباد1تربت جامخراسان رضوی

فاطمه دوستی 

نیل آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3تربت حیدریهخراسان رضویفرت بافی2355

تربت - خراسان رضوی 

-بخش رخ - حیدریه 

روستای سرباال

پست بانک
فاطمه ذبیحی 

سرباالیی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2356

بره پرواری با 

هدف افزایش 

وزن

صندوق کارآفرینی امیدروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
فاطمه ذوالفقاری 

جامی خیرابادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2357

بافتنی های 

- سنتی 

مشاغل خانگی

1مه والتخراسان رضوی
خ امام - شادمهر- مه والت 

16رضا
100100فاطمه راسخیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای موسی آباد1تربت جامخراسان رضویتولیدی پوشاک2358
فاطمه رامی 

یادگاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

2359
پرورش گاو 

شیری
5تربت حیدریهخراسان رضوی

بخش -تربت حیدریه 

مرکزی روستای جعفر اباد
وزارت جهاد کشاورزی25002480فاطمه رجب زادهبانک کشاورزی

پست بانکروستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2360
فاطمه رجبی 

جوزقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2361
- قالیبافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

روستای فتح آباد - مه والت 

4شهید نیازی - 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه رحمتیپست بانک

2362
فرت )کارباف 

(بافی
صندوق کارآفرینی امیدروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

فاطمه رسولی 

آبقه یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2363

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

کمال الملک
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه رشید 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2364
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500فاطمه رضوانیصندوق کارآفرینی امیدعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

100100فاطمه رضوانی فرصندوق کارآفرینی امیدتایباد پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی2365
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2366

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150فاطمه رمضانیپست بانکروستای کاریزنو باالجام1تربت جامخراسان رضوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه رمضانیصندوق کارآفرینی امیدروستای فرمان آباد-تایباد1تایبادخراسان رضویخیاطی2367

2368

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300فاطمه رنجبرپست بانکروستای قلعه شیر1تربت جامخراسان رضوی

2369
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب1خلیل آبادخراسان رضوی

فاطمه روحی 

میر آبادی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

صندوق کارآفرینی امیدروستای کردیان-باخرز 1باخرزخراسان رضویفرش دستباف2370
فاطمه زارع 

کردیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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وزارت جهاد کشاورزی400400فاطمه زمندیپست بانکجغتای روستای قایم1جغتایخراسان رضویداربست انگور2371

1جغتایخراسان رضویداربست انگور2372
جغتای زور زمند موتور 

1شماره 
وزارت جهاد کشاورزی100100فاطمه زمندیبانک کشاورزی

پست بانکتربت حیدریه روستای فدیهه2تربت حیدریهخراسان رضویقالیبافی2373
فاطمه زنده 

فدیهه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2374
تولید ابریشم 

خام
2تربت حیدریهخراسان رضوی

خیابان امام خمینی - بایگ 

10
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه زهرا 

قربانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2375

نگهداری و 

پرورش 

گوسفند داشتی

2بردسکنخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

روستا کاسف- بردسکن 
بانک کشاورزی

فاطمه ساالری 

کاسف
وزارت جهاد کشاورزی600600

2376

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه سبیانیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان فیروزه ر1فیروزهخراسان رضوی

2رشتخوارخراسان رضویقالیبافی2377
رشتخوار مسکن مهر میالن 

7اول پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه سکوندصندوق کارآفرینی امید

2378
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
صندوق کارآفرینی امیدروستای عزیز اباد3سبزوارخراسان رضوی

فاطمه سلطان 

عبدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1فیروزهخراسان رضویچرم دوزی2379
روستای سلیمانی امام رضا 

 جنب باشگاه چند منظوره5
200200فاطمه سلیمانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2380
توسعه وتجهیز 

گلخانه
وزارت جهاد کشاورزی10501050فاطمه سلیمانیبانک کشاورزیروستای فتح آباد- نیشابور2نیشابورخراسان رضوی

2رشتخوارخراسان رضویقالی بافی2381
 5رشتخوار جنگل کشاورز 

77پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه سمنونصندوق کارآفرینی امید
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2382

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300فاطمه سهرابیبانک کشاورزیروستای محمودآباد1تربت جامخراسان رضوی

2383
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش ششتمد 

روستای بجدن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه شبانیصندوق کارآفرینی امید

2384

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی
فاطمه شجاع 

تکلو امقانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2385
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

فاطمه شجیعی 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2مشهدخراسان رضویتولیدی پوشاک2386

-استان خراسان رضوی

روستای گرجی علیا -مشهد 

27پالک -8/4-8گرجی-

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه شرقی 

ثانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

2387

پرورش 

گوسفند داشتی 

باهدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای قلعه سرخ1تربت جامخراسان رضوی
فاطمه شریفی 

بربری
وزارت جهاد کشاورزی300300

صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه شکوریصندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای علی زینل30قوچانخراسان رضویقالی بافی2388

2389

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهر فیروزه خیابان معلم 

10معلم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه شورییصندوق کارآفرینی امید
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صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی2390
فاطمه شیخ 

جامی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2391

راه اندازی 

کارگاه ابریشم 

بافی

1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت بخش 

زاوین زاوین انتهای خیابان 

صاحب الزمان

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه صادقیان 

زو
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه صالحیصندوق کارآفرینی امیدرشتخوار شهر جنگل2رشتخوارخراسان رضویقالیبافی2392

2393

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی35

1گنابادخراسان رضوی
خراسان رضوی شهرستان 

گناباد روستای حاجی آباد
وزارت جهاد کشاورزی400400فاطمه طالبیبانک کشاورزی

1تایبادخراسان رضویمجوز بهسازی2394
شهرستان تایباد روستای 

دربند
بانک کشاورزی

فاطمه عابد 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی450450

2395
 )کارباف سنتی 

(فرت بافی 
پست بانکروستای جوزقان- تایباد 1تایبادخراسان رضوی

فاطمه عابد 

جوزقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2396
پرورش 

گوسفند پرواری
1بجستانخراسان رضوی

- بجستان - خراسان رضوی 

روستای نوبهار
وزارت جهاد کشاورزی100100فاطمه عباس زادهبانک کشاورزی

2397

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

سبک

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای چاه - دهستان کیبر

کنده

پست بانک
فاطمه عرب 

صاحبی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2398

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

سبک

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای چاه - دهستان کیبر

کنده

وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه عرب نژادپست بانک
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2399

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند دشتی 

 50به ظرفیت

راس

1خوافخراسان رضوی

- خواف- خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای چاه گچی

وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه عرب نژادپست بانک

2400
بهسازی اماکن 

دامی روستایی
2خوافخراسان رضوی

خواف بخش جلگه زوزن 

روستای چاه کنده
وزارت جهاد کشاورزی320320فاطمه عرب نژادبانک کشاورزی

1تایبادخراسان رضویقالی بافی2401
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
پست بانک

فاطمه 

عزیزمالجهان 

آبادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2402
بافندگی پارچه 

های دست باف
2زاوهخراسان رضوی

روستای -شهرستان زاوه

علیک
پست بانک

فاطمه عسکری 

خیرآباد
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2403

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150فاطمه عطاییصندوق کارآفرینی امیدروستای محمود اباد لنگر1تربت جامخراسان رضوی

30خلیل آبادخراسان رضویتولیدی پوشاک2404
روستای نقاب خ امام علی 

4کوچه فاطمه الزهرا 
صندوق کارآفرینی امید150150فاطمه علمیصندوق کارآفرینی امید

2405

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150فاطمه غالمیصندوق کارآفرینی امیدکاریزنو باالجام1تربت جامخراسان رضوی

2406
بسته بندی 

عرقیات و گالب
12بینالودخراسان رضوی

سیدی جاده خلج روستای 

موقان کوچه صاحب الزمان
وزارت جهاد کشاورزی22002200فاطمه غالمیبانک کشاورزی
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2407

پرورش 

گوسغند داشتی 

با هدف امیخته 

گری

وزارت جهاد کشاورزی150150فاطمه فراشیصندوق کارآفرینی امیدروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی

2408
پرورش بره 

پروار بندی
1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی کاشمر 

روستای رزق آباد علی 

7اصغری 

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه فیاضپست بانک

2409
پرورش 

گاوشیری
2تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه روستای 

شادمهر
بانک کشاورزی

فاطمه قربانی 

شادمهری
وزارت جهاد کشاورزی16001549

1گنابادخراسان رضویگاوداری شیری2410
روستای - شهرستان گناباد 

حاجی آباد
وزارت جهاد کشاورزی600600فاطمه قرشیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه قناعتیپست بانکتایباد روستای ارزه1تایبادخراسان رضویقالی بافی2411

2412
پرواربندی 

گوسفند
2چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

42سیداباد خیابان امام رضا 
پست بانک

فاطمه کارگر 

سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی900900

2413
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه کاظمیصندوق کارآفرینی امیدروستای بالش آباد1سبزوارخراسان رضوی

2تربت حیدریهخراسان رضویفرت بافی2414

تربت -خراسان رضوی 

- بخش رخ - حیدریه 

روستای سرباال

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه کاظمی 

سرباالیی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2415
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه کبیرپست بانکبردسکن روستای کاسف1بردسکنخراسان رضوی

2416
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
صندوق کارآفرینی امیدروستای آبقه-تایباد1تایبادخراسان رضوی

فاطمه کریمی 

آبقه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2417

پرورش گیاهان 

آپارتمانی و 

گلدانی

2گنابادخراسان رضوی
گناباد روستای رهن اراضی 

چاه زنگویی
بانک توسعه تعاون

فاطمه کمالی 

رهنی
وزارت جهاد کشاورزی200200

650650فاطمه کنعانیصندوق کارآفرینی امیدرشتخوار روستای سنگان3رشتخوارخراسان رضویبوم گردی2418
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2419

پرورش دام 

اصالح نژاد شده 

پر بازده

1سبزوارخراسان رضوی
سبزوار بخش ششتمد 

روستای یحیی آباد شامکان
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه گلخنیصندوق کارآفرینی امید

1فیروزهخراسان رضویپرواربندی بره2420
خراسان رضوی شهرستان 

فیروزه روستای حصارنو
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه محمدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه محمدیپست بانکتایباد روستای شیزن1تایبادخراسان رضویقالی بافی2421

2422
-قالی بافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

امام - روستای احمد آباد 

9رضا 
پست بانک

فاطمه محمدی 

احمد ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

4فریمانخراسان رضویتولیدی پوشاک2423
خیابان -روستای سعد اباد 

امام حسن مجتبی
پست بانک

فاطمه مشهدی 

سعد اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

2424
پرورش 

گوسفند داشتی
1خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل آباد روستای کاهه 

خیابان اصلی
پست بانک

فاطمه معلم 

بغداده
وزارت جهاد کشاورزی320320

بانک توسعه تعاونروستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2425
فاطمه منعمی 

جوزقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مشهدخراسان رضویگلیم بافی2426

کیلومتر بعد از ارامگاه7  

 فردوسی روستای زارک

13 پالک 4/1خیابان اطهر 

100100فاطمه موسویصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیاراضی اسماعیل اباد کاللی5تربت جامخراسان رضویگاو شیری2427
فاطمه میرزائی 

رسول ابادی
وزارت جهاد کشاورزی20002000
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پست بانکخلیل آباد روستای سنبل1خلیل آبادخراسان رضویپرورش بره پروار2428
فاطمه میری 

کندری
وزارت جهاد کشاورزی440440

پست بانکتایبادروستای چهاربرجی1تایبادخراسان رضویکاربافی سنتی2429
فاطمه نادری 

مشهدریزه یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکتایباد روستای حاجی آباد1تایبادخراسان رضویکاربافی سنتی2430
فاطمه نصیری 

ماکو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2431
تولید ابریشم 

خام
صندوق کارآفرینی امیدروستای بسک- بایگ 1تربت حیدریهخراسان رضوی

فاطمه نقی زاده 

بایگی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه نیکوپست بانکچناران روستای قیاس آباد1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند2432

2433
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه هاشمیصندوق کارآفرینی امیدروستای عزیز اباد3سبزوارخراسان رضوی

2رشتخوارخراسان رضویقالیبافی2434
شهرستان رشتخوارخیابان 

18امام خمینی شمالی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه واحدیصندوق کارآفرینی امید

2435
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش ششتمد 

روستای بجدن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه یزدانیصندوق کارآفرینی امید

2فیروزهخراسان رضویخیاطی2436

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای تقی اباد کوچه 

روبروی بهداشت

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه یوسف 

ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته3تایبادخراسان رضویحوله بافی2437
فایزه ایوبی پشته 

یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای علی آباد30قوچانخراسان رضویقالی بافی2438
فایزه حسینی 

علی آبادی
صندوق کارآفرینی امید400400

2439
خیاطی نازک 

دوزی
1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان فیروزه روستای 

سبیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فایزه حصارنوییصندوق کارآفرینی امید
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2440
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100فایزه صابریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فایزه نصراللهیپست بانکتایباد روستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویحوله بافی2441
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2442

صندوق خرد و 

محلی روستای 

سلطان آباد

22تربت حیدریهخراسان رضوی
-جلگه رخ -تربت حیدریه 

روستای سلطان آباد
صندوق کارآفرینی امید400400فایزه نوروززادهصندوق کارآفرینی امید

2443
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی15901272فایقه فیض ابادیبانک کشاورزیروستای کراب- سبزوار 2سبزوارخراسان رضوی

2444
-گلیم بافی 

مشاغل خانگی
100100فائزه حیدربیگیصندوق کارآفرینی امیدروستای مهنه- مه والت 1مه والتخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2445

پرورش دهنده 

گوساله پرواری 

به ظرفیت 

راس50

3مه والتخراسان رضوی

- بخش مرکزی - مه والت 

-دهستان مه والت جنوبی 

شمس آباد

بانک توسعه تعاون
فائزه فرهنگ 

فیض آبادی
وزارت جهاد کشاورزی975975

2تربت جامخراسان رضویدامپروری2446

خراسان رضوی شهرستان 

تربت جام بخش صالح آباد 

روستای قلعه حمام روستای 

سراب

وزارت جهاد کشاورزی800800فرامرز اربابیپست بانک

2447
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی13601088فرامرز خزامابانک کشاورزیروستای یزدآباد2سبزوارخراسان رضوی

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره2448
- شهرستان خوشاب

روستای ینگ
وزارت جهاد کشاورزی200200فرج اله عباسیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرح خاکشورپست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویخیاطی2449



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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بانک توسعه تعاونروستای تیمنک- تربت جام 1تربت جامخراسان رضویپوشاک2450
فرح رحیمی 

جهان آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

2451
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100فرح صابریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2452
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100فرح فاروقیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای خیر آباد1تایبادخراسان رضویقالی بافی2453
فرحناز قانع 

محمد آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2454
پرورش 

گوسفند داشتی
1خوافخراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

دهستان کیبر روستای چاه 

کنده

وزارت جهاد کشاورزی800800فرخ لقا عرب نژادپست بانک

2455

صندوق خرد 

محلی روستای 

پشته

30تایبادخراسان رضوی
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای پشته
صندوق کارآفرینی امید

فرخنده شیخ 

جامی پشته یی
صندوق کارآفرینی امید400400

2456

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند دشتی 

 20به ظرفیت

راس

1خوافخراسان رضوی
روستای حسن آباد - خواف

باال خواف
وزارت جهاد کشاورزی500500فردوس عظیمیپست بانک

بانک توسعه تعاونروستای بزد- تربت جام 5تربت جامخراسان رضویفرش دستباف2457
فرزاد دهقانی 

بزدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20802080

2458
کارگاه معرق 

چوب
1مشهدخراسان رضوی

ابتدای روستای - طرح چی 

 درب سوم2نیاوران - گیزی 
500500فرزاد میرانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1خوافخراسان رضویتولیدات چوبی2459
خراسان رضوی خواف 

روستای خرگرد خیابان شهدا
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350فرزاد هداییصندوق کارآفرینی امید

2460

تولید لباس 

بیمارستانی و 

تولید پارچه 

نخی

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000فرزانه احمدیپست بانکسبزوار، روستای خیرآباد6سبزوارخراسان رضوی

2461

توسعه 

زنبورداری به 

 کندو60تعداد 

1درگزخراسان رضوی

-استان خراسان رضوی 

روستای -شهرستان درگز

شیلگان

وزارت جهاد کشاورزی600480فرزانه افشاریبانک کشاورزی

2462
پرورش گاو 

شیری
3کاشمرخراسان رضوی

روستای کسرینه بین 

کسرینه و حاجی آباد
وزارت جهاد کشاورزی12001200فرزانه امیری نژادبانک توسعه تعاون

2رشتخوارخراسان رضویبوم گردی2463
شهرستان رشتخوار روستای 

اکبر آباد
600600فرزانه باغبان اولصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2464

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

به ظرفیت 

بر  (راس 75

مبنای اصالح 

نژادی

1خوافخراسان رضوی

- خواف- خراسان رضوی 

روستای - بخش مرکزی 

خرگرد

وزارت جهاد کشاورزی500500فرزانه بخشیپست بانک

2465
خرید و ایجاد 

 کلنی زنبور50
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای گلریز

وزارت جهاد کشاورزی340340فرزانه پورسرداریبانک کشاورزی

2466
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
صندوق کارآفرینی امید

فرزانه حسنی 

قادرآبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2467

آموزشکاه 

خیاطی تولید 

پوشاک

1خلیل آبادخراسان رضوی
خلیل آباد شهرکندر کانون 

شهید روشندل
صندوق کارآفرینی امید

فرزانه شبان رزق 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

2468
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
صندوق کارآفرینی امید

فرزانه صابری 

قادرآبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2469

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300فرزانه صاحبیپست بانکروستای ابدال اباد1تربت جامخراسان رضوی

1تایبادخراسان رضویحوله بافی2470
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

فرزانه صبوری 

کراتی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2471
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500فرزانه عبادیصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای دیواندر2سبزوارخراسان رضوی

2472

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

به ظرفیت 

راس30

1خوافخراسان رضوی

- خواف- خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای زوزن

وزارت جهاد کشاورزی500500فرزانه عرب زوزنیپست بانک

2473
زنبورداری و 

فرآوری عسل
2فیروزهخراسان رضوی

روستای - شهرستان فیروزه 

توزنده جان
وزارت جهاد کشاورزی350350فرزانه فتاییبانک کشاورزی
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2474

دوخت کیف 

های چرمی 

زنانه و مردانه 

وصنایع دستی 

و فروش

1باخرزخراسان رضوی
شهرستان باخرز شهر باخرز 

مسکن مهر
100100فرزانه فتح آبادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2475
باجه خدمات 

بانکی روستایی
2بجستانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

بجستان روستای مرندیز 

19خیابان امام خمینی 

300300فرزانه مرشدیانپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای شهن آباد1زاوهخراسان رضویخیاطی2476
فرزانه نجاتی 

منظری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2477

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

پست بانکروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی
فرزانه ندایی 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی150150

صندوق کارآفرینی امید400400فرشته انوریصندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای بش آقاج30قوچانخراسان رضویقالی بافی2478

1قوچانخراسان رضویقالیبافی2479

قوچان روستای هی هی 

کوی امیر المومنین کوچه 

دوم

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فرشته حیدریبانک توسعه تعاون

2سبزوارخراسان رضویپرورش شترمرغ2480
سبزوار بخش مرکزی 

روستای حارث آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500فرشته دلبریصندوق کارآفرینی امید

1چنارانخراسان رضویپرواربندی بره2481
خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای سمندر
وزارت جهاد کشاورزی200200فرشته شهابیپست بانک

2482

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500فرشته قاسمیانبانک کشاورزیبردسکن درونه1بردسکنخراسان رضوی
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2483
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرشته کرامتیصندوق کارآفرینی امیدروستای جنبذ3سبزوارخراسان رضوی

2484
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی320320فرهاد دانش فرصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد بلوار فخار1خلیل آبادخراسان رضوی

2485
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500فرهاد شکفتهبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

2486

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

بومی

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای چمن آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500فرهاد عفتیبانک کشاورزی

1سبزوارخراسان رضویقالی بافی2487
سبزوار روستای علی آباد 

سید رحیم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا ابهریصندوق کارآفرینی امید

2488

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی
فریبا خاکپور 

خاکستری
وزارت جهاد کشاورزی150150

صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای کاریزک1زاوهخراسان رضویخیاطی2489
فریبا رجبی 

کاریزکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت120120

2490

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

11وحدت نبش وحدت 
صندوق کارآفرینی امید

فریبا ساجدی پا 

قلعه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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2491

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی

1خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای فوجی
پست بانک

فریبا شاه نعمت 

اللهی
وزارت جهاد کشاورزی719719

1تایبادخراسان رضویخیاطی2492
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا عبدالعلیانصندوق کارآفرینی امید

2493
-کارباف سنتی 

فرت بافی
پست بانکروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

فریبا محمودی 

آبقه یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای شغل آباد30قوچانخراسان رضویقالی بافی2494
فریبا مالکی 

شغل آباد
صندوق کارآفرینی امید400400

بانک کشاورزیسرخس روستای تام رسول1سرخسخراسان رضویگوسفندداشتی2495
فریبرز رسول 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی390390

2تربت جامخراسان رضویگلخانه2496

-استان خراسان رضوی 

-شهرستان تربت جام 

روستای اسماعیل آبادگرجی

وزارت جهاد کشاورزی950950فرید مجیدیصندوق کارآفرینی امید

2497

کشت سبزی و 

صیفی جات 

گلخانه ای

3خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی300300فریده سیدآبادیصندوق کارآفرینی امید

2498

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای ملو علیا2تربت جامخراسان رضوی
فریدون اسحقی 

ایل بیگی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

2499
خرید تراکتور و 

ادوات
وزارت جهاد کشاورزی720720فریدون محمدیبانک کشاورزیکالته محمد1جوینخراسان رضوی
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2500
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

تربت جام صالح اباد 

روستای قشه توت
بانک کشاورزی

فضل احمد 

شیخی جهان 

ابادی

وزارت جهاد کشاورزی270270

2501
پرورش 

گوسفند پرواری
1خلیل آبادخراسان رضوی

حسین آباد خ شهید نصیری 

کوی توحید
وزارت جهاد کشاورزی300300فضل اهلل محدثیصندوق کارآفرینی امید

2502

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهر فیروزه خیابان معلم 

6معلم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فهمیه علیزادهصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فهمیه میراحمدیپست بانکتایباد روستای دوغارون1تایبادخراسان رضویقالی بافی2503

2504

صندوق خرد و 

محلی روستای 

رودمعجن

20تربت حیدریهخراسان رضوی
روستای - تربت حیدریه

رودمعجن
صندوق کارآفرینی امید

فهیمه ایزدی 

رودمعجنی
صندوق کارآفرینی امید400400

2505

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

توحید
صندوق کارآفرینی امید

فهیمه بیگی 

خبری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت736736فهیمه حسیناییپست بانکجعفرآباد5خلیل آبادخراسان رضویجوراب بافی2506

2507

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300فهیمه خداپرستپست بانکروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی200200فهیمه روزگاریصندوق کارآفرینی امیدروستای شهر سوخته2سبزوارخراسان رضویپرورش گوسفند2508
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3بینالودخراسان رضویتولید پوشاک2509
انتهای 17ویال شهرامام رضا 

خیابان گل سمت راست
صندوق کارآفرینی امید

فهیمه ظریف 

رجبیان جاوید
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

صندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای سهل آباد30قوچانخراسان رضویقالی بافی2510
فهیمه 

محمدمهدی
صندوق کارآفرینی امید400400

2511

سنگ های 

قیمتی و نیم 

قیمتی فیروزه 

تراشی

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

معدن
200200فهیمه مقدمصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2512

محصوالت 

-گلخانه ای

صیفی-سبزی

بانک کشاورزیخلیل آباد شهر کندر2خلیل آبادخراسان رضوی
فواد رستگار 

مقدم صفاری
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2513
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

شهرستان قوچان روستای 

اینچه ساوبالغ
بانک کشاورزی

فیروز جوان قلعه 

حسن
وزارت جهاد کشاورزی160160

وزارت جهاد کشاورزی720720فیروز رسولخانیبانک توسعه تعاونسرخس روستای اهلل نظر2Sسرخسخراسان رضویگوسفند داشتی2514

2515

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای خیر اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
فیض محمد 

خورسنکار
وزارت جهاد کشاورزی150150

2516

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای ابدال آباد1تربت جامخراسان رضوی

فیض محمد 

کریمی ابدال 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی300300

2517

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400قاسم بخشی نیاپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی
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2518
اصالح نژاد دام 

سبک
2قوچانخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

عشایر -شهرستان قوچان

کوه فاطمه خانم

سازمان امور عشایر ایران10001000قاسم جاویدیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی300300قاسم جغتاییبانک کشاورزیجغتای کالداغلن1جغتایخراسان رضویکاشت زعفران2519

2520

کشت گیاهان 

گل )دارویی 

(محمدی

وزارت جهاد کشاورزی500350قاسم حسین زادهبانک کشاورزیروستای اسحاق اباد2کاشمرخراسان رضوی

2521
تولید خوراک 

دام و طیور
15نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش زبرخان 

روستای محسن آباد خیابان 

1شهید قدمگاهی پالک 

وزارت جهاد کشاورزی70007000قاسم حضرتیبانک توسعه تعاون

2522
زنبورداری به 

 کندو65تعداد 
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش چاپشلو - درگز 

روستای بشارت

وزارت جهاد کشاورزی480480قاسم خدادوستبانک توسعه تعاون

پست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی2523
قاسم رجائی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

2524

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150قاسم رضایی پورپست بانکروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

2525
تولید پوشاک 

زنانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000قاسم رضوانیصندوق کارآفرینی امیدبردسکن روستای زیرک آباد2بردسکنخراسان رضوی

2526

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی

2خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای رباط جز
وزارت جهاد کشاورزی940940قاسم سبزویبانک کشاورزی
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2527

کشت گیاهان 

ملنگون،)دارویی

زیره 

(سیاه،باریجه

1کالتخراسان رضوی
کالت نادر، روستای قله 

جعفرچاهی_زو
بانک توسعه تعاون

قاسم سروری 

قله زو
وزارت جهاد کشاورزی320320

2528
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000قاسم عربی نقابیصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

2529
پرورش گاو 

شیری
2کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ شهر 

 2ریوش بلوار امام علی 

9پالک 

وزارت جهاد کشاورزی16001600قاسم غالمزادهبانک کشاورزی

2530
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
4سبزوارخراسان رضوی

اراضی روستای استیر گود 

عفیر مجتمع دامپروری 

شهرستان سبزوار

وزارت جهاد کشاورزی40004000قاسم قاسمیبانک کشاورزی

2531

تولید ادوات و 

ماشین آالت 

کشاورزی

3گنابادخراسان رضوی

شهرستان گناباد جاده قدیم 

بیدخت روبه رو کارخانه 

خوراک دام نگین

پست بانک
قاسم مختاری 

ریابی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

2532
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

قاسم مولوی 

کیوانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

2533

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300قاسم وطن زادهپست بانکروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی

2534
اصالح نژاد دام 

سبک
2قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای اورته چشمه
وزارت جهاد کشاورزی700700قاسمعلی اسعدیپست بانک

2535
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیجوین روستای حکم آباد9جوینخراسان رضوی

قاسمعلی حکم 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی48004800
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2536

اصالح نژاد 

پرورش 

گوسفند 

راس150پروار

وزارت جهاد کشاورزی500500قجر مهریپست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضوی

2537
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
صندوق کارآفرینی امید

قدرت 

کوهستانیان
سازمان امور عشایر ایران490490

2538
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب1خلیل آبادخراسان رضوی

قدیر شریفی 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2539

پرورش مرغ 

گوشتی 

(زنجیره تولید)

40کاشمرخراسان رضوی
 جاده 18کاشمر کیلومتر 

کاشمر به تربت حیدریه
وزارت جهاد کشاورزی6000012000قدیر صالحیبانک کشاورزی

2540
پرورش بره 

پرواری
2سرخسخراسان رضوی

 _روستای بزنگان - سرخس 

آب دراز
وزارت جهاد کشاورزی630630قدیر عطاییبانک کشاورزی

2541
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

قدیر فالح قلعه 

حسن
سازمان امور عشایر ایران500500

پست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی2542
قدیر محمد 

خاصه مراد
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت جهاد کشاورزی400400قربان باباییپست بانکروستای محمد آباد1چنارانخراسان رضویبره پرواری2543

2544
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500قربان جاویدیبانک کشاورزی

5چنارانخراسان رضویپروار بندی بره2545
- چناران- خراسان رضوی

شریف آباد
وزارت جهاد کشاورزی25002500قربان جعفرپوربانک کشاورزی

2546
پرواربندی 

گوسفند
سازمان امور عشایر ایران500500قربان دلیرپست بانکروستای قیاس آباد1چنارانخراسان رضوی

2547

پرورش 

1گوسفندشیری

راس50

پست بانکروستای داش بالغ2چنارانخراسان رضوی
قربان دوست 

محمدی
سازمان امور عشایر ایران500500
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2548
پرورش دام 

سبک داشتی
وزارت جهاد کشاورزی240240قربان رجبی پیرهپست بانکروستای جرتوده1قوچانخراسان رضوی

2549
مایه کوبی دام 

و طیور
وزارت جهاد کشاورزی350350قربان علی خواجهپست بانکروستای خیر آباد-تایباد1تایبادخراسان رضوی

2550

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

بانک توسعه تعاونروستای شفیع-قوچان2قوچانخراسان رضوی
قربان محمد 

شاهباز
سازمان امور عشایر ایران500500

2551

پرورش 

گوسفند داشتی 

واصالح نژاددام 

سبک

پست بانکقوچان عشایر1قوچانخراسان رضوی
قربان محمد 

کوهستانیان
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت جهاد کشاورزی200200قربان مقصودیبانک توسعه تعاونتایباد وستای فیض آباد1تایبادخراسان رضویدامداری2552

2553
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی200200قربان موسویصندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضوی

2554
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

شهرستان قوچان روستای 

عمارت
وزارت جهاد کشاورزی300300قربان موسویصندوق کارآفرینی امید

2555
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چان روستای کالته ملو.ق
پست بانک

قربانعلی احمدی 

ملو
وزارت جهاد کشاورزی500500

2556
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر سرخس

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

قربانعلی 

داغستانی
سازمان امور عشایر ایران500500

2557

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن درونه چاه موتور 

بحرآب
سازمان امور عشایر ایران500500قربانعلی رضازادهبانک کشاورزی
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2558
پرورش 

گوسفند شیری
وزارت جهاد کشاورزی500500قربانعلی رضوانیپست بانکروستای قزلر1چنارانخراسان رضوی

2559
داربستی کردن 

باغ انگور
وزارت جهاد کشاورزی400400قربانعلی ضمیریبانک توسعه تعاونقوچان روستای بیگلر1قوچانخراسان رضوی

صندوق کارآفرینی امیدروستای بیگلر1قوچانخراسان رضویقالیبافی2560
قربانعلی کوکبی 

قریه بگلر
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

2561
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

قربانعلی 

محمدنیاجعفرآباد

سفال

سازمان امور عشایر ایران500500

2562

پرورش 

گوسفند داشتی 

واصالح نژاددام 

سبک

1قوچانخراسان رضوی
خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای کالته ملو
پست بانک

قربانعلی مهدیان 

فر
وزارت جهاد کشاورزی500500

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره2563
- شهرستان خوشاب

روستای دهنه شور
وزارت جهاد کشاورزی900900قربانعلی نوروزیصندوق کارآفرینی امید

2564
پرورش دام 

سبک داشتی
سازمان امور عشایر ایران900900قربانعلی وفاییبانک توسعه تعاونروستای کچالنلو4قوچانخراسان رضوی

2565
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای ینگه قلعه1قوچانخراسان رضوی

قلی ضیغمی 

ینگه قلعه
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک توسعه تعاونتایباد روستای حاجی آباد1تایبادخراسان رضویحوله بافی2566
قمر پاکروش 

کالته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2567
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش صالح 

آباد روستای قلعه حمام 

حاجی رسول

بانک کشاورزی
قمر زرداری قلعه 

حمام
وزارت جهاد کشاورزی400400

2568
پرورش بز 

داشتی
1گنابادخراسان رضوی

روستای - شهرستان گناباد 

قنبرآباد
وزارت جهاد کشاورزی380380قمر عبدالهیبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1تایبادخراسان رضویحوله بافی2569
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
100100قمر محسنیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2570
گاوداری شیری 

صنعتی
1خوافخراسان رضوی

- خواف -خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای علی آباد

وزارت جهاد کشاورزی500500قمرالدین صادقیبانک توسعه تعاون

پست بانکروستای ملی1چنارانخراسان رضویبره پرواری2571
قنبر علی 

محمدزاده
وزارت جهاد کشاورزی400400

2572
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

قنبرعلی صادقی 

چوینلی
سازمان امور عشایر ایران500500

2573
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

قنبرعلی عقبایی 

شفیع
سازمان امور عشایر ایران500500

2574
پرواربندی دام 

سبک
2خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خواف روستای سده
پست بانک

قوام الدین 

شهیدی مزرعه 

شیخ

وزارت جهاد کشاورزی530530

2575
کاشت زعفران 

وگیاهان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی200200کاظم ایزیصندوق کارآفرینی امیدروستای ایزی کوچه حصار2سبزوارخراسان رضوی

2576
گوسفند 

راس100پروار
وزارت جهاد کشاورزی400400کاظم آراستهپست بانکسیدآباد1چنارانخراسان رضوی

2577

پرواربندی بره 

باهدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150کاظم باحیاپست بانکروستای محمود اباد سفلی1تربت جامخراسان رضوی

2578

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

2کاشمرخراسان رضوی
روستای ممرآباد  –کاشمر 

خیابان وحدت –
وزارت جهاد کشاورزی800800کاظم پژومانبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2579

تولید مبلمان 

خانگی، 

سرویس خواب 

نوزاد و 

منسوجات 

...چوبی و

4گنابادخراسان رضوی

خراسان رضوی گناباد 

حاشیه جاده آسیایی جنب 

پمپ بنزین پهلوان

وزارت صنعت، معدن و تجارت14401440کاظم پهلوانپست بانک

2580
ساخت 

مصنوعات چوبی
5سبزوارخراسان رضوی

سبزوار، ابتدای جاده قدیم 

ابارش
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500کاظم پویان فرصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای آبقه-تایباد1تایبادخراسان رضویپرواربندی بره2581
کاظم دیهیمی 

پشته یی
وزارت جهاد کشاورزی320320

2582

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

به ظرفیت 

بر  (راس 65

مبنای اصالح 

نژادی

1خوافخراسان رضوی

- خواف- خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای قطار گز

پست بانک
کاظم عرب 

صاحبی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2583

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

سبک

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای - دهستان کیبر

قطار گز

وزارت جهاد کشاورزی500500کاظم عرب نژادپست بانک

2584

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی200200کاظم غوریانیپست بانکروستای جلیل اباد1تربت جامخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2585

کشت 

محصوالت 

گلخانه ای

وزارت جهاد کشاورزی10001000کاظم کریمیصندوق کارآفرینی امید1ششتمد خیابان فرهنگ 2سبزوارخراسان رضوی

2586
پرورش دام 

سبک
2رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

روستای احمد اباد -رشتخوار

استانه

وزارت جهاد کشاورزی900900کاظم لطفیبانک کشاورزی

2587
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای بیگلر1قوچانخراسان رضوی

کاظم محمدی 

قریه بگلر
وزارت جهاد کشاورزی200200

2588

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی200200کاظم مختاریپست بانکروستای ابدال آباد1تربت جامخراسان رضوی

2589
پرورش 

گوسفند داشتی
1بردسکنخراسان رضوی

بردسکن شهر انابد دهان 

قلعه روستای شالقه
وزارت جهاد کشاورزی200200کاظم مرادیبانک کشاورزی

2590
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای شیرزن1قوچانخراسان رضوی

کاظم ناظمی 

شیرزن
وزارت جهاد کشاورزی120120

2591
پرورش 

گوسفند داشتی
1باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

ارزنه

صندوق کارآفرینی امید
کاظم یعقوبی 

ارخودی
وزارت جهاد کشاورزی350350

2592

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400کاظم یوسف نژادپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی

2593
پزوار بندی بره 

 راسی200
2مشهدخراسان رضوی

مشهد بلوار پنجتن جاده 

ابلق روستای تبادکان
بانک کشاورزی

کاظم یوسفی 

تبادکان
وزارت جهاد کشاورزی12001200

2594
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران850850کامبیز محمدنیابانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1درگزخراسان رضویکشت زعفران2595

خراسان رضوی شهرستان 

درگزبخش نوخندان 

روستای برج قلعه

وزارت جهاد کشاورزی560450کبرا گاواندازبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای دیزادیز1قوچانخراسان رضویقالی بافی2596
کبری احمدی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

2597

راه اندازی 

کارگاه ابریشم 

بافی

1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت بخش 

زاوین زاوین انتهای خیابان 

34امام خمینی پالک 

صندوق کارآفرینی امید
کبری اسکندری 

زو
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری ایوبیپست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویقالیبافی2598

2599

پرورش گاو 

شیری با هدف 

اصالح نژاد

پست بانکروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی
کبری بخشی 

امغانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

100100کبری پوراسدالهیپست بانکتایباد روستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویکاربافی سنتی2600
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2601

دوخت انواع 

زنانه )لباس

(؛مردانه بچگانه 

پست بانکروستای چهارطاق-باخرز1باخرزخراسان رضوی
کبری صفری 

چهارطاقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1قوچانخراسان رضویقالی وگلیم بافی2602

استان خراسان رضوی 

شهرستان قوچان روستای 

فیروز اباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150کبری فیروز بختصندوق کارآفرینی امید

2603

تجهیزات 

کلنیک گیاه 

پزشکی

2رشتخوارخراسان رضوی
شهر جنگل خیابان امام 

خمینی
وزارت جهاد کشاورزی250250کبری کرتیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1تایبادخراسان رضویخیاطی2604
تایباد روستای خیر آباد 

کوچه مسحد حضرت علی
صندوق کارآفرینی امید

کبری گلشایان 

علیایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

2605
- بافتنی سنتی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

خ امام - روستای میاندهی 

5رضا 
5050کبری محمدپورپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2606
دوزندگی 

پوشاک زنانه
1خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی خواف بخش 

سالمی روستای سده
صندوق کارآفرینی امید

کبری یاسین پور 

سدهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت330330

1خوافخراسان رضویبافت تابلوفرش2607
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای حسن آباد
پست بانک

کبری یزدانی 

فرح آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

2608

پرورش 

گوسفند داشتی 

و اصالح نژاد 

دام سبک

سازمان امور عشایر ایران350350کرم حاجی زادهبانک کشاورزیعشایر قوچان1قوچانخراسان رضوی

2609
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

کرم واحدی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت جهاد کشاورزی600600کریم اسحاقیپست بانکروستای هالل و ساروجه2چنارانخراسان رضویبره پرواری2610

2611

پرورش 

گوسفند داشتی 

واصالح نژاددام 

سبک

سازمان امور عشایر ایران450450کریم بدریبانک توسعه تعاونقوچان عشایری1قوچانخراسان رضوی

2612
کارگاه معرق 

چوب
2مشهدخراسان رضوی

 روستای 59شهید آوینی 

2قطعه  - 2کشاورز - پروا 
صندوق کارآفرینی امید

کریم میرزایی 

بیلندی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2613
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای آبقه
صندوق کارآفرینی امید

کشور بهرامی 

آبقه یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2614
کشور خواجه 

حسینی پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای خیابان-تایباد1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند2615
کشور نظری 

سیاه الخ
وزارت جهاد کشاورزی400400

2616
پرورش شتر 

داشتی
بانک توسعه تعاونروستای سینه آب- انابد 1بردسکنخراسان رضوی

کل محمد 

سبحانی
سازمان امور عشایر ایران800800

2617
کشت زعفران و 

گیاهان دارویی
1خوشابخراسان رضوی

سلطان - شهرستان خوشاب

اباد
وزارت جهاد کشاورزی150150کلثوم اله وردیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای رهنه1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند2618
کلثوم بادوست 

برآبادی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1تربت جامخراسان رضویچرم دوزی2619
-احمدآباد صولت- تربت جام

25 انتهای امام رضا 
صندوق کارآفرینی امید

کلثوم حاجی 

یوسفی
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

2620

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

وزارت جهاد کشاورزی500500کلثوم علمیرزائیبانک کشاورزیاسالم قلعه- سرخس 1سرخسخراسان رضوی

2621
پرورش دام 

سبک سنگین
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان ضوی 

یونسی- بجستان 
بانک کشاورزی

کلثوم غالمپور 

یونسی
وزارت جهاد کشاورزی14001400

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کلثوم مهدی زادهصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویقالی بافی2622
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1تربت حیدریهخراسان رضویچادر شب بافی2623

تربت حیدریه ،کدکن،خ 

حاشیه میدان امام .جمهوری

(ع)حسین 

200200کلثومه زهراییبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2624

میدان عرضه 

دام سبک و 

سنگین

20خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای کیخسرو
بانک کشاورزی

کورش علی 

کردی
وزارت جهاد کشاورزی37002200

2625
احداث باغ گل 

محمدی
صندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای افچنگ1سبزوارخراسان رضوی

کوکب سعیدی 

ثانوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2626

پرورش گوساله 

 50پرواری 

راسی

4مشهدخراسان رضوی

خراسان رضوی مشهد شهر 

جدید بینالود،روستای 

فخرداود

بانک کشاورزی
کیمیا امینی 

فخرداود
وزارت جهاد کشاورزی15001500

2627
گلخانه کشت 

خیار
2فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی فیروزه 

روستای دهنوخلج
وزارت جهاد کشاورزی45004500کیمیا گرمابیبانک کشاورزی

2628
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قلعه نوآبقه
صندوق کارآفرینی امید

کیمیا محمودی 

آبقه یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیتایباد روستای سوران2تایبادخراسان رضویگاو شیری2629
گل احمد 

یوسفی سورانی
وزارت جهاد کشاورزی800800

1تایبادخراسان رضویحوله بافی2630
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

گل بدن تاجیک 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2631
پرورش 

گوسفندداشتی
پست بانکروستای مقصودآباد1چنارانخراسان رضوی

گل علی چشمه 

سنگی
سازمان امور عشایر ایران300300

بانک کشاورزیروستای فضل آباد- درگز 1درگزخراسان رضویکشت زعفران2632
گل محمد 

چراغیان
وزارت جهاد کشاورزی225225

1تایبادخراسان رضویبره پروار2633
شهرستان تایبادروستای 

رهنه
بانک توسعه تعاون

گل محمد 

حمیدی بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی450450
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2634

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی40

2سرخسخراسان رضوی
روستای تام - سرخس 

رسول
بانک کشاورزی

گل محمد رسول 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

2635

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی
گل محمد 

زنداوری
وزارت جهاد کشاورزی150150

سازمان امور عشایر ایران500500گل محمد شکریپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی2636

2637
پرورش 

گوسفند داشتی
1سبزوارخراسان رضوی

شهرستان سبزوار بخش 

روداب روستای 

(عشایری)شن

بانک توسعه تعاون
گل محمد عباس 

زاده امامی
سازمان امور عشایر ایران522522

2638

خریدتجهیزات 

جهت باجه 

خدمات بانکی 

(پست بانک)

1تایبادخراسان رضوی
روستای - شهرستان تایباد

رهنه
پست بانک

گل محمد قوی 

بازو
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2639
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

روستای . شهرستان قوچان

قره شاهوردی
بانک توسعه تعاون

گل محمد 

محمودی توبکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

2640
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

گالبتون براتیون 

چادرنشین 

قاچکانلو

سازمان امور عشایر ایران200200

1قوچانخراسان رضویکشت زعفران2641
خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای برج زیدانلو
بانک توسعه تعاون

گالبتون شجاع 

برج
وزارت جهاد کشاورزی288288

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلبهار رضاییصندوق کارآفرینی امیدشهرستان رشتخوار1رشتخوارخراسان رضویقالیبافی2642
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پست بانکروستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویخیاطی2643
گلثوم احمدی 

فرمان آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1تایبادخراسان رضویبره پروار2644
شهرستان تایباد روستای 

پساوه
وزارت جهاد کشاورزی534530گلثوم برونوسبانک کشاورزی

2645

پرورش 

گوسفند داشت 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300گلثوم ضربیپست بانکروستای رحیم اباد1تربت جامخراسان رضوی

صندوق کارآفرینی امیدروستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2646
گلثوم منعمی 

جوزقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیسرخس روستای شیرتپه2سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی2647
گلثوم نادری 

منش
وزارت جهاد کشاورزی300300

2648
تولید فرش 

دستبافت
1قوچانخراسان رضوی

- قوچان - خراسان رضوی

بعد از - روستای کلوخی 

شعبه نفت

پست بانک
گلثوم ناصری 

کلوخی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2649
منزل - روستای جوزقان 

علی اکبر باسامانی
100100گلثوم نساییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای مزرج1قوچانخراسان رضویقالیبافی2650
گلثومه جعفری 

مذهب فخرآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2651
روستای اسدآباد - تایباد 

دربند
وزارت جهاد کشاورزی975975گلجان توکلیبانک کشاورزی

1تایبادخراسان رضویحوله بافی2652

استان خراسان رضوی 

شهرستان تایباد روستای 

فرمان آباد

صندوق کارآفرینی امید
گلدسته قادری 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2653

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راسی 35)

1قوچانخراسان رضوی
خراسان رضوی قوچان 

روستای امامقلی
پست بانک

گلستان حسین 

زاده امامقلی
وزارت جهاد کشاورزی350350
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2654

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
روستای چشمه - شهر انابد 

معدن سیاه
سازمان امور عشایر ایران450450گلستان کامیاربانک توسعه تعاون

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2655

کوچه - روستای خیرآباد 

- جنب مسجد نور - نور 

منزل عبادی

صندوق کارآفرینی امید
گلشاه عابدی 

جوزقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویحوله2656
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
صندوق کارآفرینی امید

گلناز تاجیک 

فرمان آباد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای سرداب1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند2657
گلناز جان 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2658
پرورش بره 

پرواری
2کاشمرخراسان رضوی

روستای نای کوچه شعبه 

نفت آخر میالن سمت راست
وزارت جهاد کشاورزی250250گلناز یوسف زادهبانک کشاورزی

100100گلی کریمی آبقهپست بانکروستای کرات1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2659
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تربت جامخراسان رضویتولیدی پوشاک2660
تربت جام روستای 

شهرستانک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گلی گلذاریبانک توسعه تعاون

2661
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای آبقه
100100گلی ماکوییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2662

توسعه 

زنبورداری به 

 کندو80تعداد 

1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان -درگز 

روستای دوست محمد

بانک کشاورزی
لطف اله ترخان 

دوست محمد
وزارت جهاد کشاورزی800640

2663

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی25002500لطیفه تنیکوییبانک توسعه تعاونروستاب رباط5تربت جامخراسان رضوی
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2664

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

4تربت جامخراسان رضوی
تربت جام خیابان انقالب 

33 روبرو پارک معلم پ 10
وزارت جهاد کشاورزی16001600لیال ابدالیپست بانک

2665
پرورش گاو 

راسی20شیری 
وزارت جهاد کشاورزی15001500لیال بوالغبانک کشاورزیچناران روستای کالته میان1چنارانخراسان رضوی

پست بانکتایباد روستای حاجی آباد1تایبادخراسان رضویکاربافی سنتی2666
لیال پاکروش 

کالته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2667
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال شجاعیصندوق کارآفرینی امیدروستای جنبذ3سبزوارخراسان رضوی

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2668
لیال فاروقی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2669

محصوالت 

-گلخانه ای

صیفی-سبزی

وزارت جهاد کشاورزی500500لیال فوطه بافانصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد شهر کندر2خلیل آبادخراسان رضوی

2670
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

تربت جام صالح اباد 

روستای قشه توت
وزارت جهاد کشاورزی490490لیال کوکی زادهبانک کشاورزی

2تربت جامخراسان رضویخرید خودپرداز2671

خراسان رضوی تربت جام 

مومن اباد انتهای خیابان 

ولیعصر

500500لیال هنرورپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2672

بسته بندی 

گیاهان دارویی 

و میوه های 

خشک

1خلیل آبادخراسان رضوی
روستای ابراهیم آباد نبش 

2صاحب الزمان 
بانک توسعه تعاون

لیال ولی بیگی 

درویشوند
وزارت جهاد کشاورزی300300
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2673

پرورش بره 

پروار بندی 

راس46

2کاشمرخراسان رضوی
خراسان رضوی کاشمر 

روستای تل آباد
پست بانک

لیلی بیکی تل 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیلی بیگیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای اسداباد دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی2674

2675
خدمات مدرن 

سازی کشاورزی
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

یونسی- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی500500لیلی توکلیبانک کشاورزی

2676

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150لیلی حیدریصندوق کارآفرینی امیدروستای سمسرا سفلی1تربت جامخراسان رضوی

1تایبادخراسان رضویقالیبافی2677
روستای اسد آباد -تایباد

دربند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیلی خودستانصندوق کارآفرینی امید

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره2678
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای قاسمی
وزارت جهاد کشاورزی410410ماشااهلل قاسمیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای خیر آباد1تایبادخراسان رضویحوله بافی2679
ماهی غفاری 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2680
گلخانه سبزی و 

صیفی
بانک کشاورزیخلیل آباد شهر کندر2خلیل آبادخراسان رضوی

مبارکه حکمتی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی500500

2بجستانخراسان رضویتولید نان سنتی2681
- بجستان - خراسان رضوی 

روستای زین آباد
صندوق کارآفرینی امید

مبارکه فالح زین 

اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

2682
تولید نوارهای 

آبیاری قطره ای
7جوینخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

جوین روستای حاج آباد 

حاج صفر منزل حسن ارگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت24402440مجتبی ارگیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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2683
پرورش 

گوسفند داشتی
1خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل آباد روستای 

سعدالدین
وزارت جهاد کشاورزی400400مجتبی اشرفیپست بانک

1بردسکنخراسان رضویخرید وانت بار2684
بردسکن روستای ماراندیز 

8امام رضا 
بانک توسعه تعاون

مجتبی اصغری 

ماراندیز
320320

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

وزارت جهاد کشاورزی100100مجتبی آخوندیصندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند2685

2686
پرورش گاو 

 راسی45شیری 
صندوق کارآفرینی امیدروستای باشتین3داورزنخراسان رضوی

مجتبی 

پورعسکری
وزارت جهاد کشاورزی50005000

2687

کارگاه تولید 

محصوالت 

منبت چوبی 

مبلمان

2مشهدخراسان رضوی

جاده کالت - مشهد 

 5قطعه 2/7روستای گرجی 

سوله درآبی

700700مجتبی حجازیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2688

کارخانه تولید 

خوراک دام و 

طیور

7گنابادخراسان رضوی

ناحیه صنعتی - گناباد 

کارخانه خوراک - کاخک 

دام و طیور بهاردانه

بانک توسعه تعاون
مجتبی حسین 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000

2689
کشت و پرورش 

گیاهان دارویی
7سبزوارخراسان رضوی

روستای -شهرستان سبزوار

دارین
بانک توسعه تعاون

مجتبی خلیلی 

دارینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1خلیل آبادخراسان رضویزنبور داری2690
خلیل آباد روستای دهنو 

5خیابان شهید رضایی 
صندوق کارآفرینی امید

مجتبی 

دولتشاهی
وزارت جهاد کشاورزی400400

2691
کارگاه ساخت 

فرفورژه
4مشهدخراسان رضوی

بعد از آرامگاه - مشهد 

روستای زاک- فردوسی 
صندوق کارآفرینی امید

مجتبی ذاکری 

اصل
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2692

کشت و 

برداشت مزرعه 

 1)زعفران

(هکتار

1چنارانخراسان رضوی
- دهستان رادکان - چناران 

روستای گوارشکان
وزارت جهاد کشاورزی500500مجتبی رضاپورپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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2693

پرورش گاو 

شیری با هدف 

آمیخته گری

پست بانکروستای رونج1تربت جامخراسان رضوی
مجتبی شاه 

حسینی تازیک
وزارت جهاد کشاورزی150150

2694

خدمات مدرن 

سازی 

مکانیز)کشاورزی

(اسیون

1جغتایخراسان رضوی
شهرستان جغتای روستای 

قلعه نو شفیع اباد
بانک کشاورزی

مجتبی شفیع 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی499499

بانک کشاورزیتایباد روستای کرات1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2695
مجتبی صادقی 

کراتی
وزارت جهاد کشاورزی560560

2696

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستاسی رونج1تربت جامخراسان رضوی
مجتبی عبدی 

تازیک
وزارت جهاد کشاورزی150150

صندوق کارآفرینی امیدابدال آباد1تربت جامخراسان رضویپرورش بره پروار2697
مجتبی فراگردی 

ابدال آبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2698

کشت و کار گل 

محمدی در 

 هکتار5سطح 

3کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ شهر 

ریوش بلوار معلم روبروی 

کتابخانه

بانک کشاورزی
مجتبی قدیمی 

علی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2699

کلینیک 

گیاهپزشکی 

ریوش

2کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی؛ شهرستان 

کاشمر، شهر ریوش بلوار 

17امام علی 

وزارت جهاد کشاورزی560560مجتبی قره خانیبانک کشاورزی

2700
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی17001700مجتبی گوهریبانک کشاورزیاراضی روستای باغسنگان10تربت جامخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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2701
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب1خلیل آبادخراسان رضوی

مجتبی لشکری 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2702

پرورش و 

اصالح نژاد 

کوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

بومی

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای سده
بانک کشاورزی

مجتبی مهدوی 

شهرکی
وزارت جهاد کشاورزی400400

2703

پرورش بز 

 30داشتی 

راسی

بانک کشاورزیقوچان روستای فرخان راه1قوچانخراسان رضوی
مجتبی میرزازاده 

فرخانی
وزارت جهاد کشاورزی14281428

2704
تولید ادوات 

کشاورزی هاتفی
3درگزخراسان رضوی

بخش / شهرستان درگز 

مرکزی ، روستای رمضان 

قلعه

صندوق کارآفرینی امید
مجتبی هاتفی 

کیوانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت16501650

2705
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیخلیل آباد روستای نقاب4خلیل آبادخراسان رضوی

مجتبی یعقوبی 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی19001900

4تربت جامخراسان رضویفرش دستباف2706
روستای کالته - تربت جام 

فاضل
بانک توسعه تعاون

مجید احمدی 

بنکدار
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

2707
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیروستای فیالب3قوچانخراسان رضوی

مجید اسکندر 

فیالبی
وزارت جهاد کشاورزی14001400

2708

کارگاه سنگ 

صنایع )تراشی 

(دستی

2مشهدخراسان رضوی
روستای - جاده گوارشک 

شاه تقی
200200مجید آهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2709

بره پرواری با 

هدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150مجید بانوییپست بانکروستای خرم اباد باال جام1تربت جامخراسان رضوی
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2710
دامداری 

گوسفند داشتی
1باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

کوه سفید

وزارت جهاد کشاورزی500500مجید جامیپست بانک

2711
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

شهرستان قوچان روستای 

سهل اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500مجید جعفریپست بانک

2712

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

3تربت جامخراسان رضوی
روستای -تربت جام

باغسنگان علیا
بانک توسعه تعاون

مجید جعفری 

آنی
وزارت جهاد کشاورزی11781178

2713
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای براکوه- رشتخوار 
پست بانک

مجید جاللی 

نیک
وزارت جهاد کشاورزی500500

2714
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

مجید حسین 

پورمقدم
سازمان امور عشایر ایران10001000

2715

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای چاه مزار سفلی1تربت جامخراسان رضوی
مجید حسین 

زاده قشه توتی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2716

زنبورداری 

تولید عسل و 

ژله رویال

1سبزوارخراسان رضوی

سبزوار روستای ابارش جاده 

کشتارگاه جنب اردوگاه 

شهید مطهری

پست بانک
مجید حسینی 

دارینی
وزارت جهاد کشاورزی856856

2717

محصوالت 

-گلخانه ای

صیفی-سبزی

بانک کشاورزیخلیل آباد شهر کندر2خلیل آبادخراسان رضوی
مجید خزاعی 

فدافن
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2718

پرورش بره 

 45پروار بندی 

راس

1کاشمرخراسان رضوی
شهرستان کاشمر دهستان 

برکوه روستای کوشه نما
وزارت جهاد کشاورزی180180مجید دشتبانبانک کشاورزی

2719
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000مجید دالور نقابیصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب1خلیل آبادخراسان رضوی
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اشتغال 

مستقیم
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2720

پرورش دام 

داشتی 

راس3000

20چنارانخراسان رضوی
مناطق عشایری شهرستان 

چناران
بانک توسعه تعاون

مجید رحیمی 

چیتگر
سازمان امور عشایر ایران2000020000

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره2721
- شهرستان خوشاب

روستای دهنه شور
صندوق کارآفرینی امید

مجید رضا 

نوروزی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2722
پرورش زنبور 

عسل
1خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای حجت آباد
وزارت جهاد کشاورزی145145مجید ساالریپست بانک

2723
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیفیروزه سبیان1فیروزهخراسان رضوی

مجید سیف 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی440440

2724

مصنوعات 

نجاری )چوبی 

(mdfو 

1کاشمرخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

-روستای فروتقه - کاشمر

بین امام حسن عسکری ع 

7 و5

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مجید شافعیصندوق کارآفرینی امید

2725
 80بره پروار 

راسی
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای خادمانلو- درگز 
بانک کشاورزی

مجید شایسته 

تکوک
وزارت جهاد کشاورزی680680

2726

گوسفند داشتی 

باهدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150مجید شیواییصندوق کارآفرینی امیدروستای کالته آقا محمد1تربت جامخراسان رضوی

2727

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل به 

 60ظرفیت 

کندو

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای عباس آباد
بانک کشاورزی

مجید عطاریان 

غیاث آبادی
وزارت جهاد کشاورزی400400

2728
پرورش گاو 

شیری
2بردسکنخراسان رضوی

روستای کبودان باال ده 

کوچه اب میدان
وزارت جهاد کشاورزی13601360مجید غالم نژادبانک توسعه تعاون

2729
پرورش دام 

سبک
2بردسکنخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی

- شهرستان بردسکن

-روستای اسالم آباد

وزارت جهاد کشاورزی700700مجید غالمیپست بانک
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2730
پرورش گیاهان 

دارویی
1بینالودخراسان رضوی

بخش -شهرستان بینالود

روستای محله زشک -طرقبه

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی450450مجید محمدیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدرازی1جوینخراسان رضویخرید تراکتور2731
مجید ملک 

زادگان
وزارت جهاد کشاورزی750750

2732

پرورش زنبور 

عسل ظرفیت 

 کلنی60

صندوق کارآفرینی امیدروستای صدخرو1داورزنخراسان رضوی
مجید نادری 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی250250

2733

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی800800مجید یاسینی پورپست بانکشهر سبزوار روستای شاره2سبزوارخراسان رضوی

2734

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
مجید یعقوبی 

خیرابادی
وزارت جهاد کشاورزی400400

2735

پرورش دام 

سنگین با هدف 

اصالح نژاد

4کاشمرخراسان رضوی

 –کاشمر  –خراسان رضوی 

انتهای –روستای کسرینه 

-خیابان امام حسین ع 

متر بعد از خانه های 50

مسکونی

بانک کشاورزی
محبوب 

جهانشاهی
وزارت جهاد کشاورزی800800

3خلیل آبادخراسان رضویقالیبافی2736
روستای مهدی آباد خ امام 

علی
صندوق کارآفرینی امید

محبوبه اسماعیل 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی2737
منزل - روستای جوزقان 

احسانی
100100محبوبه باسامانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1درگزخراسان رضویکشت زعفران2738
شهرستان -خراسان رضوی 

روستای برج قلعه- درگز 
بانک کشاورزی

محبوبه حسن 

زاده نرمی
وزارت جهاد کشاورزی450450
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2739

ایجاد کارگاه 

تولیدی 

(خیاطی)لباس

صندوق کارآفرینی امیدروستای حوض اغویه3تربت حیدریهخراسان رضوی
محبوبه خیاط 

فدردی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

2740
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100محبوبه رحیمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2741
اموزشگاه فنی 

حرفه ای ازاد
1کاشمرخراسان رضوی

شهرستان کاشمر بخش 

کوهسرخ ریوش بلوار امام 

علی روبروی جهاد 

کشاورزی جنب پاساژمروارید

آموزش فنی حرفه ای720720محبوبه صحراییپست بانک

2742
دوخت پیراهن 

مردانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150محبوبه کریمیصندوق کارآفرینی امیدروستای کارخانه قند فریمان1فریمانخراسان رضوی

2743
تولید صنایع 

چوب معرق
25002500محبوبه مقدمصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای ابارش5سبزوارخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2744
دامداری 

گوسفند داشتی
2باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

چهارطاق

بانک توسعه تعاون
محبوبه نظافت 

چهارطاقی
وزارت جهاد کشاورزی480480

2745

خرید وانت 

وینگل حمل 

ونقل عمومی 

روستایی

1تربت جامخراسان رضوی
- پایین جام - تربت جام 

روستای محمد آباد
600600محبوبه نظریصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

صندوق کارآفرینی امیدچناران روستای شیخ کانلو1چنارانخراسان رضویکارگاه خیاطی2746
محبوبه یوسف 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2747

پرورش 

گوسفند 

عشایری

سازمان امور عشایر ایران500500محترم توپکانلوپست بانکعشایری1چنارانخراسان رضوی
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2748
خریسد 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی200200محدثه اصغریصندوق کارآفرینی امیدروستای دشتاب- باخرز1باخرزخراسان رضوی

2749

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای ابدال آباد1تربت جامخراسان رضوی
محدثه افضلی 

ابدال آبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2750
- قالبیافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

امام - روستای احمد آباد 

9رضا 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100محدثه ایالتیپست بانک

5خوشابخراسان رضویکشت زعفران2751
- شهرستان خوشاب

روستای بلقان آباد
بانک کشاورزی

محدثه بلقان 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی600600

2752
تولیدی نان 

بربری و تنوری
2بردسکنخراسان رضوی

بردسکن روستای شفیع آباد 

جاده اصلی جنب منبع آب
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700محدثه مرادیپست بانک

1تربت جامخراسان رضویپوشاک2753
روستای ابدال - تربت جام 

اباد
پست بانک

محدثه مرادی 

جامی ابدال آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویحوله بافی2754
محدثه منعمی 

جوزقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2755
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200محدعلی کرابیصندوق کارآفرینی امیدروستای کراب1سبزوارخراسان رضوی

2756
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای اینچه سابالغ
بانک توسعه تعاون

محرم جوان قلعه 

حسن
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی200200محسن ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدقلعه نو کوی شهید داغداری2فریمانخراسان رضویپرورش قارچ2757
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2758
دوخت )خیاطی

(شلوار و پیراهن
1باخرزخراسان رضوی

-چهار راه ولیعصر-باخرز 

خیاطی -پاساژ سلیمان

آذرکیش

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محسن آذرکیشصندوق کارآفرینی امید

پست بانکسیداباد1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند2759
محسن پاسبانی 

سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی400400

2760
توسعه 

زنبورداری
2باخرزخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستای کاسف
وزارت جهاد کشاورزی500500محسن خلوصیبانک کشاورزی

3خوشابخراسان رضویپرورش ماهی2761
سبزوار بخش خوشاب 

روستای داراب
وزارت جهاد کشاورزی400400محسن دارابیصندوق کارآفرینی امید

2سبزوارخراسان رضویتولید مواد لبنی2762
سبزوار روستای رباط 

سرپوش
صندوق کارآفرینی امید

محسن رباط 

سرپوشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

پست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی2763
محسن سبحانی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

2764

طرح توجیه 

فنی مالی 

واقتصادی فرش 

...دستبافت

وزارت صنعت، معدن و تجارت975975محسن شجیعیبانک کشاورزیروستای قوژد3کاشمرخراسان رضوی

2765

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

صندوق کارآفرینی امیدتربت جام روستای صاحبداد1تربت جامخراسان رضوی
محسن شیرخانی 

آخوند صاحبدادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

4رشتخوارخراسان رضویقالی بافی2766

شهرستان رشتخوار 

،روستای زرقری ،منزل علی 

صادقی

صندوق کارآفرینی امید
محسن صادقی 

زرقری
وزارت صنعت، معدن و تجارت340340

2767
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیرشتخوار1رشتخوارخراسان رضوی

محسن صالحی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی180180
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2768
پرورش 

گوسفند داشتی
1زاوهخراسان رضوی

روستای -شهرستان زاوه

مرغزار
بانک کشاورزی

محسن صالحی 

مرغزاری
وزارت جهاد کشاورزی360360

2769

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن حسین اباد مهالر 

باال
بانک توسعه تعاون

محسن طاهریان 

ثانی
سازمان امور عشایر ایران430430

2770
پرورش دام 

سبک
1چنارانخراسان رضوی

سیداباد خیابان امام رضا 

جنب منبع آب42
وزارت جهاد کشاورزی450450محسن کوه کنپست بانک

2771
نجار)درودگری

(ی
2سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش مرکزی 

روستای ابارش
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000محسن کیان نصرصندوق کارآفرینی امید

2772
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیروستای شهرستانک2جغتایخراسان رضوی

محسن کیوانلو 

شهرستانکی
وزارت جهاد کشاورزی840840

2773

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

وزارت جهاد کشاورزی683683محسن متین نژادبانک کشاورزیروستای شیرتپه- سرخس 2سرخسخراسان رضوی

2774

پرورش 

گوسفند داشتی 

واصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران12001200محسن مسعودیبانک کشاورزیعشایر مشهد3مشهدخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی150150محسن مالحتصندوق کارآفرینی امیدروستای علی اباد باالجام1تربت جامخراسان رضویپرواربندی بره2775

2776
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

محسن نیکویی 

شفیع
سازمان امور عشایر ایران11801180
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2777

پرورش گاو 

شیری دامداری 

کوچک روستایی

1خوافخراسان رضوی
خراسان رضوی شهرستان 

خواف روستای برآباد
پست بانک

محمد ابراهیم 

لطفی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1خلیل آبادخراسان رضویپرواربندی بره2778

خلیل آباد روستای بزنجرد 

 کوچه 19خیابان امام علی

آزادگان

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

2779

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150محمد ابرهیمیپست بانکتربت جام روستای سما خون1تربت جامخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی200200محمد احمدباییبانک کشاورزیروستای فیض آباد1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند2780

2کالتخراسان رضویپرورش بره پروار2781
شهرستان کالت روستای 

چنار
بانک کشاورزی

محمد ارجمند 

چنار
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2782
پرورش 

گوسفند داشتی
1زاوهخراسان رضوی

روستای -شهرستان زاوه

شهن اباد
وزارت جهاد کشاورزی400400محمد اسدپورپست بانک

2783

واحد پرورش 

گاو شیری نژاد 

هلشتاین اصالح 

شده به ظرفیت 

رأس19

2بردسکنخراسان رضوی

بردسکن  –خراسان رضوی 

 –روستای زیرک آباد  –

کوچه اول - خیابان اصلی 

سمت چپ

بانک کشاورزی
محمد 

اسکندرزاده
وزارت جهاد کشاورزی15001500
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2784

احداث گلخانه 

کشت صیفی 

 1000)جات

(متری

صندوق کارآفرینی امید5نصرآباد خ امام رضا 2خلیل آبادخراسان رضوی
محمد اسکندری 

نصرآباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2785
پرورش گاو 

شیری
1باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

ارخود

بانک کشاورزی
محمد اسماعیل 

شیردل
وزارت جهاد کشاورزی400400

سازمان امور عشایر ایران500500محمد اصغریپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی2786

1بردسکنخراسان رضویخرید وانت بار2787
بردسکن روستای ماراندیز 

8امام رضا 
بانک توسعه تعاون

محمد اصغری 

ماراندیز
320320

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

2788

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی480480محمد اصلیبانک کشاورزیصالح آباد تربت جام2تربت جامخراسان رضوی

2789

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400محمد اکبریپست بانکبردسکن درونه1بردسکنخراسان رضوی

2790
پرورش 

گوسفندداشتی
1بردسکنخراسان رضوی

بردسکن شهر انابدروستای 

کالته جمعه
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد اکبریپست بانک

2791
پرورش دام 

سبگ
3کالتخراسان رضوی

خوارزم محله - کالت نادری 

کوچه شهید سلیمانی- 
بانک کشاورزی

محمد الیاسیان 

کالت
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1درگزخراسان رضویگاو شیری2792

- درگز - خراسان رضوی 

- شمسی خان - لطف آباد 

منزل امیری کیوانلو

بانک کشاورزی
محمد امیری 

کیوانلو
وزارت جهاد کشاورزی21631267
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2793

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400محمد امینی ثانیپست بانکبردسکن درونه1بردسکنخراسان رضوی

2794

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک توسعه تعاونبردسکن دهستان درونه10بردسکنخراسان رضوی
محمد امینی 

درونه
سازمان امور عشایر ایران50005000

2795

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150محمد انصاریصندوق کارآفرینی امیدروستای چاه مزار سفلی1تربت جامخراسان رضوی

2796

خدمات 

انبارداری و 

نگهداری 

محصوالت 

کشاورزی

10مشهدخراسان رضوی

شهرستان مشهد جاده 

کالت اراضی روستای 

گازرگاه

وزارت جهاد کشاورزی75007125محمد ایروانیبانک کشاورزی

2797

پرورش دام 

سبک و سنگین 

گوسفند  )

(داشتی 

وزارت جهاد کشاورزی340340محمد آچاکبانک کشاورزیسرخس روستای حسن اباد1سرخسخراسان رضوی

2798

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای خیراباد باال جام1تربت جامخراسان رضوی
محمد آخوند 

همت ابادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

2799
پرورش زنبور 

عسل
پست بانکروستای محمدیه-کاشمر2کاشمرخراسان رضوی

محمد آریانی 

محمدیه
وزارت جهاد کشاورزی320320
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وزارت جهاد کشاورزی500500محمد باارادهپست بانکتایبادروستای رهنه1تایبادخراسان رضویپرواربندی بره2800

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره2801
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای ریگی
پست بانک

محمد باقر 

روحانی
وزارت جهاد کشاورزی786786

وزارت جهاد کشاورزی200200محمد باقر نوباغیبانک کشاورزیجغتای روستای نوباغ1جغتایخراسان رضویکاشت زعفران2802

سازمان امور عشایر ایران300300محمد باقر وکیلیپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی2803

2804

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد بختیاریصندوق کارآفرینی امیدروستای سمرغاوه3تربت جامخراسان رضوی

2805
دامداری همراه 

با اصالح نژاد
4سبزوارخراسان رضوی

بخش -شهرستان سبزوار

روستای چاه تلخ-روداب
سازمان امور عشایر ایران11001100محمد بخش زاییبانک توسعه تعاون

2806
-دامپروری 

گوسفند داشتی
1بردسکنخراسان رضوی

بردسکن دهستان درونه چاه 

غرب درونه9شماره 
سازمان امور عشایر ایران500500محمد بخشی نیاپست بانک

2807

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400محمد بخشی نیاپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی

2808

خرید گوسفند 

داشتی نژاد 

مغانی

صندوق کارآفرینی امیدروستای کافچ- باخرز1باخرزخراسان رضوی
محمد بذرافشان 

کافچی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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2809

توسعه 

زنبورداری به 

 کندو50تعداد 

1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای امان - کالته چنار 

مرگان

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد براتیبانک کشاورزی

2810
پرواربندی دام 

سبک
1سرخسخراسان رضوی

سرخس روستای تپه 

میراحمد
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد براهوییبانک کشاورزی

2811
پرورش 

گوسفندداشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد برنابانک کشاورزیروستای خانقاه1بردسکنخراسان رضوی

2812
ساخت ادوات 

کشاورزی
1تربت جامخراسان رضوی

روستای جعفر - تربت جام 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300محمد بلوچ قراییپست بانک

2813
پرورش 

گوسفند داشتی
1زاوهخراسان رضوی

بخش -شهرستان زاوه 

روستای برزو- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی300300محمد بلوچ قراییبانک کشاورزی

2814

بوم گردی و 

گردشگری 

طبیعی

2جوینخراسان رضوی
روستای -شهرستان جوین

محله بهراباد- رازی
10001000محمد بهرابادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1جغتایخراسان رضویخرید کامیونت2815

- استان خراسان رضوی 

- شهرستان جغتای 

روستای ابوچناری

10001000محمد پارسا نیاصندوق کارآفرینی امید
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

2816
دامداری گاو 

شیری
1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور ، دهستان فضل ، 

روستای حمید اباد
وزارت جهاد کشاورزی12001200محمد تازهبانک کشاورزی

2817

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای خیر اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
محمد تربتی 

سمنگانی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2818
پرورش دام 

داشتی
پست بانکقزلکند1چنارانخراسان رضوی

محمد تقی 

خجسته توبکانلو
سازمان امور عشایر ایران200200
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2819
پرورش گاو 

شیری
1سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش ششتمد 

روستای قلعه میدان
بانک کشاورزی

محمد تقی 

عباسی
وزارت جهاد کشاورزی950950

2820

احداث سالن 

 88پرورش گاو 

راسی

بانک کشاورزیروستای اسماعیل آباد7زاوهخراسان رضوی
محمد تقی 

قاضی زاده
وزارت جهاد کشاورزی44004400

2821
پرورش زنبور 

عسل
صندوق کارآفرینی امیدانداده1جوینخراسان رضوی

محمد تقی 

نصیریان
وزارت جهاد کشاورزی500500

سازمان امور عشایر ایران500500محمد توپکانلوپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی2822

2823
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیفیروزه توزنده جان3فیروزهخراسان رضوی

محمد توزنده 

جانی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

وزارت جهاد کشاورزی18001800محمد جابریبانک کشاورزیجلگه رخ روستای نظامیه2تربت حیدریهخراسان رضویگاو گوشتی2824

2825
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسانرضوی شهرستان 

قوچان عشایری
سازمان امور عشایر ایران500500محمد جاویدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد جعفرپورپست بانکروستای چهارمهن1چنارانخراسان رضویکشت زعفران2826

1قوچانخراسان رضویکشت زعفران2827
خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای برج زیدانلو
پست بانک

محمد جعفری 

برج
وزارت جهاد کشاورزی480480

2828
پرورش زنبور 

عسل
1مشهدخراسان رضوی

مزرعه نمونه استان - مشهد

قدس
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد جعفریانصندوق کارآفرینی امید

1خلیل آبادخراسان رضویگاو شیری2829

-استان خراسان رضوی

-شهرستان خلیل اباد

روستای سعدالدین

پست بانک
محمد جمالی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی920920

2830
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدروستای دوسنگ1تربت جامخراسان رضوی

محمد جمعه 

چراغان
وزارت جهاد کشاورزی150150
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2831
پرورش 

گوسفند داشتی
2زاوهخراسان رضوی

بخش -شهرستان زاوه 

روستای صفی اباد- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی11001100محمد جهانشیریبانک کشاورزی

2832
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی816816محمد حاتمیصندوق کارآفرینی امیدنیشابور1نیشابورخراسان رضوی

2833

احداث گاوداری 

 20به تعداد )

(رأس

2نیشابورخراسان رضوی

خراسان 

رضوی،نیشابور،زبرخان،روستا

.ی حاجی آباد

بانک کشاورزی
محمد حاجی 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

2834
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای فرخان علیا
بانک توسعه تعاون

محمد حسن 

اتابکی راد
وزارت جهاد کشاورزی500500

2835

تولید قارچ 

خوراکی دکمه 

ای

بانک کشاورزیقوچان روستای فتح اباد2قوچانخراسان رضوی

محمد حسن 

ادهمی اورته 

چشمه

وزارت جهاد کشاورزی780780

2836

پرورش گوساله 

پروارواصالح 

نژاددام

بانک توسعه تعاونروستای یوسف آباد-قوچان1قوچانخراسان رضوی

محمد حسن 

الیاسی یوسف 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی500500

2837
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک توسعه تعاونقوچان روستای سلیم اباد1قوچانخراسان رضوی

محمد حسن 

باقری سلیم اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

2838

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی بر 95

مبنای اصالح 

نژاد

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش سالمی -خواف 

روستای قلعه نو

بانک کشاورزی
محمد حسن 

تیموری
وزارت جهاد کشاورزی400400
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2839

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

سازمان امور عشایر ایران290290محمد حسن زادهبانک توسعه تعاونعشایرعمارت-قوچان1قوچانخراسان رضوی

1بردسکنخراسان رضویخرید وانت بار2840
بردسکن روستای اسالم آباد 

خیابان امام رضا
320320محمد حسن زادهبانک توسعه تعاون

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

2841
 20گاو شیری 

راسی
4سبزوارخراسان رضوی

اراضی روستای استیر گود 

عفیر مجتمع دامپروری 

شهرستان سبزوار

بانک کشاورزی
محمد حسن 

صباغ سبزوار
وزارت جهاد کشاورزی40004000

2842
احداث باغ 

پوششدار انگور
3تربت حیدریهخراسان رضوی

بخش -تربت حیدریه 

 جاده 7کیلومتر -مرکزی 

مشهد روستای محمود اباد

بانک کشاورزی
محمد حسن 

نوریان
وزارت جهاد کشاورزی950890

2843
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
2چنارانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چناران شهر گلمکان امام 

15رضا 

بانک توسعه تعاون
محمد حسن 

هراتی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

وزارت جهاد کشاورزی100100محمد حسین پورصندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند2844

2845

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه نو میرزا جعفر1تربت جامخراسان رضوی
محمد حسین 

سیاهی
وزارت جهاد کشاورزی150150

3بجستانخراسان رضویبوم گردی2846
شهرستان بجستان روستای 

مزار روبروی مسجد تاریخی
پست بانک

محمد حسین 

عباسی
800800

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2847

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای قلعه گک1تربت جامخراسان رضوی
محمد حسین 

فیضیان
وزارت جهاد کشاورزی300300

2848

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150محمد حسینیصندوق کارآفرینی امیدروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی

2849
نوسازی اماکن 

دامی
2خوافخراسان رضوی

خواف سنگان شهرک امام 

علی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد حسینیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی546546محمد حسینیبانک کشاورزیروستای کرات1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند2850

2زاوهخراسان رضویگاو شیری2851
روستای -شهرستان زاوه

حاجی اباد
بانک کشاورزی

محمد حسینی 

ساالری
وزارت جهاد کشاورزی240240

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد حیدریپست بانکروستای قزلکن1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی2852

2853
پرورش گل 

محمدی
2سرخسخراسان رضوی

-روستای کچولی - سرخس 

 چاه گلزار حیدری
بانک کشاورزی

محمد حیدری 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی300300

2854

بوم گردی 

طرح روستای )

هدف 

 (گردشگری 

باب الحکم

14001400محمد خاکشورصندوق کارآفرینی امیدباب الحکم3بردسکنخراسان رضوی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2855
احداث مزرعه 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی400400محمد خاوریبانک کشاورزیروستای بزنگان- سرخس 2سرخسخراسان رضوی
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پست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی2856
محمد خداوردی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

صندوق کارآفرینی امیدزوراباد1جوینخراسان رضویخرید تراکتور2857
محمد خسروری 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی550550

2858
پرورش گاو 

شیری
4جغتایخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان جغتای بخش 

هاللی روستای خسروشیر 

خیابان امام رضا خیابان 

شهید امام وردی غربی 

کوچه بهشت

بانک کشاورزی
محمد 

خسروشیری
وزارت جهاد کشاورزی22002200

2859

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای دوسنگ1تربت جامخراسان رضوی
محمد خسروی 

جهان اباد
وزارت جهاد کشاورزی150150

2860

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

صندوق کارآفرینی امیدروستای ابدال آباد1تربت جامخراسان رضوی
محمد خشتی 

ابدال آبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2861
پرورش دام 

سبک
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

روستای علی آباد-رشتخوار
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد خوبانبانک کشاورزی

2862
توید بتن و 

محصوالت بتنی
15تربت حیدریهخراسان رضوی

خراسان رضوی تربت 

حیدریه روستای صنوبر
بانک توسعه تعاون

محمد خوش 

صحبت
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800
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2863

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای تقی آباد1تربت جامخراسان رضوی
محمد دارایی 

تقی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2864
پرورش 

گوسفند داشتی
2خوافخراسان رضوی

- بخش سنگان - خواف 

روستای -دهستان بستان

چاه زول

سازمان امور عشایر ایران14501450محمد دامن باغپست بانک

2865

خدمات مدرن 

سازی 

مکانیز)کشاورزی

(اسیون

1جغتایخراسان رضوی
شهرستان جغتای روستای 

محمد اباد گفت
بانک کشاورزی

محمد داوری 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی835727

وزارت جهاد کشاورزی450450محمد درپسندبانک کشاورزیتایباد روستای خیابان1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2866

2867
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

شهرستان قوچان روستای 

کچالنلو
وزارت جهاد کشاورزی300300محمد درگاهیپست بانک

2868

تولیدی و 

عرضه مبلمان و 

مصنوعات چوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000محمد دالوریپست بانکنقاب- خلیل آباد 4خلیل آبادخراسان رضوی

2869

ارایه خدمات 

کشاورزی و 

سموم و دفع 

آفات

3تربت جامخراسان رضوی
تربت جام دهستان مرکزی 

بخش میانجام
بانک توسعه تعاون

محمد دلشاد 

رحیم بیگی
وزارت جهاد کشاورزی14001400

2870

خرید گاو 

شیری نژاد 

هلشتاین

2باخرزخراسان رضوی
روستای - شهرستان باخرز

استجرود
وزارت جهاد کشاورزی840840محمد دهقانبانک کشاورزی

2871
خیاطی و 

طراحی دوخت
1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان فیروزه خیابان 

کمال الملک
پست بانک

محمد 

دهنوخلجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400
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2872
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران300300محمد دیزجی رادبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

2873
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی11401140محمد ذاکربانک توسعه تعاونکاریز.تایباد3تایبادخراسان رضوی

2قوچانخراسان رضویپرورش گوسفند2874

عشایر کوه های ییالق 

روستای قره جقه قشالق 

درگز

سازمان امور عشایر ایران600600محمد رجاییپست بانک

4بجستانخراسان رضویکشت زعفران2875
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مطرآباد- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی100100محمد رجائیبانک کشاورزی

2876

بهسازی 

دامداری وخرید 

علوفه

2تربت حیدریهخراسان رضوی
تربت حیدریه بخش مرکزی 

کالته علی سیا
بانک کشاورزی

محمد رجب پور 

علی سیاهی
وزارت جهاد کشاورزی18801880

2877
پرورش 

گوسفند پرواری
1خلیل آبادخراسان رضوی

روستای حسین آباد روبروی 

پارک
وزارت جهاد کشاورزی300300محمد رجبی اولصندوق کارآفرینی امید

2878
پرورش دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای کتلر
صندوق کارآفرینی امید

محمد رحیم 

جهانی کتلر
وزارت جهاد کشاورزی200200

2879
پرورش دام 

سبک داشتی
بانک کشاورزیروستای عمارت1قوچانخراسان رضوی

محمد رحیم 

محمد پور
وزارت جهاد کشاورزی400400

2880
سرمایه 

درگردش
1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستای 

چنار
بانک کشاورزی

محمد 

رستگارچنار
وزارت جهاد کشاورزی700700

2881
تولید اجر نمای 

پرسی نسوز
22گنابادخراسان رضوی

خراسان رضوی گناباد 

بیدخت ناحیه صنعتی کوثر 

بیمرغ

وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000محمد رسولیبانک توسعه تعاون

2882

تولید نان 

بستنی بصورت 

سنتی

5مشهدخراسان رضوی
 31 مقابل الزهرا97توس

110پالک
صندوق کارآفرینی امید

محمد رضا 

احمدی بیمرغ
وزارت صنعت، معدن و تجارت18301830
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بانک کشاورزیروستای آزادوار-جغتای1جغتایخراسان رضویزعفران کاری2883
محمد رضا 

آزادواری
وزارت جهاد کشاورزی160160

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره2884
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای شور رود
بانک کشاورزی

محمد رضا 

آقابکی
وزارت جهاد کشاورزی390390

2سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی2885

-روستای شیرتپه - سرخس

ورودی روستا میالن دوم 

جنب منزل صفر قوچی

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد رضا بارانیبانک توسعه تعاون

2886

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

( راس30)بومی 

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای رزداب
پست بانک

محمد رضا 

تیموری رزدابی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2887

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای قادر اباد2تربت جامخراسان رضوی
محمد رضا 

درویشی
وزارت جهاد کشاورزی736736

2888
گلخانه صیفی 

جات
بانک کشاورزیروستای بلقان آباد6خوشابخراسان رضوی

محمد رضا دالور 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی11001100

2889

پرورش گاو 

شیری با هدف 

توسعه

5تربت جامخراسان رضوی
جنب چاه تقی .اراضی جنگاه

باصفا
بانک کشاورزی

محمد رضا 

دلشاد شاملو
وزارت جهاد کشاورزی25002500

2890
پرورش بره 

 راسی120پروار 
بانک کشاورزیکالت روستای قاباخ1کالتخراسان رضوی

محمد رضا 

دهقان کالت
وزارت جهاد کشاورزی600600
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پست بانکروستای دوغارون-تایباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2891
محمد رضا 

رحمانی دقارونی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2892

گوسفند مغانی 

 50داشتی 

راسی

پست بانکروستای کردیان- باخرز1باخرزخراسان رضوی
محمد رضا 

ریاحی کردیانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2893
داربست باغ 

انگور
پست بانکقوچان روستای سلیم اباد1قوچانخراسان رضوی

محمد رضا 

سلیمانی سلیم 

اباد

وزارت جهاد کشاورزی400400

2894
پرورش گاو 

شیری
1رشتخوارخراسان رضوی

رشتخوار روستای صادق آباد 

قطعه اول سمت راست
وزارت جهاد کشاورزی600600محمد رضا شجاعبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدرشتخوار روستای کریم آباد2رشتخوارخراسان رضویفرت بافی2895
محمد رضا 

غالمی کریم آباد
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویپرواربندی بره2896
محمد رضا قاینی 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی317317

2897

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی150

4مشهدخراسان رضوی
روستای - جاده کالت 

مرتع درغز- سرجنگل 
بانک کشاورزی

محمد رضا گلی 

بریوانلو
سازمان امور عشایر ایران20002000

2898

پرورش انگور به 

روش سیمی و 

خرید تراکتور

بانک کشاورزیجوین کالته اقا محمد3جوینخراسان رضوی
محمد رضا 

محمدی پور
وزارت جهاد کشاورزی23602360

2899

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای سمسرا سفلی1تربت جامخراسان رضوی
محمد رضا 

مخصوص
وزارت جهاد کشاورزی300300
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2900

پرورش و 

نگهداری گاو 

مشاغل )شیری

(خانگی

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

مرکزی روستای گرازی
بانک توسعه تعاون

محمد رضا مفرح 

رودی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2901

ارتقاء دامداری 

و افزایش تعداد 

راس های 

گاوهای شیر ده 

و اصالح نژاد

2نیشابورخراسان رضوی

- بخش مرکزی - نیشابور 

روستای سید - جاده قوچان 

اباد بار معدن

بانک کشاورزی
محمد رضا 

واحدی
وزارت جهاد کشاورزی870870

2خوشابخراسان رضویپرواربندی بره2902
- شهرستان خوشاب

روستای چرو
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد رضا وکیاصندوق کارآفرینی امید

2903

پرورش 

گاوشیری 

همراه اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی12001200محمد رضاییبانک کشاورزیروستای علی اباد کشمر2بردسکنخراسان رضوی

2904
پرورش دام 

سبک و سنگین
7بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

یونسی- بجستان 
بانک کشاورزی

محمد رضائیان 

یونسی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

2905

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400محمد رضوانیپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی

2906
پرورش دهنده 

گوسفندوبز
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای پساوه
وزارت جهاد کشاورزی401401محمد روزبهپست بانک

2907
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای کلر
وزارت جهاد کشاورزی400400محمد زراعتکارپست بانک
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2908

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500محمد زواربانک کشاورزیبردسکن روستای صالحیه1بردسکنخراسان رضوی

2909
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد زورآبادیصندوق کارآفرینی امیدزوراباد1جوینخراسان رضوی

1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند2910
- چناران-خراسان رضوی 

سیدآباد
بانک توسعه تعاون

محمد زینلی 

سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی500500

2911

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی200200محمد ساقیپست بانکروستای قلعه نو علیا _باخرز 1باخرزخراسان رضوی

1جغتایخراسان رضویکاشت زعفران2912

روستای -شهرستان جغتای

منزل رمضانعلی -سامقان

سامقانی

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد سامقانیبانک کشاورزی

2913

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

سازمان امور عشایر ایران10001000محمد سبحانیپست بانکقوچان عشایر شفیع1چنارانخراسان رضوی

بانک کشاورزیبجستان روستای زین آباد4بجستانخراسان رضویپرورش بز سانن2914
محمد سقاب 

زاده بجستانی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

2915
پرورش 

گوسفند داشتی
2خوافخراسان رضوی

- خواف -خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای مهرآباد پایین

صندوق کارآفرینی امید
محمد سوداگر 

نیاز آبادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

2916
پرورش 

گوسفندداشتی
بانک کشاورزیروستای جبله-جغتای1جغتایخراسان رضوی

محمد شاکری 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی400400

2917

تولیدی بزرگ 

لباس زیرزنانه و 

مردانه

22کاشمرخراسان رضوی

- کاشمر- خراسان رضوی

جواداالیمه - روستای فروتقه

بعد مسجد- 2

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700محمد شجاعیپست بانک
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2918
گوسفند داشتی 

 راسی55مغانی 
صندوق کارآفرینی امیدروستای ابنیه- باخرز1باخرزخراسان رضوی

محمد 

شرافتمندابنیه یی
وزارت جهاد کشاورزی600600

2919
اقامتگاه بوم 

گردی بقمچ
10001000محمد شریعتصندوق کارآفرینی امیدروستای بقمچ2چنارانخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2920
محمد شکری 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی756756

2921

سنگ های 

قیمتی و نیم 

قیمتی فیروزه

200200محمد صادقیپست بانکشهرستان فیروزه1فیروزهخراسان رضوی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2922
پرورش 

گوسفند داشتی
2خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل اباد روستای مهدی 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد صادقیانصندوق کارآفرینی امید

2923
پرورش گاو 

شیری
2جوینخراسان رضوی

-جوین -خراسان رضوی

رازی
بانک کشاورزی

محمد صالح 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

2924
پرورش 

گوسفند داشتی
2زاوهخراسان رضوی

بخش -شهرستان زاوه 

روستای پطرو- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی430430محمد صالحیبانک کشاورزی

5رشتخوارخراسان رضویچاپخانه2925
رشتخوار انتهای خ جمهوری 

اسالمی چاپخانه نفیس
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی25002500محمد صباغ زادهصندوق کارآفرینی امید

2926

پرورش صنعتی 

بره پرواری 

 رأسی200

2تربت حیدریهخراسان رضوی
تربت حیدریه جلگه رخ 

روستای سرهنگ
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد صبح گلیبانک کشاورزی

2927
خرید گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی700700محمد صبوریبانک کشاورزیروستای بهلول اباد- باخرز2باخرزخراسان رضوی
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2928

پرورش زنبور 

 50عسل خرید 

(کلنی

1نیشابورخراسان رضوی
نیشابور بخش میان جلگه 

روستای دستفشاد
وزارت جهاد کشاورزی250250محمد صحراییصندوق کارآفرینی امید

2929
پرورش گاو 

شیری
2باخرزخراسان رضوی

روستای  _شهرستان باخرز

چهارطاق
وزارت جهاد کشاورزی760760محمد صفریبانک توسعه تعاون

2930

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

داشتی /سبک

همراه با اصالح 

نژاد

1خوافخراسان رضوی
بخش - شهرستان خواف

روستای نهور- سنگان
وزارت جهاد کشاورزی300300محمد صفریپست بانک

بانک کشاورزیتایباد روستای فرزنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2931
محمد صلح 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی488488

2932
پرورش 

گوسفند داشتی
1خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل آباد روستای مزده خ 

 کوچه ثامن11امام رضا 
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد صمیمیصندوق کارآفرینی امید

2933

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1تربت جامخراسان رضوی
محمد 

صیدمحمدخانی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2934

طرح توسعه و 

تجهیز کارگاه 

تولیدی پوشاک 

مردانه

5مشهدخراسان رضوی
کال - جاده قدیم قوچان 

سیدآباد- زرکش 
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000محمد طاهریپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2935
محصوالت 

گلخانه ای
2سبزوارخراسان رضوی

جاده ی سبزوار 7کیلومتر

جنب خوراک دام -تهران

اراضی روستای -جباری

خسروجرد

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد طزریپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی560450محمد ظفریبانک کشاورزیدرگز روستای گلریز1درگزخراسان رضویکشت زعفران2936

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد عابدبانک کشاورزیروستای اسدآباددربند1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی2937

2سبزوارخراسان رضویگاو شیری2938
سبزوار بخش ششتمد 

روستای بیروت
وزارت جهاد کشاورزی22002200محمد عابدیبانک کشاورزی

2939
پرورش زنبور 

عسل
2چنارانخراسان رضوی

- شهرستان چناران 

روستای فریزی
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد عباس زادهبانک توسعه تعاون

2940

تولید انواع 

چیپس میوه ، 

صیفی جات 

وسبزی جات 

خشک شده ، 

بسته بندی 

برای فروش 

داخل وصادرات 

به کشورهای 

هدف

10مشهدخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی 

بخش - شهرستان مشهد 

دهستان - احمد آباد 

روستای حسن - سرجام 

: نشانی استاندارد - آباد 

: معبر ماقبل آخر : محله 

 _جاده اصلی : معبر آخر 

طبقه  _ 38 قطعه 0: پالک 

.همکف 

صندوق کارآفرینی امید
محمد 

عباسپورنوغانی
وزارت جهاد کشاورزی70007000

2941
پرورش گاو 

شیری
2کاشمرخراسان رضوی

روستای محمدیه روبروی 

1جنت 
پست بانک

محمد عباسی 

محمدیه
وزارت جهاد کشاورزی800800



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2942

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150محمد عبدالهیصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه شیر1تربت جامخراسان رضوی

2943

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

سبک 

همراه با /داشتی

اصالح نژاد

1خوافخراسان رضوی
خواف بخش جلگه زوزن 

روستای چاه کنده
پست بانک

محمد عرب 

صاحبی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2944

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند دشتی 

 55به ظرفیت

راس

1خوافخراسان رضوی
- کیبر - بخش جلگه زوزن 

روستای چاه خشت
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد عرب نژادبانک کشاورزی

2945

طرح پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی100

3مشهدخراسان رضوی

دو راهی - حاده کالت 

محله عشایری - قرتیکان 

زیالوه

سازمان امور عشایر ایران14601460محمد عرفانیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیخیراباد1جوینخراسان رضویخرید تراکتور2946
محمد عرفانی 

منش
وزارت جهاد کشاورزی480480

وزارت جهاد کشاورزی915915محمد عزمیپست بانککاشمر روستای فرح آباد1کاشمرخراسان رضویگوسفند داشتی2947



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2948
پروار بندی 

گوسفند
1درگزخراسان رضوی

شهرسان درگز بخش لطف 

آباد روستای تیرگان منزل 

محمد عطاردی

وزارت جهاد کشاورزی769769محمد عطاردیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای چهاربرجی-تایباد2تایبادخراسان رضویگاو شیری2949
محمد عظیم 

امجدی ساالری
وزارت جهاد کشاورزی14921492

2950
پروار بندی 

گوسفندداشتی
1چنارانخراسان رضوی

چناران روستای سیداباد 

 وسط میالن 57امام رضا 

دست چپ

پست بانک
محمد علی 

پاسبان سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی400400

2951
پرورش 

گوسفندداشتی
بانک کشاورزیبردسکن روستای کاسف1بردسکنخراسان رضوی

محمد علی 

حاجی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی400400

2952
پرورش گاو 

شیری
4سبزوارخراسان رضوی

روستای - شهرستان سبزوار

به طرف چاه - خرسف

 روستا1شماره

بانک کشاورزی
محمد علی 

حسین پور
وزارت جهاد کشاورزی500500

2953

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای اندای1تربت جامخراسان رضوی
محمد علی 

خداداده
وزارت جهاد کشاورزی150150

پست بانکتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویدامداری2954
محمد علی 

خدادادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2955

پرورش دام 

گوسفند )سبک 

داشتی با 

رویکرد اصالح 

(نژادی

صندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای بزنگان1سرخسخراسان رضوی
محمد علی 

خدری
وزارت جهاد کشاورزی200200

2956
پرورش 

گوسفندداشتی
بانک کشاورزیروستای شهرستانک-جغتای2جغتایخراسان رضوی

محمد علی 

دست پز
وزارت جهاد کشاورزی400400



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

پست بانکروستای قزلر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی2957
محمد علی 

رضوانی
وزارت جهاد کشاورزی700700

2958

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای لنگر1تربت جامخراسان رضوی
محمد علی 

رمضانی مروی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2959
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

محمد علی زاده 

نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2960
پرورش بره 

پرواربندی
2کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای بختیارکوچه 

گلستان

بانک کشاورزی

محمد علی 

زحمتکش 

بختیاری

وزارت جهاد کشاورزی200200

پست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند تخمی2961
محمد علی شاه 

باز ورانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

بانک کشاورزیکالته مال- کاخک1گنابادخراسان رضویگوسفن پرواری2962
محمد علی 

شمسی کاخکی
وزارت جهاد کشاورزی750750

2963

پرواربندی دام 

سبک بره 

پرواری

1خوافخراسان رضوی
بخش جلگه زوزن - خواف

روستای قطارگز- قاسم آباد
پست بانک

محمد علی عرب 

صاحبی چاه 

کشگی

وزارت جهاد کشاورزی500500

2کالتخراسان رضویبوم گردی2964

کالت - خراسان رضوی 

-دهستان هزار مسجد - نادر

روستای احمد آباد-  الین نو

صندوق کارآفرینی امید
محمد علی 

کردستانی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2965
پرورش دام 

سبک
بانک توسعه تعاونروستای اینچه شهباز1قوچانخراسان رضوی

محمد علی 

محمدزاده 

چوینلی

وزارت جهاد کشاورزی500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2966
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش صالح 

آباد روستای کاریزکهندل
بانک کشاورزی

محمد علی 

محمدی میرجاوه
وزارت جهاد کشاورزی430430

1تربت جامخراسان رضویدامپروری2967
روستای قلعه سرخ موسی 

آباد
پست بانک

محمد علی 

نعمانی ده ارباب
وزارت جهاد کشاورزی150150

2968
دامداری گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی16001600محمد غفاری زادهبانک کشاورزیروستای پوست فروشان4نیشابورخراسان رضوی

2969

پرورش دهنده 

گوساله پرواری 

راسی30واحد 

6مه والتخراسان رضوی

- بخش مرکزی - مه والت 

- دهستان مه والت جنوبی 

جنت آباد

وزارت جهاد کشاورزی22002200محمد غفلتیبانک توسعه تعاون

2970

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150محمد غفوریصندوق کارآفرینی امیدروستای تقی اباد1تربت جامخراسان رضوی

2971
پرورش گاو 

شیری
2بجستانخراسان رضوی

شهر - خراسان رضوی 

روستای زین آباد- بجستان 
بانک کشاورزی

محمد غفوری 

مقدم بجستانی
وزارت جهاد کشاورزی800800

2972
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی850850محمد غالمزادهبانک کشاورزیبخش یونسی- بجستان 3بجستانخراسان رضوی

2973

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500محمد غالمیبانک کشاورزیبردسکن روستای صالحیه1بردسکنخراسان رضوی

2974

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای چاه مزار سفلی1تربت جامخراسان رضوی
محمد غالمیان 

خیرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی150150محمد غوریانیصندوق کارآفرینی امیدروستای محمود اباد علیا2تربت جامخراسان رضویپروار بندی بره2975

2976
پرورش 

گوسفندداشتی
بانک توسعه تعاونبردسکن روستای کوشه1بردسکنخراسان رضوی

محمد فدایی 

طاهری
وزارت جهاد کشاورزی432432

2977
داربستی کردن 

باغ انگور
صندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای کلوخی1قوچانخراسان رضوی

محمد فرج اله 

زاده کلوخی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2978

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

2بجستانخراسان رضوی
شهرستان بجستان روستای 

مرندیز
بانک کشاورزی

محمد فروهی 

مرندیز
وزارت جهاد کشاورزی600600

2979

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای حاجی آباد1تربت جامخراسان رضوی
محمد 

فقیرپورشخلو
وزارت جهاد کشاورزی150150

2980
پرورش 

گوسفندپرواری
1خلیل آبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خلیل اباد روستای بزنجرد
وزارت جهاد کشاورزی750750محمد فکوریصندوق کارآفرینی امید

6مشهدخراسان رضویصنایع غذایی2981
بین امام - روستای ده غیبی

 قنادی کوهک13 و11رضا 
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000محمد فالحپست بانک

2982

اصالح نژاد 

پرورش 

گوسفند پروار

پست بانکروستای گل خاتون1چنارانخراسان رضوی
محمد فالحی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

2983

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل به 

 40ظرفیت 

کندو

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای ولی آباد
صندوق کارآفرینی امید

محمد فنایی 

سناجردی
وزارت جهاد کشاورزی300300



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2984
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

محمد قاسمی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران10001000

2985
پرورش زنبور 

عسل
1سبزوارخراسان رضوی

 -4خ پیروزی -سبزوار

9پالک-1ارغوان 
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد قاسمی کیابانک کشاورزی

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره2986
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای گلقندشت
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد قایمیبانک کشاورزی

2987
پرورش 

گوسفندداشتی
پست بانکروستای یوسف آباد-قوچان1قوچانخراسان رضوی

محمد قربان 

مهری یوسف آباد
وزارت جهاد کشاورزی610610

وزارت جهاد کشاورزی200200محمد قربانیصندوق کارآفرینی امیدرشتخوار روستای عشرت آباد1رشتخوارخراسان رضویدامداری2988

2989

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1سرخسخراسان رضوی
سرخس روستای قوش 

علیجان
وزارت جهاد کشاورزی424424محمد قصریبانک کشاورزی

2990
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500محمد قنبرزادهصندوق کارآفرینی امید

2991
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500محمد قنبرزادهبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

2992
پرورش گاو 

شیری
5سرخسخراسان رضوی

سرخس روستای شیرتپه 

مجتمع دامداری
وزارت جهاد کشاورزی26002600محمد کراتیبانک کشاورزی

2993
پرورش دام 

پرواری
پست بانکبردسکن روستای حسن آباد1بردسکنخراسان رضوی

محمد کریم 

اصالحی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2994
پرورش ماهیان 

گرمابی
پست بانکروستای رونج1تربت جامخراسان رضوی

محمد کریم 

کریمی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2995

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای کشکک1تربت جامخراسان رضوی

محمد 

کریمدادی چنگ 

ابادی

وزارت جهاد کشاورزی150150



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2996

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150محمد کریمیصندوق کارآفرینی امیدروستای چاه مزار سفلی1تربت جامخراسان رضوی

5سبزوارخراسان رضویفراوری زعفران2997

شهرستان سبزوار بخش 

ششتمد شهر ششتمد 

خیابان بیهق

وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد کهنبانک کشاورزی

2998
پرورش زنبور 

عسل
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

- روستای کالته چنار 

روستای جبار

وزارت جهاد کشاورزی678407محمد گرمگیربانک کشاورزی

2999
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500محمد گل بروانلوصندوق کارآفرینی امیدعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

بانک کشاورزیتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3000
محمد گلستانی 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد لطفیبانک کشاورزیتربت حیدریه روستای مٌلکی2تربت حیدریهخراسان رضویگاو شیری3001

3002
پروار بندی گاو 

گوشتی
2تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه روستای شیخ 

ابوالقاسم
وزارت جهاد کشاورزی580580محمد محمد زادهبانک کشاورزی

3003

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400محمد محمد نژادپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی1200720محمد محمدپناهبانک کشاورزیکالته اقا محمد1جوینخراسان رضویخرید ادوات3004

2زاوهخراسان رضویبز داشتی3005
روستای -شهرستان زاوه

سعد اباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد محمدیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

3006
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای بیگلر1قوچانخراسان رضوی

محمد محمدی 

قریه بگلر
وزارت جهاد کشاورزی200200

1کاشمرخراسان رضویپرواربندی بره3007

کاشمرروستای محمدیه 

کوچه کنار دهیاری سمت 

 انتهای کوچه4چپ جنت 

پست بانک
محمد محمدی 

محمدیه
وزارت جهاد کشاورزی520520

2سبزوارخراسان رضویگوسفند پرواری3008
سبزوار، ششتمد، روستای 

چشمه آوش
بانک کشاورزی

محمد مرادی 

ارجمند
وزارت جهاد کشاورزی600600

3009

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن شهر انابد روستای 

درونه
پست بانک

محمد مرادی 

درونه
سازمان امور عشایر ایران400400

3010

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی
محمد مردانی 

سمنگانی
وزارت جهاد کشاورزی150150

3011
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد معتضدیصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای بالش آباد2سبزوارخراسان رضوی

3012

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی200200محمد معمریپست بانکروستای سماخون1تربت جامخراسان رضوی

4خلیل آبادخراسان رضویگلخانه3013
ابتدای جاده روستای کالته 

شادی
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمد معیمیصندوق کارآفرینی امید

3014

تولید روغن از 

سبوس برنج و 

سایر دانه های 

روغنی

5درگزخراسان رضوی

کیلومتر - درونگر - درگز 

-  جاده درگز به قوچان 42

روبروی کانال سد انحرافی 

درونگر

وزارت جهاد کشاورزی50004000محمد مقدسیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

3015

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن روستای چاه 

2سلطان شماره
سازمان امور عشایر ایران500500محمد مقرببانک کشاورزی

3016

پرورش گاو 

 10شیری 

راسی به همراه 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی10501050محمد مقیسهصندوق کارآفرینی امیدروستای مقیسه3داورزنخراسان رضوی

3017
پرورش دام 

سبک
2کاشمرخراسان رضوی

کاشمر کوهسرخ روستای 

طرق
بانک کشاورزی

محمد منتظمی 

صادقی
وزارت جهاد کشاورزی250250

3018

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

پست بانکروستای قاسم اباد پایین جام1تربت جامخراسان رضوی
محمد منصور 

پور رحمت
وزارت جهاد کشاورزی150150

3019

تولید استری 

والیه های 

میانی جهت 

تقویت کفش

3مشهدخراسان رضوی
 جاده فریمان 25کیلومتر 

جنب روستای بازه حوض
پست بانک

محمد مهدی 

فلک دین
وزارت صنعت، معدن و تجارت35003500

3020
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

محمد 

مهرپورتوبکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

3021

احداث واحد 

پرورش ماهیان 

سردابی 

 تن40بظرفیت 

5کالتخراسان رضوی

شهرستان –خراسان رضوی 

-دهستان هزارمسجد-کالت

روستای چهارراه

بانک کشاورزی
محمد میرزاییان 

چهارراه
وزارت جهاد کشاورزی80008000



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

3022

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای ابدال اباد1تربت جامخراسان رضوی
محمد میرکی 

قرایی
وزارت جهاد کشاورزی260260

3023

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای جعفراباد1تربت جامخراسان رضوی
محمد میرکی 

قرایی
وزارت جهاد کشاورزی300300

3024

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

سبک

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای چاه - دهستان کیبر

کنده

پست بانک
محمد ناصر عرب 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی500500

3025

پرورش 

گوسفند داشتی 

و اصالح نژاد 

 راسی3000

30قوچانخراسان رضوی
قوچان خیابان شهید 

26مطهری نبش مطهری 
سازمان امور عشایر ایران1500015000محمد ناصریبانک توسعه تعاون

3026
 40بره پروار 

راسی
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

-بخش لطف اباد - درگز 

روستای تیرگان

وزارت جهاد کشاورزی408408محمد نامدارپست بانک

3027
 600گلخانه

متری
1خلیل آبادخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

روستای بزنجرد-خلیل اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد نجاتیپست بانک

3028
پرورش زنبور 

عسل
3مشهدخراسان رضوی

شهرستان مشهد،خین عرب 

روستای بهار
وزارت جهاد کشاورزی915915محمد نظام خواهبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

5سبزوارخراسان رضویگلیم بافی3029

- سبزوار - خراسان رضوی 

منزل - روستای استیر 

شخصی محمد نودهی

200200محمد نودهیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3030
فراوری پسته و 

پوست کنی
12فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

فیروزه روستا حسن آباد 

ساالر

وزارت جهاد کشاورزی1600016000محمد نورافشانبانک کشاورزی

3031
پرورش دام 

سبک
2باخرزخراسان رضوی

شهرستان باخرز روستای 

ارزنه
پست بانک

محمد نورانی 

ارزنه ئی
وزارت جهاد کشاورزی600600

3032

طرح پرورش و 

تولید زعفران 

دو هکتاری

1مشهدخراسان رضوی
 - 97توس - بلوار توس 

روستای لقمانی
وزارت جهاد کشاورزی552552محمد نوروزیبانک کشاورزی

3033

پرورش 

گسترده دام 

گوشتی و 

داشتی

3فریمانخراسان رضوی
خراسان رضوی شهرستان 

روستای عشق اباد-فریمان 
وزارت جهاد کشاورزی18001800محمد نوریپست بانک

3034
پرورش زنبور 

عسل
1خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای اردنج
صندوق کارآفرینی امید

محمد نوری 

توپکانلو
وزارت جهاد کشاورزی200200

3035

پرواربندی دام 

سبک باظرفیت 

 راس60

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای سده
بانک کشاورزی

محمد هادی 

سالمی
وزارت جهاد کشاورزی365365

3036
پرورش بره 

پرواری
1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان فیروزه روستای 

زوانگ
بانک کشاورزی

محمد هادی 

عارفخانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3037
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیروستای مغان-کاشمر2کاشمرخراسان رضوی

محمد هدایتی 

نامق
وزارت جهاد کشاورزی400400



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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3038

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد هفستانیبانک کشاورزیروستای باغسنگان علیا2تربت جامخراسان رضوی

3039
دامپروری 

داشتی
2سرخسخراسان رضوی

روستای ابراهیم - سرخس 

کوچه شهید بارانی- آباد 
وزارت جهاد کشاورزی390390محمد وثاقیبانک کشاورزی

3040

خرید و پرورش 

گاو شیری نژاد 

هلشتاین

وزارت جهاد کشاورزی800800محمد وحیدیبانک کشاورزیباخرز روستای آویان2باخرزخراسان رضوی

3041
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی320320محمد ورقاییصندوق کارآفرینی امیدکاشمر روستای قوچ پلنگ1کاشمرخراسان رضوی

3042
پرورش 

گوسفندداشتی
سازمان امور عشایر ایران500500محمد یوسفیپست بانکروستای درونه1بردسکنخراسان رضوی

1درگزخراسان رضویکشت زعفران3043

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای حسین آباد صداقت

وزارت جهاد کشاورزی280225محمد یزدیبانک کشاورزی

3044

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150محمد یعقوبیپست بانکروستای شوراب علیا1تربت جامخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد یعقوبیصندوق کارآفرینی امید4روستای مزده خ ابوالفضل1خلیل آبادخراسان رضویپرواربندی بره3045

3046
گوسفند مغانی 

داشتی
بانک توسعه تعاونروستای حاجی اباد- باخرز1باخرزخراسان رضوی

محمد یوسف 

پرکوک
وزارت جهاد کشاورزی300300



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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3047

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای میخک1تربت جامخراسان رضوی
محمد یوسف 

قلعه کاهی
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد یوسفیبانک توسعه تعاونقوچان روستای چاالکی2قوچانخراسان رضویپرورش دام3048

3049

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

پست بانکبردسکن روستای ظاهرآباد1بردسکنخراسان رضوی
محمد یوسفی 

طاهری
سازمان امور عشایر ایران500500

3050
پرورش گاو 

اصیل شیری
11کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر روستای حاجی آباد
پست بانک

محمداسماعیل 

غیبی هاشم 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی50005000

3051
پرورش ماهیان 

گرم آبی
8مه والتخراسان رضوی

روستای مهنه، چاه عمیق 

مهندس حیدربیگی
صندوق کارآفرینی امید

محمدامین 

حیدربیگی مهنه
وزارت جهاد کشاورزی25002500

3سبزوارخراسان رضویصنایع چوبی3052
روستای -شهرستان سبزوار

ایزی
صندوق کارآفرینی امید

محمدامین گلرخ 

ثانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

3053
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای فخر اباد1قوچانخراسان رضوی

محمدتقی اکبری 

راد
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزینقاب1جوینخراسان رضویخرید تراکتور3054
محمدتقی آب 

ساالن
وزارت جهاد کشاورزی720720

3055

پرورش دهنده 

گوساله پرواری 

به ظرفیت 

راس18

3مه والتخراسان رضوی
- بخش مرکزی - مه والت 

حسن آباد- دهستان حومه 
بانک کشاورزی

محمدتقی 

رحمانی
وزارت جهاد کشاورزی926926

صندوق کارآفرینی امیدروستای ایرج آباد خ اصلی1خلیل آبادخراسان رضویپرواربندی بره3056
محمدتقی 

رضادوست
وزارت جهاد کشاورزی200200
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3057
پرورش گاو 

 راسی80شیری 
بانک کشاورزیقوچان اراضی دیزاوند8قوچانخراسان رضوی

محمدحسن 

باقریان
وزارت جهاد کشاورزی270872000

3058

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیروستای گزولکی1بردسکنخراسان رضوی
محمدحسن پاک 

دامن
سازمان امور عشایر ایران400400

3059
پرواربندی بره 

 راسی200
بانک کشاورزیبایگ- تربت حیدریه 2تربت حیدریهخراسان رضوی

محمدحسن 

حسن زاده بایگی
وزارت جهاد کشاورزی900540

3060

گسترش 

دامداری 

راس 50)

(گوسفند داشتی

پست بانکروستای سیدآباد- چناران 1چنارانخراسان رضوی
محمدحسن 

حسین آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

پست بانکروستای صفی اباد1چنارانخراسان رضویکاشت زعفران3061
محمدحسن 

ذوالفقاری
وزارت جهاد کشاورزی500500

3062

اسالیس پیاز و 

بسته بندی 

چاشنی و ادویه 

ها

20رشتخوارخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای فتح آباد-رشتخوار
بانک کشاورزی

محمدحسن 

صباغ زاده
وزارت جهاد کشاورزی50001500

3063
تولید وپرورش 

قارچ
صندوق کارآفرینی امیدروستای صدخرو7داورزنخراسان رضوی

محمدحسن 

صدخروی
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک کشاورزیروستای کلیدر1نیشابورخراسان رضویزنبورداری3064
محمدحسن فرخ 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی394394

1فریمانخراسان رضویدامپروری3065

- استان خراسان رضوی

بخش -شهرستان فریمان

-روستای اره کمر-قلندراباد

منزل محمد حسن مهدیزاده

صندوق کارآفرینی امید
محمدحسن 

مهدیزاده
وزارت جهاد کشاورزی150150
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4بینالودخراسان رضویچاپخانه3066

کیلومتردو شاندیز روبه رو 

موجهای خروشان دهنو 

بلوارصاحب الزمان 3مدرس 

61پالک 14قطعه 12بلوک 

صندوق کارآفرینی امید
محمدحسین 

بهرام فر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی22002200

3067
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر3قوچانخراسان رضوی

محمدحسین 

داغستانی
سازمان امور عشایر ایران400400

3068
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضوی

محمدحسین 

ربانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

3069

احداث مزرعه 

کاشت )زعفران 

(زعفران

بانک کشاورزیروستای کچولی- سرخس 1سرخسخراسان رضوی
محمدحسین 

سندگل
وزارت جهاد کشاورزی264264

بانک کشاورزیروستای قوش خزاعی2سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی3070
محمدحسین 

عرب خزاعی
وزارت جهاد کشاورزی390390

3071

محصوالت 

سبزی وصیفی 

گلخانه ای

بانک کشاورزیجیم آباد نبش قبرستان5مشهدخراسان رضوی
محمدحسین 

قربانی
وزارت جهاد کشاورزی65006500

3072
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

محمدرحیم 

پرکوک
سازمان امور عشایر ایران10001000

3073
پرورش دام 

سبک
پست بانکقوچان روستای ددانلو1قوچانخراسان رضوی

محمدرحیم حق 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی300300

3074
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان4قوچانخراسان رضوی

محمدرحیم 

حیاتیان
سازمان امور عشایر ایران700700

3075
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان عشایری
بانک توسعه تعاون

محمدرحیم 

فروتن توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500
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بانک کشاورزیجغتای روستای ابوچناری3جغتایخراسان رضویگاوشیری3076
محمدرضا 

ابوچناری
وزارت جهاد کشاورزی16001600

3077
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

محمدرضا 

احمدی نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

3078

توسعه و خرید 

تجهیزات 

MDFکارگاهی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500محمدرضا باقریصندوق کارآفرینی امیدشهر دولت آباد1زاوهخراسان رضوی

4کاشمرخراسان رضویگلخانه آلویه ورا3079

شهرستان  –خراسان رضوی 

- روستای کسرینه –کاشمر 

ا راضی چاه موتور مهری

وزارت جهاد کشاورزی24001800محمدرضا باقریبانک کشاورزی

3080

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای چاه مزار سفلی1تربت جامخراسان رضوی
محمدرضا باقری 

فر
وزارت جهاد کشاورزی150150

3081
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان رشتخوار روستای 

فاردق
وزارت جهاد کشاورزی200200محمدرضا باهوشصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی300300محمدرضا پاسبانپست بانکروستای اقر سفلی2فریمانخراسان رضویدامداری3082

3083

اصالح نژاد 

پرورش 

گوسفند پروار

پست بانکروستای سید اباد1چنارانخراسان رضوی
محمدرضا 

پاسبانی سید اباد
وزارت جهاد کشاورزی400400

3084
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

محمدرضا 

پاکروح نقابی
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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3085

پرورش 

گوسفند 

(میش)مولد

2فریمانخراسان رضوی
روستای تقی اباد پشت 

مسجد جامع
وزارت جهاد کشاورزی150150محمدرضا پایانپست بانک

3086
پرورش 

گوسفند پرواری
2خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل آباد روستای مزده 

کوچه کاریزک کنار چاه 

موتور دو درختی

صندوق کارآفرینی امید
محمدرضا 

پرهیزکار
وزارت جهاد کشاورزی500500

1خوافخراسان رضویدامپروری3087
روستای . بخش سالمی 

قلعه نو
بانک کشاورزی

محمدرضا 

تیموری قلعه نوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

3088
 11پرورش گاو 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمدرضا جوادیپست بانکروستای بارو1چنارانخراسان رضوی

3089
پرورش گاو 

شیری
پست بانکروستای مزرج2قوچانخراسان رضوی

محمدرضا حسن 

مزرجی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

3090

فیلمبرداری 

وگرافیک 

محتوی تصویر

صندوق کارآفرینی امیدجغتای1جغتایخراسان رضوی
محمدرضا حنیف 

پور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی400400

3091

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای خیرآباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
محمدرضا 

خورسند کار
وزارت جهاد کشاورزی150150

3092
پرورش دام 

سبک و سنگین
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان زضوی 

یونسی- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی12001200محمدرضا سپاهیبانک کشاورزی

1قوچانخراسان رضویکاشت زعفران3093
خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای برج زیدانلو
پست بانک

محمدرضا شبانی 

برج
وزارت جهاد کشاورزی480480
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3094
پرورش 

گوسفند داشتی
1مشهدخراسان رضوی

جاده کالت روستای خور 

علیا
بانک کشاورزی

محمدرضا 

شهامتی خور
سازمان امور عشایر ایران600600

3095
پرورش گاو 

شیری
1تربت حیدریهخراسان رضوی

بخش مرکزی روستای کاج 

درخت جنب کارخانه 

کایولین گاوداری صنعتی 

شیبانی

بانک کشاورزی
محمدرضا 

شیبانی نوقابی
وزارت جهاد کشاورزی640640

3096
پرورش دام 

سبک
1خوافخراسان رضوی

- بخش سالمی - خواف 

روستای فرح اباد
بانک کشاورزی

محمدرضا 

شیرپور سلمانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

صندوق کارآفرینی امیدزوراباد2جوینخراسان رضویپرورش زنبور3097
محمدرضا علی 

مردانی
وزارت جهاد کشاورزی800800

3098
پرورش 

گوسفند داشتی
2زاوهخراسان رضوی

شهرستان زاوه روستای 

نیازاباد
بانک کشاورزی

محمدرضا 

کبوتری
وزارت جهاد کشاورزی540540

3099

پرورش زنبور 

عسل و فراورده 

های عسل

وزارت جهاد کشاورزی49604960محمدرضا کرابیبانک توسعه تعاونروستای کراب8سبزوارخراسان رضوی

3100
پرورش زنبور 

عسل
1سبزوارخراسان رضوی

شهرستان سبزوار روستای 

کسکن
بانک کشاورزی

محمدرضا 

کسکنی
وزارت جهاد کشاورزی300300

3101

پرورش گل 

محمدی در 

 هکتار7سطح 

3کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ شهر 

ریوش، خیابان دانش

بانک کشاورزی
محمدرضا 

کالنتربختیاری
وزارت جهاد کشاورزی12001200

3102
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

روستای حقناباد-رشتخوار
وزارت جهاد کشاورزی450450محمدرضا مجاورپست بانک
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3103

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای تیمنک علیا1تربت جامخراسان رضوی
محمدرضا 

مختباز تیمنکی
وزارت جهاد کشاورزی150150

3104
آلویه ورا ،گل 

محمدی و عناب
10گنابادخراسان رضوی

روستای - شهرستان گناباد 

نوده پشنگ
پست بانک

محمدرضا 

میرمحرابی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

3105
پرورش گاو 

شیری
1کاشمرخراسان رضوی

روستای ممرآباد خ شهدا پ 

13
پست بانک

محمدرضا میری 

ممرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی960960

3فریمانخراسان رضویپرورش بوقلمون3106

سفیدسنگ انتهای خیابان 

 کیلو متر بعد از 2رجایی 

مسکن مهر پرورش بوقلمون 

جنت

پست بانک
محمدرضا 

ناصری روحانی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

3107
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

محمدرضا 

نیکویی شفیع
سازمان امور عشایر ایران11801180

3108

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

راس2شیری

پست بانکروستای پایه1چنارانخراسان رضوی
محمدرضا یزدان 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی500500

3مشهدخراسان رضویپوشاک3109

 جاده مشهد 75کیلومتر 

تربت حیدریه روستای بازه 

حور

بانک توسعه تعاون
محمدعلی ارباب 

خالص
وزارت صنعت، معدن و تجارت20001349

3110
پرواربندی 

گوسفند
بانک کشاورزیروستای امان اباد1فیروزهخراسان رضوی

محمدعلی امان 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی504504

3111
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک توسعه تعاونقوچان روستای کلر2قوچانخراسان رضوی

محمدعلی براتی 

کلر
سازمان امور عشایر ایران580580
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3112

شستشو و 

دانه بندی شن و 

ماسه

5جوینخراسان رضوی
روستای - شهرستان جوین

برغمد
صندوق کارآفرینی امید

محمدعلی 

برغمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

3113

طرح گاو شیری 

اقای محمدعلی 

توزنده جانی

2فیروزهخراسان رضوی

شهرستان فیروزه روستای 

توزنده جان نو روبه روی 

امامزاده منزل محمدعلی 

توزنده جانی

پست بانک
محمدعلی 

توزنده جانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

3114
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

محمدعلی 

جاویدی
سازمان امور عشایر ایران490490

وزارت جهاد کشاورزی760760محمدعلی خزیمهبانک کشاورزیروستای قوش خزایی2سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی3115

3116
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

محمدعلی 

رحیمی
سازمان امور عشایر ایران250250

3117

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

پست بانکروستای سیبک سفلی1تربت جامخراسان رضوی
محمدعلی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی150150

3118
پرواربندی 

گوساله
1نیشابورخراسان رضوی

خراسان رضوی نیشابور 

بخش میان جلگه روستا 

ساالری

بانک کشاورزی
محمدعلی شاه 

قاسمی
وزارت جهاد کشاورزی540540
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3119

تولید صنایع 

دستی ، 

هنرهای سنتی 

، مشبک چوب 

و فلز ، مبلمان 

خانگی ، 

سرویس خواب 

، گنجه ، نهار 

خوری و 

دکوراسیون 

داخلی

2چنارانخراسان رضوی
روستای کالته - چناران 

میان
صندوق کارآفرینی امید

محمدعلی 

شهریور بقمچی
870870

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3120
پرورش گاو 

شیری
3باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

روستای -شهرستان باخرز 

کردیان

وزارت جهاد کشاورزی17001700محمدعلی مرادیبانک کشاورزی

3121

پرورش گاو 

شیری به همراه 

اصالح نژاد

پست بانکروستای مزینان1داورزنخراسان رضوی
محمدعلی 

مزینانی
وزارت جهاد کشاورزی638638

3122
کشت گیاهان 

دارویی
1خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای چرو
صندوق کارآفرینی امید

محمدعلی 

نصرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره3123
- شهرستان خوشاب

روستای دهنه شور
بانک کشاورزی

محمدعلی 

نوروزی
وزارت جهاد کشاورزی250250

3124
پرورش گوساله 

پروار
2نیشابورخراسان رضوی

- بخش سروالیت- نیشابور

بعد از - روستای کلیدر

مخابرات

بانک کشاورزی
محمدقاسم 

کلیدری
وزارت جهاد کشاورزی875875

3125
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

محمدکریم 

حاجی زاده
سازمان امور عشایر ایران500500
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3126
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

محمدکریم 

شکفته
سازمان امور عشایر ایران500500

3127

کشت گلخانه 

ای 

(هیدروپونیک)

4خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای شم آباد
صندوق کارآفرینی امید

محمدمهدی 

حجی پور
وزارت جهاد کشاورزی38403840

3128
پرورش گاو 

راسی10شیری 
2بردسکنخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی

- شهرستان بردسکن

روستای سعادت آباد

بانک کشاورزی
محمدهاشم 

نخعی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

3129

پرورش 

دا)گوسفندمغانی

(شتی

وزارت جهاد کشاورزی500500محمود اسحاقیصندوق کارآفرینی امیدروستای منج-باخرز1باخرزخراسان رضوی

1زاوهخراسان رضویگوسفند داشتی3130
روستای -شهرستان زاوه

شهن اباد
وزارت جهاد کشاورزی600600محمود اسد پوربانک کشاورزی

3131

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150محمود اقازادهپست بانکروستای حاجی اباد1تربت جامخراسان رضوی

3132
پرورش 

گاوشیری
2تربت حیدریهخراسان رضوی

روستای بوری آباد احمد 

 آخر میالن9رضا 
بانک کشاورزی

محمود اکبرپور 

بوری آبادی
وزارت جهاد کشاورزی10801080

سازمان امور عشایر ایران500500محمود امیدوارپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی3133

3134
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

رشتخوار،روستای احمدآباد 

؛آستانه

وزارت جهاد کشاورزی600600محمود آزاده دلپست بانک

بانک توسعه تعاونسرخس روستای یازتپه1سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی3135
محمود بخشی 

زایی
وزارت جهاد کشاورزی400400
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3جوینخراسان رضویفرآوری انگور3136
شهرستان -خراسان رضوی

شهرک رازی-جوین
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمود بهرآبادیصندوق کارآفرینی امید

3137
کارگاه تولیدی 

گلیم بافی
پست بانکزاوه روستای دولت اباد1زاوهخراسان رضوی

محمود بیابان 

گرد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3138
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمود تقدیریبانک کشاورزیبردسکن روستای محمداباد3بردسکنخراسان رضوی

3139
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500محمود تونکبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

3140
گوسفند بز 

 راسی60داشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمود چمنیپست بانکروستای نوزاد_گلمکان1چنارانخراسان رضوی

3141
پرورش 

گوسفندداشتی
بانک کشاورزیروستای حسین آباد-جغتای4جغتایخراسان رضوی

محمود حسین 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

3142
کشت زعفران 

یک هکتار
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش لطف آباد - درگز 

روستای توقی

بانک کشاورزی
محمود حسین 

زاده سراب
وزارت جهاد کشاورزی560450

3143

پرورش دام 

سبک گوسفند 

داشتی

1خوافخراسان رضوی

- بخش سنگان- خواف

منطقه عشایری دره وجین 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی450450محمود حسینیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی300300محمود خشنوبانک توسعه تعاونروستای خمارتاش1قوچانخراسان رضویپرورش دام3144

3145

ایجاد واحد 

خانه مسافر 

روستایی

4بینالودخراسان رضوی

جاغرق - جاغرق - طرقبه 

روبروی  - (انقالب  ) 21

- دبستان شهید خانی 

30پالک 

صندوق کارآفرینی امید
محمود 

خوشرونژاد
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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3146
پرورش 

گوسفندداشتی
بانک کشاورزیبردسکن کدوغن سعادت اباد2بردسکنخراسان رضوی

محمود دلشاد 

غالمی
وزارت جهاد کشاورزی700700

3147

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند دشتی 

به 

راس95ظرفیت

1خوافخراسان رضوی
- خواف- خراسان رضوی 

چهارده- بخش سالمی 
پست بانک

محمود رضا 

عثمانی رودی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

3148
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای زنده جان4کاشمرخراسان رضوی

محمود رضایی 

اوندری
وزارت جهاد کشاورزی12001200

2جوینخراسان رضویگاوداری شیری3149
شهرستان جوین مجموعه 

رازی روستای قزلقارشی
بانک کشاورزی

محمود زارع 

قزلقارشی
وزارت جهاد کشاورزی23502350

پست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضویگوسفند پروار3150
محمود سعادتی 

سیداباد
وزارت جهاد کشاورزی500500

3151
کارگاه تولید 

پوشاک
صندوق کارآفرینی امیدجغتای1جغتایخراسان رضوی

محمود سلیمی 

راد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

3152
پرورش ماهیان 

سردآبی
2سبزوارخراسان رضوی

شهرسبزوار اراضی روستای 

شهر سوخته
وزارت جهاد کشاورزی25002500محمود سوریبانک کشاورزی

3153

پرورش 

گوسفند 

داشتب ال هدف 

اصالح نژاد

پست بانکروستای خیر اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
محمود صادقی 

قلعه سرخ
وزارت جهاد کشاورزی300300
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3154

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

داشتی /سبک

همراه با اصالح 

نژاد

1خوافخراسان رضوی
- سنگان- شهرستان خواف

روستای نهور
وزارت جهاد کشاورزی300300محمود صفریپست بانک

3155
پرورش قارچ 

دکمه ای
2خلیل آبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خلیل آباد روستای نصرآباد 

1خیابان امام رضا امام رضا 

وزارت جهاد کشاورزی190190محمود صنعانپست بانک

2تربت حیدریهخراسان رضویگاوداری3156
روستای - تربت حیدریه 

سیوکی
وزارت جهاد کشاورزی16001600محمود عبداله پوربانک کشاورزی

3157

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

به ظرفیت 

بر  (راس 40

مبنای اصالح 

نژادی

وزارت جهاد کشاورزی500500محمود عرب نژادپست بانکروستای چاه گچی- خواف 1خوافخراسان رضوی

3158
گوسفند داشتی 

راسی40
1چنارانخراسان رضوی

 7چناران امام خمینی 

میالن دوم سمت راست
پست بانک

محمود قاین نژاد 

جفکانلو
سازمان امور عشایر ایران350350

3159
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران10001000محمود قنبرزادهبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان4قوچانخراسان رضوی

3160
پرورش قارچ 

خوراکی
2خوشابخراسان رضوی

سلطان - شهرستان خوشاب

اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200محمود کاشکیصندوق کارآفرینی امید
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3161
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمود کاظمیصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

3162
دامداری 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی870870محمود کوه کنبانک کشاورزیسرخس رستای صمداباد2سرخسخراسان رضوی

3163

کشت گل 

محمدی در 

 هکتار1سطح 

1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ شهر 

ریوش بلوار امام علی خیابان 

12سرو پالک 

وزارت جهاد کشاورزی200200محمود کوهیبانک کشاورزی

3164

کشاورزی 

کشت گوجه 

چغندر

وزارت جهاد کشاورزی200200محمود مختاریپست بانکروستای سرک1چنارانخراسان رضوی

3165
تولیدی تریکو 

کشبافت
3خوشابخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خوشاب بخش مشکان 

روستای مشکان

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500محمود مشکانیصندوق کارآفرینی امید

3166

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

پست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی
محمود 

مصطفوی ثانی
سازمان امور عشایر ایران400400

3167
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چان روستای زیدانلو.ق
بانک کشاورزی

محمود مطلوب 

زیدانلو
وزارت جهاد کشاورزی500500

3168
احداث سایبان 

در محصول انار
بانک کشاورزیبجستان روستای مزار5بجستانخراسان رضوی

محمود مهمان 

نواز
وزارت جهاد کشاورزی798798

3169
پرورش 

گاوشیری
وزارت جهاد کشاورزی18501850محمود نهاردانیبانک کشاورزیروستای جبله نو-جغتای4جغتایخراسان رضوی
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3170

دامداری 

گوسفند داشتی 

نژاد مغانی

2باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

ابنیه

وزارت جهاد کشاورزی600600محمود یوسفیصندوق کارآفرینی امید

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره3171
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای اکبرآباد
بانک کشاورزی

محمودرضا 

اکبرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی760760

3172
صنایع تبدیلی 

کشاورزی
5جغتایخراسان رضوی

-جغتای-خراسان رضوی 

روستای محمدآباد
بانک کشاورزی

محمودرضا 

محمدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

3173

پرورش 

گوسفند داشتی 

با نگاه اصالح 

نژاد

3تربت جامخراسان رضوی
تربت جام صالح اباد 

روستای سقرچشمه
بانک کشاورزی

محی الدین 

کریمی
وزارت جهاد کشاورزی250250

3174
پرورس گاو 

شیری
1گنابادخراسان رضوی

روستای - شهرستان گناباد 

کالت
بانک کشاورزی

مختار امامی 

کالتی
وزارت جهاد کشاورزی470280

3175
پرورش 

گوسفند داشتی
2بجستانخراسان رضوی

شهر - خراسان رضوی 

روستای فخرآباد- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی10001000مخدره سجادیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی19001900مراد علی اسدیبانک کشاورزیدولت اباد-شهرستان زاوه5زاوهخراسان رضویگاو شیری3176

3177
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

مرادعلی حسین 

نژادمقدم
سازمان امور عشایر ایران500500

3178
احداث باغ 

متراکم
10تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه رباط سنک 

بعد از رباط میاندشت مزرعه 

شرکت

وزارت جهاد کشاورزی36003600مرتضى شرکتبانک کشاورزی

3179
پروراربندی 

راسی200بره
پست بانکروستای رکن اباد-بردسکن4بردسکنخراسان رضوی

مرتضی علی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی15001500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1درگزخراسان رضویکشت زعفران3180

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش چاپشلو - درگز 

روستای ینگه قلعه

وزارت جهاد کشاورزی560450مرتضی بیرمیبانک کشاورزی

3181

تجهیز و 

نوسازی 

اقامتگاه 

بومگردی

3گنابادخراسان رضوی
- گناباد - خراسان رضوی 

روستای ریاب
700700مرتضی پور قیصرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3182
اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعشایر شهرستان نیشابور1نیشابورخراسان رضوی

مرتضی جباری 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران12001200

3183

پرورش 

 20- گاوشیری 

- راسی مولد

صنعتی

2گنابادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

گناباد بخش مرکزی 

دهستان حومه جاده 

بجستان مجتمع گاو شیری 

دامشهر گناباد

بانک کشاورزی
مرتضی جهان 

تیغ
وزارت جهاد کشاورزی600550

3184
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای بیگلر1قوچانخراسان رضوی

مرتضی جوادی 

بگلر
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی300300مرتضی حسنیپست بانکروستای سید اباد1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی3185

3186

پرواربندی 

گوسفند یابره 

پرواری 

راسی200

بانک کشاورزیشهرستان کاشمر3کاشمرخراسان رضوی
مرتضی 

دنیاگذشته
وزارت جهاد کشاورزی15001500

3187
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500مرتضی رستم نیاپست بانکقوچان روستای کچالنلو1قوچانخراسان رضوی

3188
پروار بندی 

گوسفند
1چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

سیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی450450مرتضی شیرافکنپست بانک
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3189
پرورش 

گوسفند داشتی
2زاوهخراسان رضوی

روستای -شهرستان زاوه

مرغزار
بانک کشاورزی

مرتضی صالحی 

مرغزاری
وزارت جهاد کشاورزی400400

3190
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای دستوران-جغتای4جغتایخراسان رضوی

مرتضی علی 

باسره
وزارت جهاد کشاورزی14501450

3191
پرورش دام 

سبک
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان رشتخوار روستای 

کریم آباد
بانک کشاورزی

مرتضی علی پور 

کریم آباد
وزارت جهاد کشاورزی450450

3192
پرورش 

زنبورعسل
وزارت جهاد کشاورزی478478مرتضی علیزادهبانک کشاورزیروستای زرقان1جغتایخراسان رضوی

3193
دامداری و 

اصالح نژاد
4سبزوارخراسان رضوی

شهرستان سبزوار روستای 

گراب
سازمان امور عشایر ایران11001100مرتضی قلی زادهبانک توسعه تعاون

3194

توسعه کارگاه 

رودوزیهای 

(سنتی)الحاقی 

8مشهدخراسان رضوی

- مشهد - خراسان رضوی 

بخش احمدآباد، روستای 

بعد از امام زاده - پیوه ژن 

هاشم و محتشم

50005000مرتضی کریمیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3195
تولیدی پوشاک 

ورزشی
3تربت حیدریهخراسان رضوی

تربت حیدریه فرزق حاشیه 

میدان مرکزی فرزق روبروی 

ایستگاه اتوبوس کارگاه 

تولیدی پوشاک ورزشی

بانک توسعه تعاون
مرتضی 

محمودی زاوه گی
وزارت صنعت، معدن و تجارت14021402

3196
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای محمدآباد -رشتخوار

آستانه

بانک توسعه تعاون
مرتضی یزدانی 

محمدآباد
وزارت جهاد کشاورزی450450

3197

پرورش 

گوسفند داشتی 

همراه با اصالح 

نژاد های داخلی

3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار روستاهای ابارش 

استیر و برخی از مراتع و 

اراضی شهرستان

وزارت جهاد کشاورزی15001500مرجان ابارشیپست بانک
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پست بانکتیباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی3198
مرجان صابری 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3199
مرضیه احسانی 

بارانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مرضیه اسکندریصندوق کارآفرینی امیدروستای قومی-تایباد1تایبادخراسان رضویکاربافی سنتی3200
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3201

صندوق خرد 

محلی روستای 

افچنگ

صندوق کارآفرینی امید400400مرضیه افچنگیصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای افچنگ30سبزوارخراسان رضوی

3202

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

معتمدیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه بازوبندیصندوق کارآفرینی امید

1کاشمرخراسان رضویدامداری3203
کاشمر روستای محمدیه 

کوچه شهدا
پست بانک

مرضیه باقری 

کسرینه
وزارت جهاد کشاورزی560560

30بردسکنخراسان رضویقالیبافی3204
خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستای نظام اباد
صندوق کارآفرینی امید400400مرضیه حقیق گوصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی3205
مرضیه خاموشی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2رشتخوارخراسان رضویقالیبافی3206
رشتخوار خیابان جمهوری 

9اسالمی 
صندوق کارآفرینی امید

مرضیه خطایی 

رشخوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای ارزنه-باخرز 1باخرزخراسان رضویخیاطی3207
مرضیه خواجه 

گی ارزنه یی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150
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3208

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی

1خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای رباط جز
صندوق کارآفرینی امید

مرضیه رباط 

جزی
وزارت جهاد کشاورزی340340

1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3209
تایبادروستای فرمان 

آباددشت فرمان آباد
وزارت جهاد کشاورزی160160مرضیه رنگیانپست بانک

4بجستانخراسان رضویپسته پاک کنی3210
شهر -شهرستان بجستان

جنب بلوار امام رضا-یونسی 
بانک توسعه تعاون

مرضیه سپاهی 

یونسی
وزارت جهاد کشاورزی40004000

3211

راه اندازی 

کارگاه ابریشم 

بافی

1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت بخش 

زاوین زاوین انتهای خیابان 

7امام حسین 

150150مرضیه شبانصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3212
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش ششتمد 

روستای علی آباد ترکن
صندوق کارآفرینی امید

مرضیه صالح 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3213
مرضیه صبوری 

کراتی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3214
پرورش زنبور 

عسل
1چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

(کوهپایه بینالود)فریزی 
بانک توسعه تعاون

مرضیه عباس 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه عمرانیصندوق کارآفرینی امیدرشتخوار روستای زرغری2رشتخوارخراسان رضویقالیبافی3215

3216
کارگاه خیاطی 

زنانه
1قوچانخراسان رضوی

باجگیران روستای اینچه 

کیکانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه فرامرزیصندوق کارآفرینی امید

3217

بهره برداری از 

معدن سنگ 

الشه اورتکند

بانک توسعه تعاونروستای اورتکند-کالت 3کالتخراسان رضوی
مرضیه فیروزی 

سررود
وزارت صنعت، معدن و تجارت21602160
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صندوق کارآفرینی امیدروستای فیروزآباد1قوچانخراسان رضویقالیبافی3218
مرضیه قدوسی 

فیروزاباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره3219
- شهرستان خوشاب

روستای دهنه شور
وزارت جهاد کشاورزی434434مرضیه مرویپست بانک

3220

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای ابراهیم اباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه معتمدیصندوق کارآفرینی امید

3221

پرورش 

گوسفندداشتی 

باهدف امیخته 

گری

پست بانکروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی
مرضیه نسل 

شاملو
وزارت جهاد کشاورزی150150

3222

چادرشب 

بافندگی :بافی

پارچه های 

فرت )دست باف

(بافی

100100مریم ارمصندوق کارآفرینی امید8روستای اغویه امام رضا1تربت حیدریهخراسان رضوی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3223
- روستای اسدآباد دربند 

منزل محمدبهلولی
100100مریم ازغشیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3224
گوسفند مغانی 

داشتی
2باخرزخراسان رضوی

روستای - شهرستان باخرز

ارزنه
پست بانک

مریم اسدی ارزنه 

ئی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

3225
پروس گاو 

شیری
3سبزوارخراسان رضوی

روستای کسکن مسیر شو 

علی  )باغ گاوداری اسالمی 

(آبادی 

وزارت جهاد کشاورزی10001000مریم اسالمیصندوق کارآفرینی امید

3226

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای ابدال اباد1تربت جامخراسان رضوی
مریم افضلی 

ابدال آبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150
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3227
کارگاه معرق 

کاری
100100مریم امیریصندوق کارآفرینی امیدچناران روستای جوکال1چنارانخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فریمانخراسان رضویپرورش گوسفند3228
روستای حسین آباد رخنه 

گل
وزارت جهاد کشاورزی150150مریم باز محمدیصندوق کارآفرینی امید

3229
- قالیبافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

روستای فتح آباد - مه والت 

2خ امام رضا - 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم بدیعیپست بانک

3230

پرورش گاو 

 20شیری 

راسی مولد 

صنعتی

2گنابادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

گناباد بخش مرکزی 

دهستان حومه مجتمع گاو 

شیری دامشهر

وزارت جهاد کشاورزی12801280مریم بذرافشانبانک کشاورزی

3231

قالی بافی و 

تابلوفرش 

دستباف

1مشهدخراسان رضوی
 113روستای دهرود رسالت 

57 پ9مدیری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160مریم بلوایهصندوق کارآفرینی امید

3232

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150مریم بیدلصندوق کارآفرینی امیدروستای باغنو1تربت جامخراسان رضوی

3233

صندوق خرد 

محلی ،روستای 

شوربیگ

25تربت حیدریهخراسان رضوی
-رباطسنگ-تربت حیدریه

روستای شور بیگ
صندوق کارآفرینی امید400400مریم پاکدامنصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای فرمان آباد-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی3234
مریم پوردلکش 

بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3235
خیاطی و 

دوخت
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم جاذبیصندوق کارآفرینی امیدروستای کلوخی1قوچانخراسان رضوی

پست بانکتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی3236
مریم حسین 

دوست
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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3237
- خیاطی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

- شهرستان مه والت 

کوچه - روستای خیرآباد 

رسالت

صندوق کارآفرینی امید
مریم حسینی 

خیر آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی3238
مریم حق پرست 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3239
منزل - روستای پشته 

موسی حیدری
100100مریم حیدریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم خرم روزصندوق کارآفرینی امید10رشتخوار جنگل بهار 2رشتخوارخراسان رضویقالیبافی3240

پست بانکروستای یوسف آباد1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی3241
مریم خسروانی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3242
مریم خواجه 

حسین پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم خودستانصندوق کارآفرینی امیدزاوه دولت آباد1زاوهخراسان رضویخیاطی3243

صندوق کارآفرینی امیدروستای دلقند- سبزوار 1سبزوارخراسان رضویکارگاه خیاطی3244
مریم رباط 

سرپوشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم رجبیپست بانکروستای جوزقان-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی3245

3246
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100مریم رحیمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مه والتخراسان رضویقالیبافی3247
خ امام - روستا حسن آباد 

انتهای امام رضا- رضا 
بانک توسعه تعاون

مریم رشیدی 

حسن آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3248
کارگاه تولیدی 

فرت بافی
بانک کشاورزیتربت حیدریه روستای فدرد2تربت حیدریهخراسان رضوی

مریم رمضانی 

فدردی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

3249

صندوق خرد 

محلی روستایی 

گیسور

صندوق کارآفرینی امید400400مریم ریحانیصندوق کارآفرینی امیدگناباد روستای گیسور30گنابادخراسان رضوی

2کاشمرخراسان رضوینانوایی3250
روستای زنده جان خ ثامن 

6الیمه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مریم زنده دلصندوق کارآفرینی امید

3251

پرورش دام 

- سبک 

گوسفند داشتی 

بر مبنای اصالح 

نژاد

1خوافخراسان رضوی
بخش جلگه زوزن روستای 

زوزن
وزارت جهاد کشاورزی500500مریم زنگنهپست بانک

3252
مشاغل خانگی 

خیاطی
1مه والتخراسان رضوی

روستای عبدل - مه والت

3خ عالمه طباطبایی- اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم ساالریپست بانک

3253

پرورش گل 

محمدی در 

سطح یک هکتار

1کاشمرخراسان رضوی
شهرستان کاشمر روستای 

فرگ
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم سن شناسبانک کشاورزی

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره3254

نیشابور شهرک بسیج 

خیابان امید ساختمان زمرد 

4زنگ 

وزارت جهاد کشاورزی640140مریم شاکریبانک کشاورزی

3255
پرورش 

گوسفند داشتی
1بجستانخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی 

روستای فخرآباد-بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی600600مریم شاهرخیبانک کشاورزی

3256

صندوق 

خردمحلی 

روستای رازی

30جوینخراسان رضوی
شهرستان جوین روستای 

رازی
صندوق کارآفرینی امید400400مریم شایان پورصندوق کارآفرینی امید
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1قوچانخراسان رضویکشت زعفران3257
خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای برج زیدانلو
وزارت جهاد کشاورزی480480مریم شبانی برجپست بانک

3258

پرواربندی بره 

با هدف اصالح 

نژاد و خرید از 

مرکز اصالح نژاد

بانک کشاورزیتربت جام روستای شیخلو5تربت جامخراسان رضوی
مریم شیرین 

بهادر رضاآبادی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

پست بانکروستای رهنه1تایبادخراسان رضویخیاطی3259
مریم صاحبدل 

بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکتایباد روستای اسداباد دربند1تایبادخراسان رضویخیاطی3260
مریم صمدی 

مشهد ریزه یی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3261
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار روستای البالغ بخش 

ششتمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم عباسیانصندوق کارآفرینی امید

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی3262
مریم عصمتی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3263
کارگاه تولید 

البسه زنانه
7خوشابخراسان رضوی

شهرستان خوشاب، روستای 

چرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم فاتحی زادهصندوق کارآفرینی امید

3264
طرح تولیدی 

پوشاک
بانک توسعه تعاونروستای چشمه گل1تربت جامخراسان رضوی

مریم فخر الدینی 

تیموری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3265

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

ولیعصر
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم قایمیصندوق کارآفرینی امید

3266
صندوق خرد 

2محلی یونسی 
30بجستانخراسان رضوی

-استان خراسان رضوی

شهر -شهرستان بجستان

یونسی

صندوق کارآفرینی امید
مریم کاظمیان 

یونسی
صندوق کارآفرینی امید400400
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم کلثومیانپست بانکتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویخیاطی3267

3268
فرش دست 

بافت
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم کنعانیصندوق کارآفرینی امیدروستای کردیان-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

3269

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150مریم گل گزیپست بانکروستای خیرآباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مریم گلچینصندوق کارآفرینی امیدتربت حیدریه روستای اغویه4تربت حیدریهخراسان رضویتولیدی پوشاک3270

3271

اقامتگاه بوم 

گردی و 

گردشگری

10خلیل آبادخراسان رضوی
خراسان رضوی شهرستان 

خلیل اباد روستای دهنو
500500مریم مالدارانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پساوه1تایبادخراسان رضویقالیبافی3272
مریم محمدنیا 

پساوه یی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم محمدیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای رهنه1تایبادخراسان رضویقالی بافی3273

1فیروزهخراسان رضویگلیم گبه3274
روستای حسن آباد ساالر 

1نور 
200200مریم معتمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2زاوهخراسان رضویقالی باف3275
روستای -شهرستان زاوه

شهن اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت550550مریم منتظریانصندوق کارآفرینی امید

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3276
منزل - روستای جوزقان 

علی اصغر منعمی
100100مریم منعمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مریم مهدی زادهصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویفرت بافی3277
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3278
پرورش 

بلدرچین
1خوافخراسان رضوی

- بخش سنگان - خواف 

روستای برآباد
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم مهدی زادهصندوق کارآفرینی امید
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3279
دامداری همراه 

با اصالح نژاد
1سبزوارخراسان رضوی

-بخش روداب-سبزوار

روستای شند
صندوق کارآفرینی امید

مریم موم دادی 

ثانی
سازمان امور عشایر ایران200200

وزارت جهاد کشاورزی300300مریم ناصرپست بانککاشمر روستای فروتقه1کاشمرخراسان رضویدامداری3280

3281

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه روستای 

ینگه قلعه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم نجیصندوق کارآفرینی امید

3282

احداث واحد 

بسته بندی و 

فرآوری گوشت 

قرمز ، مرغ و 

ماهی و تخم 

2مرغ 

40بینالودخراسان رضوی

شهرستان مشهد، بخش ده 

ثبتی ، اراضی چاهشک، 

 227 فرعی از 553شماره 

اصلی مفروز و مجزی شده 

5از 

وزارت جهاد کشاورزی3300033000مریم نخعی مقدمبانک توسعه تعاون

3283
فرت )کارباف 

(بافی
صندوق کارآفرینی امیدروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

مریم نگهبان 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2رشتخوارخراسان رضویقالی بافی3284
خراسان رضوی شهرستان 

رشتخوار روستای روح آباد
صندوق کارآفرینی امید

مریم هوشیار 

نظامی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2مه والتخراسان رضویتولیدی پوشاک3285
روستای عبدل - مه والت 

3بهجت - امام رضا - آباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800مریم وزیری فربانک توسعه تعاون

3286
پرورش 

گوسفند داشتی
1زاوهخراسان رضوی

بخش -شهرستان زاوه 

روستای علیک- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی500500مریم یعقوبیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امید100100مژگان محمدیصندوق کارآفرینی امیدبایگ،روستای بسک1تربت حیدریهخراسان رضویابریشم بافی3287

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مژگان نعمت زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای پشته1تایبادخراسان رضویقالی بافی3288
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3289

صندوق خرد 

محلی روستای 

جوزقان

30تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد بخش میان والیت 

روستای جوزقان

صندوق کارآفرینی امید
مژگان نعمتی 

جوزقانی
صندوق کارآفرینی امید400400

سازمان امور عشایر ایران300300مسعود اسحاقیپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی3290

3291
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکباخرز روستای کافچ1باخرزخراسان رضوی

مسعود اسدی 

ارزنه ئی
وزارت جهاد کشاورزی325325

3292
پرورش گوساله 

پروار
1نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش مرکزی 

روستای دربقاضی
وزارت جهاد کشاورزی800800مسعود بشارت نیابانک کشاورزی

3293

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

بانک کشاورزیعشایر- قوچان3قوچانخراسان رضوی
مسعود حاجی 

زاده
سازمان امور عشایر ایران850850

3294
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000مسعود رضوانیبانک کشاورزیکاشمرروستای مغان2کاشمرخراسان رضوی

3295

تولید ظروف 

چینی 

وسرامیکی

5قوچانخراسان رضوی
 2روستای نسیم آباد نسیم 

انتهای خیابان
صندوق کارآفرینی امید

مسعود روشن 

سراب
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

20تربت حیدریهخراسان رضوی گاوداریہتوسع3296

 رباط سنگ ہتربت حیدری

بعد از روستای رباط 

 شرکتہمیاندشت مزرع

وزارت جهاد کشاورزی80008000مسعود شرکتبانک کشاورزی

3297

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150مسعود شیر نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای علی اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
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3298

پرورش 

بلدرچین 

گوشتی

4مشهدخراسان رضوی
شهرستان مشهد روستای 

گوشه کنار
وزارت جهاد کشاورزی995995مسعود هادویبانک کشاورزی

3299

پرورش گاو 

شیری با هدف 

اصالح نژاد

5تربت جامخراسان رضوی
روستای جنگاه مجتمع گاو 

شیری نسیم تربت جام
وزارت جهاد کشاورزی25002500مسعود هداییبانک کشاورزی

3300

خدمات مدرن 

سازی 

مکانیزاسیون

2بجستانخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای فخرآباد- بجستان 
بانک کشاورزی

مسلم ابراهیم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی670670

3301

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150مسلم جعفر پورپست بانکروستای بردو1تربت جامخراسان رضوی

2درگزخراسان رضوی200زنبورداری 3302

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش چاپشلو - درگز 

روستای بشارت

وزارت جهاد کشاورزی770770مسلم خدادوستبانک کشاورزی

3303
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

مسلم خسروی 

زاد
سازمان امور عشایر ایران500500

3304

پرورش دهنده 

زنبورعسل به 

ظرفیت 

کلنی100

2مه والتخراسان رضوی

- بخش شادمهر - مه والت 

روستای -دهستان ازغند 

9519911111ازغند 

وزارت جهاد کشاورزی400400مسلم فرهادی رادپست بانک

3305
کشت گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی200200مسلم نصرآبادیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان خوشاب1خوشابخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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3306
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای بیگلر1قوچانخراسان رضوی

مصطفی جوادی 

بیگلر
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3307
مصطفی حسین 

شعار
وزارت جهاد کشاورزی800800

3308
کشتارگاه 

صنعتی دام
30مشهدخراسان رضوی

کنارگذر شمالی مشهد جاده 

سرخس به سمت 

قوچان،ابتدای جاده معدن 

آهک جاغوری

وزارت جهاد کشاورزی4000036000مصطفی حیدریبانک کشاورزی

3309
پرورش 

گوسفند پرواری
2خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل اباد حاشیه :منزل

- دامداری - میدان امام علی

چاه موتور بعثت- خلیل آباد 

وزارت جهاد کشاورزی25002500مصطفی داوودیپست بانک

3310
پرواربندی 

گوسفند
1چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

سیداباد خیابان ولی عصر 

4/2

پست بانک
مصطفی رجب 

زاده سیداباد
وزارت جهاد کشاورزی500500

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره3311
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای چاه ساالر
وزارت جهاد کشاورزی500500مصطفی ساالریبانک کشاورزی

3312

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150مصطفی شجاعپست بانکروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

3313
مجوز بهسازی 

اماکن دامی
1تایبادخراسان رضوی

شهرستان تایباد روستای 

دربند
بانک کشاورزی

مصطفی عابد 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی10401040مصطفی عسکریبانک کشاورزیزوراباد1جوینخراسان رضویگاوداری شیری'3314
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3315

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای اغل کمر1تربت جامخراسان رضوی
مصطفی علی 

مردانی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1خلیل آبادخراسان رضویپرواربندی بره3316
خراسان رضوی شهرستان 

خلیل آباد سرمزده
وزارت جهاد کشاورزی560560مصطفی فدویپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدروستای طراز خاکی1فریمانخراسان رضویدامداری3317
مصطفی فیروزی 

طراز خاکی
وزارت جهاد کشاورزی200200

پست بانکتایباد دشت کاریزجه1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند3318
مصطفی کریم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدروستای محمودآباد لنگر2تربت جامخراسان رضویگلخانه3319
مصطفی کریمی 

مروی
وزارت جهاد کشاورزی900900

3320
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدروستای محمد آباد-جغتای3جغتایخراسان رضوی

مصطفی محمد 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

3321

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی10001000مصطفی میرآببانک کشاورزیروستای جلیل اباد2تربت جامخراسان رضوی

3322
مایه کوبی دام 

و طیور
1تایبادخراسان رضوی

 4تایباد خیابان رجایی 

کوچه مستوفی
وزارت جهاد کشاورزی350350مصطفی یگانیپست بانک

3323

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی40

2سرخسخراسان رضوی
روستای اسالم - سرخس 

قلعه
وزارت جهاد کشاورزی400400مصیب قاسمیبانک توسعه تعاون
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3324

راه اندازی 

کارگاه صنایع 

دستی و ابریشم 

بافی

4کالتخراسان رضوی
شهرستان کالت بخش 

زاوین زاوین
400400مطهره محمودیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه ابراهیمیپست بانکتایباد روستای فیض آباد1تایبادخراسان رضویخیاطی3325

3326

پرورش دام 

 35)سبک

(راسی

1کاشمرخراسان رضوی

-کاشمر-خراسان رضوی

- منطقه ییالقی کوهسرخ

روستای جردوی

پست بانک
معصومه افتاده 

قلعه باال
وزارت جهاد کشاورزی280280

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3327
منزل - روستای جوزقان 

علی اکبر باسامانی
100100معصومه باسامانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3328

صندوق خرد 

محلی روستای 

باغجر

صندوق کارآفرینی امید400400معصومه باغجریصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای باغجر30سبزوارخراسان رضوی

4کاشمرخراسان رضویپرورش بز سانن3329
جنب - کاشمر کسرینه 

مسجد جامع
بانک کشاورزی

معصومه باقری 

کسرینه
وزارت جهاد کشاورزی900900

1تایبادخراسان رضویخیاطی3330

- بخش مرکزی - تایباد 

روستا - دهستان کرات 

- کوچه نظری - دربند 

کوچه بهلولی

صندوق کارآفرینی امید
معصومه بهلولی 

دربندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای دربند1تایبادخراسان رضویقالیبافی3331
معصومه بی گناه 

بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3332

راه اندازی 

کارگاه ابریشم 

بافی

1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت بخش 

زاوین زاوین خیابان امام 

84 پالک 9حسین 

صندوق کارآفرینی امید
معصومه بیگم 

علوی پور زو
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای فرمان آباد-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی3333
معصومه 

پوردلکش بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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صندوق کارآفرینی امیدروستای یساقی1قوچانخراسان رضویقالیبافی3334
معصومه 

پورمحمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

بانک توسعه تعاونروستای جوزقان1تایبادخراسان رضویحوله بافی3335
معصومه تاجیک 

جوزقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3336
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران400400معصومه تونکبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی200200معصومه جاقوریصندوق کارآفرینی امیدفریمان روستای تقی اباد1فریمانخراسان رضویگلخانه3337

3338
پرورش گاو 

شیری
2رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای فتح آباد-رشتخوار
بانک کشاورزی

معصومه حاجی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1درگزخراسان رضویکشت زعفران3339

خراسان رضوی شهرستان 

درگز بخش نوخندان 

روستای برج قلعه

پست بانک
معصومه حسن 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی450450

3340
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی500500معصومه خدادادیصندوق کارآفرینی امیدروستای نقاب- خلیل اباد1خلیل آبادخراسان رضوی

3341
پرورش 

گوسفند داشتی
1زاوهخراسان رضوی

بخش -شهرستان زاوه 

روستای شهن اباد- مرکزی 
بانک کشاورزی

معصومه 

خداشناس
وزارت جهاد کشاورزی500500

3342

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

معصومه خوش 

خوی 

محمودآبادی

وزارت جهاد کشاورزی300300

3343
خیاطی و 

دوخت
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150معصومه دلیرصندوق کارآفرینی امید9روستای فرخان المهدی 1قوچانخراسان رضوی

3344
پرورش گوساله 

پرواری
بانک کشاورزیاراضی کسرینه2کاشمرخراسان رضوی

معصومه رافعی 

کندری
وزارت جهاد کشاورزی250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

صندوق کارآفرینی امید5جنگل کشاورز -رشتخوار2رشتخوارخراسان رضویقالیبافی3345
معصومه 

رشخواری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3346
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیبجستان روستای نوق3بجستانخراسان رضوی

معصومه رشید 

نوقی
وزارت جهاد کشاورزی450450

1باخرزخراسان رضویقالی بافی3347
روستای -شهرستان باخرز 

دهبرزو
صندوق کارآفرینی امید

معصومه رمضانی 

قره چماق
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3348

تجهیز و 

نوسازی 

اقامتگاه 

بومگردی

4گنابادخراسان رضوی
روستای - شهرستان گناباد 

قوژد
پست بانک

معصومه زارع 

حسینی
990990

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3349
پروش گاو 

شیری
1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر روستای زنده جان 

8انتهای رسالت

وزارت جهاد کشاورزی400400معصومه زنده دلبانک کشاورزی

3350
پرورش دام 

سبک و سنگین
1خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خواف شهر قاسم آباد 

روستای جهان آباد

وزارت جهاد کشاورزی700700معصومه زنگنهپست بانک

3351
کشت گیاهان 

دارویی
1خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای مشکان
صندوق کارآفرینی امید

معصومه سادات 

مشکانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3352

خشک و بسته 

بندی گیاهان 

داوریی و 

خشکبار

1داورزنخراسان رضوی
داورزن بلوار امام رضا 

خیابان شیخ حسن داورزنی
وزارت جهاد کشاورزی300300معصومه سروریصندوق کارآفرینی امید

3353

صندوق خرد 

محلی ،روستای 

نسر

32تربت حیدریهخراسان رضوی
-جلگه رخ -تربت حیدریه

روستای نسر
صندوق کارآفرینی امید400400معصومه سلیمانیصندوق کارآفرینی امید
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3354
اصالح نژاد دام 

سبک
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستایسهل آباد
وزارت جهاد کشاورزی300300معصومه شاکریپست بانک

3355
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
صندوق کارآفرینی امید

معصومه صابری 

قادرآبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3356

دوخت انواع 

نازک  )لباس 

(دوزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه صدقیصندوق کارآفرینی امیدروستای شیرتپه- سرخس 1سرخسخراسان رضوی

3357

پرواربندی 

 25گوساله 

راسی

1فیروزهخراسان رضوی
خراسان رضوی فیروزه قلعه 

یزدان
وزارت جهاد کشاورزی800800معصومه طاهرنیابانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000معصومه طبسیپست بانکسبزوار2سبزوارخراسان رضویگوسفندداشتی3358

3359

تجهیزوراه 

اندازی کارگاه 

فرش دستباف 

وتابلوفرش 

دستباف

3کاشمرخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان کاشمر دهستان 

حومه روستای کسرینه

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900معصومه عبادیبانک کشاورزی

3360
کارگاه تولید 

لباس
3خلیل آبادخراسان رضوی

روستای سعدالدین خ امام 

خمینی کوچه شهید محبتی
صندوق کارآفرینی امید

معصومه عباس 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

3361
تولیدی مانتو 

وشلوار
بانک توسعه تعاونروستای اغویه5تربت حیدریهخراسان رضوی

معصومه عبداله 

زاده گنابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت630630

3362

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی

1خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای عنبرستان
پست بانک

معصومه 

عنبرستانی
وزارت جهاد کشاورزی389389
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3363

- خیاطی 

- نازکدوز زنانه 

الگوسازی و 

برش لباس زنانه

1قوچانخراسان رضوی
خراسان رضوی قوچان 

روستای کلوخی
پست بانک

معصومه عیدی 

نوروزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

3364

پرورش زنبور 

عسل و 

فرآوردی 

تولیدات آن

وزارت جهاد کشاورزی400400معصومه غالمیبانک توسعه تعاونروستای آصف آباد- سرخس 2سرخسخراسان رضوی

3365
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیسرخس روستای شیرتپه4سرخسخراسان رضوی

معصومه غالمی 

جنت آبادی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

100100معصومه قاینیپست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویحوله بافی3366
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3367
پرورش زنبور 

عسل
1سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش مرکزی 

روستای طبس
بانک توسعه تعاون

معصومه 

کوروژدهی
وزارت جهاد کشاورزی500500

3368
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

معصومه 

کوهستانیان
سازمان امور عشایر ایران300300

3369
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک توسعه تعاونروستای پساوه-تایباد1تایبادخراسان رضوی

معصومه محمد 

نیا پساوه گی
وزارت جهاد کشاورزی267267

3370
ایجاد مرکز بوم 

گردی روستایی
6بجستانخراسان رضوی

- شهرستان بجستان

روستای احمدآباد
صندوق کارآفرینی امید

معصومه 

محمودزاده
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3371
پرورش 

گوسفند پرواری
1خلیل آبادخراسان رضوی

روستای بزنجرد خ مالک 

 جنب منزل5اشتر 
وزارت جهاد کشاورزی300300معصومه مختاریبانک کشاورزی

3372
اقامتگاه بوم 

گردی
2مشهدخراسان رضوی

مشهد بخش احمدآباد 

روستای درخت سپیدار
830830معصومه مداحصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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صندوق کارآفرینی امیدروستای رادکان1چنارانخراسان رضویخیاطی3373
معصومه مرجانی 

قدیر اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3374
پرورش زنبور 

عسل
بانک توسعه تعاونروستای دهنو خالصه1نیشابورخراسان رضوی

معصومه 

مظفرپور توبکانلو
وزارت جهاد کشاورزی300300

3375
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه معلمیصندوق کارآفرینی امیدسبزوار بخش ششتمد3سبزوارخراسان رضوی

1سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی3376

شهرستان - خراسان رضوی 

- روستای بزنگان - سرخس 

22پالک  - 35امام خمینی 

بانک توسعه تعاون
معصومه نادمی 

خور
وزارت جهاد کشاورزی400400

3377
پرورش 

گوسفند داشتی
3سبزوارخراسان رضوی

شهرستان سبزوار روستای 

هاشم آباد
پست بانک

معصومه نجم 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

3378
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش ششتمد 

روستای بجدن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه هاشمیصندوق کارآفرینی امید

3379
اقامتگاه بوم 

گردی
1بردسکنخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستای حطیطه
صندوق کارآفرینی امید

معصومه وطن 

دوست
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3380
خیاطی نازک 

دوزی
2فیروزهخراسان رضوی

شهرستان فیروزه خیابان 

کمال الملک شمالی میالن 

متری بانک ملت12

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400معظم انتظاریصندوق کارآفرینی امید

3381

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

کمال الملک
صندوق کارآفرینی امید

معظم بیگی 

خبری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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3382

خیاطی 

وطراحی نازک 

دوزی

1فیروزهخراسان رضوی
شهر فیروزه خیابان پهلوان 

شوروزی
صندوق کارآفرینی امید

معظم رشید 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مکرم حسینیبانک توسعه تعاونروستای شوری کوچک1فیروزهخراسان رضویتولیدی پوشاک3383

بانک کشاورزیکوه های مراوه تپه1قوچانخراسان رضویپرورش گوسفند3384
ملک محمد 

مولوی
سازمان امور عشایر ایران500500

3385
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران400400ملکان قنبرزادهبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

پست بانکروستای رهنه1تایبادخراسان رضویقالیبافی3386
ملیحه داداللهی 

طایفه بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ملیحه عمرانیصندوق کارآفرینی امیدرشتخوار روستای زرقری2رشتخوارخراسان رضویقالیبافی3387

3388
دامداری گاو 

شیری
2باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

چهارطاق

وزارت جهاد کشاورزی640640ممحمدتقی براتیبانک کشاورزی

3389
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
صندوق کارآفرینی امید

مملکت رحیمی 

قادرآبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3390

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1سرخسخراسان رضوی
روستای ابراهیم - سرخس 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500منصور سعیدیانبانک کشاورزی

پست بانکتایباد روستای کالته حضرت1تایبادخراسان رضویدامداری3391
منصور علی 

خدادادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی577577منصور فاروقیبانک کشاورزیتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3392

وزارت جهاد کشاورزی16001600منصور کریمیبانک کشاورزیروستای فخراباد1بجستانخراسان رضویدام سنگین3393
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3394

پرورش گاو 

شیری با هدف 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیروستای باغسنگان علیا8تربت جامخراسان رضوی
منصور منصوری 

احراری
وزارت جهاد کشاورزی40004000

1سرخسخراسان رضویگوسفندداشتی3395
سرخس روستای کالته مره 

ای
وزارت جهاد کشاورزی500500منصور میرپیشیبانک کشاورزی

3396

پرواربندی 

 26گوساله 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی400400منصور همتیبانک کشاورزیروستای بحرود1فیروزهخراسان رضوی

3397
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیدره یام- شهرستان خوشاب2خوشابخراسان رضوی

منصوره اکبری 

توبکانلو
وزارت جهاد کشاورزی200200

1تربت جامخراسان رضویپوشاک3398
روستای مون - ترتب جام 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200منصوره شبانصندوق کارآفرینی امید

3399
کارگاه تولیدی 

خیاطی
صندوق کارآفرینی امیدروستای قندشتن2تربت حیدریهخراسان رضوی

منصوره صنعتی 

قندشتنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3400

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای ملو2تربت جامخراسان رضوی
منوچهر ایل 

بیگی تیموری
وزارت جهاد کشاورزی15001500

3401
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500منوچهر داغستانیبانک کشاورزیعشایر3قوچانخراسان رضوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150منور پرتابصندوق کارآفرینی امیدروستای مزرج1قوچانخراسان رضویقالیبافی3402

100100منیره پیلسمپست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3403
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

30قوچانخراسان رضویقالی بافی3404
قوچان شهرک محمدتقی 

3پ9خان
صندوق کارآفرینی امید

منیره 

کوهستانیان
صندوق کارآفرینی امید400400
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صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای سوران1تایبادخراسان رضویحوله بافی3405
منیره مقطه باز 

گشنی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویحوله بافی3406
منیره منعمی 

جوزقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3407

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300منیره یاریپست بانکروستای خرگوشی1تربت جامخراسان رضوی

3408
دامداری 

گوسفند داشتی
1باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

کافچ

صندوق کارآفرینی امید
منیژه اسدی 

پورکافچی
وزارت جهاد کشاورزی500500

3409

قالیبافی 

دستباف 

روستایی سنتی

1قوچانخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان قوچان روستای 

فیروز اباد

صندوق کارآفرینی امید
منیژه بابایی 

فیروزآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1تایبادخراسان رضویخیاطی3410
تایباد روستای اسد آباد 

دربند
پست بانک

منیژه یوسفی 

طایفه بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3411
پرورش گاو 

شیری
15سبزوارخراسان رضوی

 جاده 10سبزوار کیلومتر 

تهران جنب شرکت ایران 

 (شرکت گواه)خودرو دیزل 

دامداری دشت ربذه

بانک کشاورزی
مهدی 

خسروجردی
وزارت جهاد کشاورزی60006000

3412

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150مهدی ابراهیمیپست بانکتربت جام روستای سما خون1تربت جامخراسان رضوی

3413
پرورش گاو 

شیری
2نیشابورخراسان رضوی

نیشابور بخش میانجلگه 

روستای احمدآباد
وزارت جهاد کشاورزی18681868مهدی احمدآبادیپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

3کاشمرخراسان رضویپرواربندی بره3414
کاشمر جاده خلیل آباد 

نرسیده به خط محمدیه
وزارت جهاد کشاورزی10001000مهدی احمدیبانک کشاورزی

3415

کارگاه تولید 

کیک و 

شیرینی 

(قنادی)

صندوق کارآفرینی امیدارزنه باخرز1باخرزخراسان رضوی
مهدی اسدی 

ارزنه ئی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

3416

بسته بندی 

انواع گیاهان 

دارویی زعفران 

وپسته فرآوری 

شده

10مه والتخراسان رضوی
مه والت جاده تربت ناحیه 

صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی960960مهدی امانیبانک توسعه تعاون

3417
پرورش زاولوی 

طبی
3باخرزخراسان رضوی

- باخرز- شهرستان تایباد

روستای ارخود
وزارت جهاد کشاورزی10001000مهدی امین زادهبانک کشاورزی

3418

پرورش 

گوسفند داشتی 

با اصالح نژاد 

افشاری

وزارت جهاد کشاورزی250250مهدی آبرودیپست بانکروستای آبرود1داورزنخراسان رضوی

پست بانکروستای پل بند-باخرز1باخرزخراسان رضویپرورش گوسفند3419
مهدی آخوند 

زاده بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی500500

3420
پرورش 

گوسفند داشتی
2سرخسخراسان رضوی

روستای حسن - سرخس 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی300300مهدی آذریانبانک کشاورزی
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3421

پرورش بز 

سانن به 

 15ظرفیت 

بر مبنای )راس 

اصالح نژاد و 

(تغذیه نوین

1خوافخراسان رضوی
- خواف - خراسان رضوی 

روستای سده
وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی بدریبانک کشاورزی

3422

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی
مهدی براتی 

رخنه
وزارت جهاد کشاورزی150150

3423
پرورش زنبور 

عسل
4درگزخراسان رضوی

بخش / شهرستان درگز 

روستای جغال- چاپشلو 
وزارت جهاد کشاورزی500400مهدی براتیانبانک کشاورزی

3424
پرورش گاو 

شیری
1باخرزخراسان رضوی

شهرستان باخرز روستای 

کردیان
پست بانک

مهدی بی زبان 

کردیانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک کشاورزیروستای دهنو2گنابادخراسان رضویدامداری3425
مهدی پاپولی 

کاخکی
وزارت جهاد کشاورزی600600

3426

 100پرورش 

راس گوسفند 

داشتی

1مشهدخراسان رضوی
پنجتن جاده ابلق روستای 

هندل آباد
بانک کشاورزی

مهدی پاکدل 

هندل آباد
وزارت جهاد کشاورزی290290

3427

پرواربندی بره 

اصالح شده نژاد 

 132افشاری 

راسی

1بردسکنخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی 

روستای شریعت  –بردسکن 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی پاینده فربانک کشاورزی

3428

جواز تاسیس 

بسته بندی 

خشکبار

2خلیل آبادخراسان رضوی
خلیل آباد روستای مزده خ 

33امام رضا 
وزارت جهاد کشاورزی10001000مهدی پرهیزگاربانک کشاورزی
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3429

پرورش گوساله 

پرواری واحد 

راسی 80

صنعتی

وزارت جهاد کشاورزی25002500مهدی پورمحمدبانک توسعه تعاونمه والت شادمهر6مه والتخراسان رضوی

3430
پرورش گاو 

شیری
4باخرزخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

باخرز، روستای دشتاب
وزارت جهاد کشاورزی20002000مهدی توانابانک کشاورزی

3431
خرید وانت بار 

وینگل
600600مهدی جاویدبانک توسعه تعاونبردسکن روستای برناباد1بردسکنخراسان رضوی

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

3432

پرورش و 

نگهداری زنبور 

عسل

1تربت جامخراسان رضوی

تربت جام - خراسان رضوی 

روستای حسن - نصرآباد - 

آباد باالجام

بانک توسعه تعاون
مهدی جعفری 

قایینی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی100100مهدی جهانشیریصندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند3433

3434
پروار بندی 

گوسفند
1چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

63سیداباد خیابان امام رضا 
پست بانک

مهدی حاجی 

علی
وزارت جهاد کشاورزی500500

3435
پرورش گاو 

گوشتی
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان بجستان روستای 

مرندیز
وزارت جهاد کشاورزی600600مهدی حسن زادهبانک کشاورزی

2بردسکنخراسان رضویپرورش شترمرغ3436
خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستایی قوژدآباد
وزارت جهاد کشاورزی640640مهدی حسن زادهپست بانک
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3437

خط تفکیک 

بهداشتی 

پسماند 

الستیکی و 

فرآوری و تولید 

گرانول، مبتنی 

بر فرآیند 

تراکنش متقابل 

(پارس پسماند)

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000مهدی حلبیانپست بانکروستای ابارش4سبزوارخراسان رضوی

1خوافخراسان رضویگوسفند داشتی3438
خراسان رضوی شهرستان 

خواف روستای زوزن
بانک کشاورزی

مهدی خزایی 

زوزنی
وزارت جهاد کشاورزی400400

3439

تولید انواع 

نبات و آبنبات 

و فراورده های 

بر پایه کنجد

19نیشابورخراسان رضوی

 جاده 8کیلومتر-نیشابور

نرسیده به سه راه -بوژان

بوژاباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500مهدی خطیبیبانک توسعه تعاون

3440
پرورش گاو 

شیری
4نیشابورخراسان رضوی

 کیلومتری 2 _نیشابور

حاشیه  _روستای دشت

سمت چپ, جاده آسفالت

بانک کشاورزی
مهدی 

خورشیدی فر
وزارت جهاد کشاورزی24002400

3441
پرواربندی 

گوسفند
1تربت حیدریهخراسان رضوی

بخش رخ -تربت حیدریه 

رباط سنگ
وزارت جهاد کشاورزی960960مهدی داییبانک کشاورزی

1درگزخراسان رضویکشت زعفران3442

خراسان رضوی شهرستان 

درگز بخش نوخندان 

روستای جشن اباد

پست بانک
مهدی دخت 

رضازاده
وزارت جهاد کشاورزی225225
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وزارت جهاد کشاورزی10001000مهدی دژپژوهبانک کشاورزیکالته عبدل3بینالودخراسان رضویپرورش گوسفند3443

3444
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی48244824مهدی دهنویبانک توسعه تعاوننیشابور روستای دهنو خالصه4نیشابورخراسان رضوی

3445
نان تافتون 

ماشینی
1درگزخراسان رضوی

شهرستان درگز بخش لطف 

آباد روستای دولت آباد
صندوق کارآفرینی امید

مهدی دین دار 

شورچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت650650

3446

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی10001000مهدی ذوالفقاریبانک کشاورزیروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی

3447

بره پرواری با 

هدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150مهدی ذوقیپست بانکروستای ابدال اباد1تربت جامخراسان رضوی

3448

بهسازی اماکن 

دامی روستایی 

وپرورش بره 

پرواری

2مشهدخراسان رضوی
 جاده سرخس 50کیلومتر 

روستای قرقروک سفلی
بانک کشاورزی

مهدی راحت 

شاذیله
وزارت جهاد کشاورزی13001300

3449
پرورش گوساله 

گوشتی
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار روستای نزل آباد 

پشت بهداشت منزل حاج 

یحیی راستار

وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی راستارصندوق کارآفرینی امید

3450
پرورش اسب 

اصیل
2سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش مرکزی 

 جاده اسفراین 5کیلومتر 

جنب کارخانه سفال

صندوق کارآفرینی امید
مهدی رباط 

سرپوشی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت جهاد کشاورزی312312مهدی رحیمیبانک کشاورزیسرخس روستای سنگر1سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی3451

3452
پرورش بره 

پرواری
2کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی کاشمر قوچ 

پلنگ
وزارت جهاد کشاورزی300300مهدی رستمیپست بانک
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3453

پرورش 

 17- گاوشیری 

صنعتی-مولد 

2گنابادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

گناباد بخش مرکزی 

دهستان حومه مجتمع گاو 

شیری دامشهر

وزارت جهاد کشاورزی15001500مهدی رستمیبانک کشاورزی

3454
باجه خدمات 

بانکی روستایی
300300مهدی رضاییپست بانکتربت جام روستای بزد1تربت جامخراسان رضوی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

3455

خدمات مدرن 

سازی 

مکانیزاسیون

2بجستانخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مرندیز- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی460460مهدی زال پوربانک کشاورزی

3456

پرورش 

گاوشیری به 

راس50ظرفیت

5کاشمرخراسان رضوی

شهرستان کاشمر بخش 

مرکزی دهستان پایین 

والیت روستای زنده جان 

ناحیه شمال غربی روستا 

اراضی شاه محمد اباد

وزارت جهاد کشاورزی30001000مهدی زنده جانیبانک کشاورزی

3457

پرواربندی بره 

باهدف افزایش 

وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150مهدی زنگنهصندوق کارآفرینی امیدروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

3458

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
خراسان رضوی تربت جام 

روستای مومن اباد
وزارت جهاد کشاورزی195195مهدی ساالرصندوق کارآفرینی امید

3459

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیبردسکن روستای کالته نو2بردسکنخراسان رضوی
مهدی ساالری 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی500500

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای سرداب1تایبادخراسان رضویپرواربندی بره3460
مهدی سلیمانی 

سردابی
وزارت جهاد کشاورزی340340
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3461

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیدرونه1بردسکنخراسان رضوی
مهدی سمیعی 

درونه
سازمان امور عشایر ایران500500

3462

مدرن سازی 

واحد 

مکانیزاسیون و 

خرید ادوات 

کشاورزی از 

قبیل تراکتو و 

انواع دنباله ها

4تربت حیدریهخراسان رضوی

شهرستان تربت حیدریه ـ 

جلگه رخ ـ روستای سلطان 

آباد رخ

وزارت جهاد کشاورزی40004000مهدی شاکریبانک کشاورزی

3463

انبارداری و 

نگهداری مواد 

غذایی در 

سردخانه ثابت

10خلیل آبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

خلیل اباد بخش ششطراز 

روستای جابوز

وزارت جهاد کشاورزی70007000مهدی شاکریانبانک توسعه تعاون

3464
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

مهدی شعبان 

زاده باجگیران
سازمان امور عشایر ایران500500

3465
پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدروستای شمس اباد2سبزوارخراسان رضوی

مهدی شمس 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی400400

3466

پرورش 

گوسفند داشتی 

نژاد مغانی

وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی شیبانی فرپست بانکباخرز روستای همت اباد1باخرزخراسان رضوی

3467
گلخانه سبزی و 

صیفی
وزارت جهاد کشاورزی60006000مهدی شیدفربانک کشاورزیسبزوار دشت روستای ابارش4سبزوارخراسان رضوی

3468
پرورش گاو 

شیری
2باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

چهارطاق

بانک توسعه تعاون
مهدی صفری 

چهارطاقی
وزارت جهاد کشاورزی700700
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3469

 )کارگاه پوشاک

شرکت تعاونی 

مهر پوش 

(ترشیز

10خلیل آبادخراسان رضوی
روستای ابراهیم آباد مقابل 

شرکت تعاونی آریا
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مهدی طاهریانصندوق کارآفرینی امید

3470
پرورش گیاهان 

دارویی
1سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش مرکزی 

روستای طبس
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی طبسیصندوق کارآفرینی امید

پست بانککوهسرخ روستای موشک2کاشمرخراسان رضویپرواربندی بره3471
مهدی طویل 

موشکی
وزارت جهاد کشاورزی320320

3472
پرورش گاو 

 راسی15شیری 
صندوق کارآفرینی امیدروستای عباس اباد2جوینخراسان رضوی

مهدی عباس 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

3473

خرید گوسفند 

داشتی نژای 

مغانی

وزارت جهاد کشاورزی980980مهدی عباسیبانک کشاورزیروستای جیز اباد- باخرز2باخرزخراسان رضوی

3474
بهسازی اماکن 

دامی روستایی
2خوافخراسان رضوی

خواف بخش جلگه زوزن 

روستای چاه کنده
وزارت جهاد کشاورزی400400مهدی عرب نژادپست بانک

3475

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

سبک

2خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای چاه - دهستان کیبر

کنده

وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی عرب نژادپست بانک

3476
تولید روغن 

کنجد
2کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت بخش 

زاوین روستای چنار
بانک توسعه تعاون

مهدی عطاییان 

چنار
وزارت جهاد کشاورزی14001400

3477

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500مهدی علی نژادبانک کشاورزیبردسکن درونه1بردسکنخراسان رضوی
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3478
پرورش 

گوسفندداشتی
وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی علیزادهبانک کشاورزیروستای عمارت-قوچان1قوچانخراسان رضوی

3479
تولید گل در 

گلخانه
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی علیزادهصندوق کارآفرینی امیدریاب- گناباد1گنابادخراسان رضوی

3480

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری

1خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای عنبرستان
وزارت جهاد کشاورزی760760مهدی عنبرستانیصندوق کارآفرینی امید

3481

توسعه و راه 

اندازی خط دو 

اتومات

82سبزوارخراسان رضوی

 جاده 12سبزوار کیلومتر 

تهران روبروی فاز یک 

روستای - شهرک صنعتی 

استیر

وزارت جهاد کشاورزی8200082000مهدی عیدیبانک کشاورزی

3482
خرید گاوشیری 

نژادهلشتاین
وزارت جهاد کشاورزی800800مهدی غالم پوربانک کشاورزیروستای ارخود- باخرز1باخرزخراسان رضوی

1درگزخراسان رضویکشت زعفران3483

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای برج قلعه

وزارت جهاد کشاورزی560450مهدی غالم زادهبانک کشاورزی

1خلیل آبادخراسان رضویدامداری3484
شهرستان - خراسان رضوی

روستای تکمار-خلیل اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی فاتحیصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونتایباد روستای خیابان1تایبادخراسان رضویگاو شیری3485
مهدی فاطمی 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی648648

2نیشابورخراسان رضویبره پروار3486

-بخش میان جلگه-نیشابور

قبل از -جاده فدیشه

روستای فتح آباد

وزارت جهاد کشاورزی32003200مهدی فتح ابادیبانک کشاورزی

3487
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی25002500مهدی فرخیبانک کشاورزیروستای آبشور3قوچانخراسان رضوی
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3488
گوسفند داشتی 

 راسی70
1باخرزخراسان رضوی

روستای شهرک - باخرز

بهشتی
وزارت جهاد کشاورزی700700مهدی قاسم زادهبانک کشاورزی

3489

تاسیس 

اقامتگاه 

بومگردی و 

گردشگری

4گنابادخراسان رضوی
خراسان رضوی شهرستان 

گناباد روستای بهاباد
صندوق کارآفرینی امید

مهدی قدبی 

بهابادی
800800

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3490

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

1بردسکنخراسان رضوی
بردسکن منطقه عشایری 

آهوبم
بانک کشاورزی

مهدی قدیری 

طاهری
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی قهرمانیپست بانکروستای صفی آباد1چنارانخراسان رضویزعفران3491

3492

پرورش 

گوسفندداشتی 

 راسی150

4مشهدخراسان رضوی
روستای –جاده کالت 

مرتع درغز-سرجنگل
بانک کشاورزی

مهدی گلی 

بریوانلو
سازمان امور عشایر ایران19501950

3493
پرورش 

گوسفند داشتی
1بجستانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

بجستان بخش یونسی 

روستای مرندیز

بانک کشاورزی
مهدی محمدزاده 

مرندیز
وزارت جهاد کشاورزی600600

3494

تولید درب و 

پنجره چوبی، 

سرویس خواب 

، میز و کمد 

اداری ، کابینت

2درگزخراسان رضوی
- بخش نوخندان - درگز 

دور میدان کشاورز
پست بانک

مهدی محمدی 

نوخندان
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

3495
پرورش زنبور 

عسل
پست بانکروستای کسرینه-کاشمر2کاشمرخراسان رضوی

مهدی محمدیان 

کسرینه
وزارت جهاد کشاورزی320320
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3496

پرورش 

گوسفند داشتی 

ا هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی400400مهدی محمودیپست بانکروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

3497

مجموعه 

بافندگی پارچه 

های دست باف

1تربت حیدریهخراسان رضوی
تربت حیدریه روستای 

12فدردامام رضا
صندوق کارآفرینی امید

مهدی مرادزاده 

فدردی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی350350مهدی مرجانیپست بانکروستای خریج1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی3498

وزارت جهاد کشاورزی420420مهدی معصومیصندوق کارآفرینی امیدکوهسرخ روستای ایور1کاشمرخراسان رضویزنبور داری3499

3500

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150مهدی معلمیپست بانکروستای حسن اباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

3501

پرورش دهنده 

زنبورعسل به 

کلنی50ظرفیت 

1مه والتخراسان رضوی

- بخش مرکزی - مه والت 

روستای - دهستان حومه 

عبدل آباد

وزارت جهاد کشاورزی250250مهدی مومنیبانک کشاورزی

1گنابادخراسان رضویصنایع فلزی3502
روستای مند جنب درمانگاه 

الزهرا
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مهدی میرمندیبانک توسعه تعاون

3503
کشت گیاهان 

دارویی
1خوشابخراسان رضوی

سلطان - شهرستان خوشاب

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی نامنیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی نجار مغانیصندوق کارآفرینی امیدروستای مغان- کاشمر1کاشمرخراسان رضویزنبورداری3504
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3505
توسعه کارگاه 

ظروف سرامیکی
بانک توسعه تعاونجنب چاه آذر- قنبر آباد 7گنابادخراسان رضوی

مهدی نداف 

بیلندی
450450

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3506
پرورش گاو 

شیری
2باخرزخراسان رضوی

روستای  _شهرستان باخرز

چهارطاق
وزارت جهاد کشاورزی600600مهدی نظافتبانک کشاورزی

3507
پرورش 

گوسفند داشتی
3بجستانخراسان رضوی

شهر - خراسان رضوی 

روستای فخراباد- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی400400مهدی نوروزیبانک کشاورزی

3508

طرح پرورش و 

تولید زعفران 

دو هکتاری

وزارت جهاد کشاورزی552552مهدی نوروزیبانک کشاورزیروستای لقمانی - 97توس 1مشهدخراسان رضوی

3509

پرورش 

گاوشیری 

واصالح نژاددام 

سنگین

وزارت جهاد کشاورزی11821182مهدی هراتیانبانک توسعه تعاونروستای دوغایی-قوچان3قوچانخراسان رضوی

3510
پرورش 

زنبورعسل
بانک کشاورزیروستای ارزنه- باخرز1باخرزخراسان رضوی

مهدی هنرآموز 

ارزنه یی
وزارت جهاد کشاورزی300300

3511

پرورش گاو 

شیری واحد 

صنعتی 

 )راسی 61

(راس30=مولد

5مه والتخراسان رضوی
همت آباد چاه استانه مهدی 

هنرور
وزارت جهاد کشاورزی20002000مهدی هنروربانک کشاورزی

3512
پرواربندی بره 

راسی190
وزارت جهاد کشاورزی13601360مهدی وحدانی فرپست بانکروستای هند آباد- کاشمر3کاشمرخراسان رضوی

3513
فروشگاه سم 

کود و بذر
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان رشتخوار خیابان 

جمهوری
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی یکتوستانصندوق کارآفرینی امید

3514
فرش -قالیبافی

دستباف
1جغتایخراسان رضوی

جغتای روستای قلعه نو و 

شفیع اباد
صندوق کارآفرینی امید

مهدیه سیاحی 

بخش
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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3515
اقامتگاه بوم 

گردی ایور
2کاشمرخراسان رضوی

-کاشمر- خراسان رضوی

روستای ایور-کوهسرخ
صندوق کارآفرینی امید

مهدیه عبداله پور 

کریزی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونتایباد روستای دوغارون1تایبادخراسان رضویگلیم بافی3516

مهدیه علی 

محمدی سعد 

آبادی

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3517
پرورش زنبور 

عسل
صندوق کارآفرینی امیدروستای دهنو خالصه1نیشابورخراسان رضوی

مهدیه مظفرپور 

توپکانلو
وزارت جهاد کشاورزی200200

3518
پرورش 

گوسفند داشتی
2بجستانخراسان رضوی

شهر - خراسان رضوی 

روستای - بجستان 

خارفیروزی

وزارت جهاد کشاورزی560560مهدیه یحیی نژادبانک کشاورزی

100100مهرافروز رزاقیصندوق کارآفرینی امیدروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3519
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3520

پرورش 

گوسفند داشتی 

با اصالح نژاد

3تربت جامخراسان رضوی
تربت جام صالح اباد 

روستای گوشالغر
وزارت جهاد کشاورزی750750مهرداد کرمانیبانک کشاورزی

3521

احداث باغ 

انگور با سیستم 

داربستی

3درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای قره قوینلو

بانک کشاورزی
مهرداد نیازمند 

سعدابادی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

3522
مصنوعات 

چوبی و مبلمان
15فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی ، شهرستان 

فیروزه ، شهرک صنعتی 

 101کمال الملک ، قطعات 

102و 

وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000مهرزاد هاشمیبانک توسعه تعاون

3523
اصالح نژاد دام 

سبک
صندوق کارآفرینی امیدعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

مهرعلی جاللی 

شفیع
سازمان امور عشایر ایران700700
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1تایبادخراسان رضویحوله بافی3524
تایباد روستای پشته کوچه 

شهید رحیمی
پست بانک

مهرنگار 

ابراهیمی فر
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3525

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهری رشید آبادصندوق کارآفرینی امیدشهرفیروزه خیابان ولیعصر1فیروزهخراسان رضوی

100100مهری سلیمانیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3526
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3527
محصوالت 

گلخانه ای
2سبزوارخراسان رضوی

روستای دولت اباد - سبزوار 

جاده شوسه روبروی علی - 

آباد شور

صندوق کارآفرینی امید
مهری کرامتی 

جمال
وزارت جهاد کشاورزی500500

3528

تجهیزات دفتر 

خدمات بانکی 

روستایی

2بجستانخراسان رضوی
شهرستان بجستان دهستان 

سردق
300300مهری یوسفیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای کرات1تایبادخراسان رضویخیاطی3529
مهسا احمدبایی 

یوسف آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3530
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزی-روستای افچنگ - سبزوار2سبزوارخراسان رضوی

مهسا ملکوتی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی200200مهال وفائی مقدمپست بانکبلوار خوشرو1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی3531

3532

صندوق خرد 

محلی 

همبستگی 

آلماجق

صندوق کارآفرینی امید400400مهناز ریحانیصندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای آلماجق30قوچانخراسان رضوی

3533

-کارباف سنتی 

تن )فرت بافی 

(بافی

1تایبادخراسان رضوی
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100مهناز علی خواجهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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30خلیل آبادخراسان رضویتولیدی پوشاک3534

روستای دهنو خ شهید 

 منزل هادی 17ستوده 

خاکپور

صندوق کارآفرینی امید150150مهناز مالکصندوق کارآفرینی امید

3535
کشت گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی130130مهیاد روانبانک کشاورزیقوچان روستای شارک1قوچانخراسان رضوی

2رشتخوارخراسان رضویقالی بافی3536
 2رشتخوار بلوار توسلی 

جنب نانوایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهین بادنواصندوق کارآفرینی امید

3537
دوخت )پوشاک

(لباس
30بردسکنخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستای کاسف
صندوق کارآفرینی امید400400مهین سرمدیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3538
مهین شاکری 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهین مقیمیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویقالیبافی3539

صندوق کارآفرینی امیدروستای پشته1تایبادخراسان رضویبافتنی سنتی3540
مهین نعمتی 

پشته یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3541

طرح توجیهی 

بهسازی و 

نوسازی 

تولیدی جوراب 

صادراتی آرتان 

طوس

5مشهدخراسان رضوی

-97توس -بلوار توس-مشهد

گلستان -روستای صیدآباد

90پالک -8

صندوق کارآفرینی امید
موژان اشرفی 

ابرکوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

3542

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

2بردسکنخراسان رضوی
-بردسکن - خراسان رضوی 

 روستای زیروقت
وزارت جهاد کشاورزی10001000موسی ابراهیمیپست بانک

3543

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران700700موسی احمدیبانک کشاورزیبردسکن روستای ابراهیم اباد2بردسکنخراسان رضوی
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پست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی3544
موسی الرضا 

افتاده
سازمان امور عشایر ایران300300

3545
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
بانک کشاورزی

موسی الرضا 

حسن زاده
سازمان امور عشایر ایران700700

3546
باشگاه پرورش 

اندام یوسف
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان بجستان روستای 

مرندیز
صندوق کارآفرینی امید

موسی الرضا 

شعبانی اول
وزارت ورزش و جوانان10001000

3547
پرورش گوساله 

پروار
2کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای علی اباد

بانک کشاورزی
موسی الرضا 

کالنتربختیاری
وزارت جهاد کشاورزی400400

2قوچانخراسان رضویزعفران3548
خراسان رضوی شهرستان 

قوچان روستای برج
بانک توسعه تعاون

موسی الرضا 

یونسی برج
وزارت جهاد کشاورزی600600

1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی3549
چناران روستای سیداباد 

37خیابان امام رضا 
وزارت جهاد کشاورزی500500موسی جعفرنیاپست بانک

2سرخسخراسان رضویدامداری3550
روستای قوش - سرخس 

کهنه
وزارت جهاد کشاورزی300300موسی دل آرامیبانک کشاورزی

1سرخسخراسان رضویدامداری3551
روستای دولت - سرخس 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی635635موسی رحیمیبانک کشاورزی

3552
پرورش 

گوسفند داشتی
2زاوهخراسان رضوی

بخش -شهرستان زاوه 

روستای پطرو- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی600600موسی کفتریبانک کشاورزی

3553

پروار بندی دام 

سنگین 

(گوساله)

1سرخسخراسان رضوی
شهرستان سرخس روستای 

کچولی
وزارت جهاد کشاورزی900900موسی مالداریبانک کشاورزی

3554

پرورش 

گوسفند داشتی 

با نگاه اصالح 

نژاد

3تربت جامخراسان رضوی
تربت جام صالح اباد 

روستای مهدی اباد
وزارت جهاد کشاورزی360360مومنه داوطلببانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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3555
پرورش 

گاوشیری
بانک توسعه تعاونروستای یوسف آباد-قوچان7قوچانخراسان رضوی

میترا سنجری 

باجگیران
وزارت جهاد کشاورزی68306830

3556
توسعه فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900میثم شجیعیبانک توسعه تعاونکاشمر روستای فدافن5کاشمرخراسان رضوی

3557

پرورش 

گاوشیری 

واصالح نژاددام 

سنگین

وزارت جهاد کشاورزی860860میالد رهبریپست بانکروستای مقصودآباد-قوچان2قوچانخراسان رضوی

3558

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

وزارت جهاد کشاورزی150150میالد غوریانیصندوق کارآفرینی امیدروستای محمودآبادعلیا1تربت جامخراسان رضوی

3559
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000میالد قلعه نوییبانک کشاورزیروستای حاجی آباد-جغتای2جغتایخراسان رضوی

1خلیل آبادخراسان رضویگاو داری شیری3560

روستای ابراهیم آباد خیابان 

 انتهای 16صاحب الزمان 

کوچه

وزارت جهاد کشاورزی10001000میالد نخعیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای سمنگان-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی3561
مینا عباسی 

سمنگانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3562
فرت )کارباف 

(بافی
100100مینا محمدیپست بانکروستای ایله1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سبزوارخراسان رضویپرورش بوقلمون3563
بخش .سبزوار

روستای سریش.روداب
صندوق کارآفرینی امید

مینا نورمحمدی 

محمدآباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای قومی1تایبادخراسان رضویگلیم بافی3564
مینا وظیفه 

دارمحسن آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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3565

پرورش شتر 

مرغ صنعتی 

قطعه 25توما

مولد و 

قطعه 100

پرواری

5مه والتخراسان رضوی
- شهرستان مه والت 

روستای مهنه
وزارت جهاد کشاورزی15401540مینا یوسفیبانک کشاورزی

3566

تولید گوجه 

فرنگی سالم به 

روش گلخانه ای

6فریمانخراسان رضوی

 جاده 6کیلومتر - فریمان 

مجتمع - روستای اقر 

گلخانه ای آوند

وزارت جهاد کشاورزی30002500نادر کریمانیبانک کشاورزی

3567
-کارباف سنتی 

فرت بافی
صندوق کارآفرینی امیدروستای قادرآباد1تایبادخراسان رضوی

نادیا محمدی 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای سرداب1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند3568
نازگل جان 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3569

قالیبافی 

دستباف 

روستایی سنتی

1قوچانخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان قوچان روستای 

فیروز اباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150نازی کارگرکپیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای کچولی- سرخس 4سرخسخراسان رضویدامداری3570
ناصر اصل 

سندگل
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی500500ناصر بلوچیبانک کشاورزیسرخس روستای قاسم اباد2سرخسخراسان رضویپرواربندی بره3571

3572
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی25002500ناصر پورافشاربانک کشاورزیروستای یخک5تربت جامخراسان رضوی

3573
تولید پالت 

چوبی
3چنارانخراسان رضوی

روستای اسجیل -چناران 

17پالک -2صاحب الزمان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500ناصر جنوبیپست بانک

3574
ساخت سازهای 

سنتی
500500ناصر جوانمردیپست بانکچناران روستای کبیر1چنارانخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1فیروزهخراسان رضویپرواربندی بره3575
خراسان رضوی فیروزه 

روستای دولت آباد
وزارت جهاد کشاورزی604604ناصر حصاریبانک کشاورزی

3576

پرورش 

گوسفند پرواری 

قزلر

وزارت جهاد کشاورزی500500ناصر رضوانیپست بانکچناران روستای قزلر1چنارانخراسان رضوی

3577
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000ناصر روحی نقابیصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای نقاب2خلیل آبادخراسان رضوی

3578
تعمیرات 

تخصصی موبایل
1باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

میدان -شهرستان باخرز 

کوچه شهید -(ع)امام حسین

19پالک-الیاسی مقدم

صندوق کارآفرینی امید
ناصر سرپرست 

سامانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3579

کارگاه بازیافت 

ضایعات 

پالستیکی و 

تولید گرانول

1کاشمرخراسان رضوی
- روستای فروتقه- کاشمر

6نبش امام ر ضاع 
صندوق کارآفرینی امید

ناصر شاکری 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

3580

کارگاه تولید 

محصوالت 

منبتی چوبی

4مشهدخراسان رضوی

- جاده کالت - مشهد 

- روستای کاظم آباد 

- روبروی راه قدیم شایه 

داخل کوچه

25002500ناصر شکر گزارصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3581
پرورش 

شترمرغ پرواری
2خوشابخراسان رضوی

شهر - شهرستان خوشاب

سلطان آباد
وزارت جهاد کشاورزی15201368ناصر عزتیبانک کشاورزی

3582

پرورش بره 

پروارواصالح 

نژاددام سبک

وزارت جهاد کشاورزی870870ناصر عیدی دولوبانک کشاورزیقوچان اراضی آبگرگ2قوچانخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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3583

پرورش 

گوسفند داشتی 

واصالح نژاددام 

سبک

پست بانکروستای رهورد- قوچان4قوچانخراسان رضوی
ناصر قدیمی 

رهورد
وزارت جهاد کشاورزی17001700

وزارت جهاد کشاورزی800800ناصر کوهکنبانک کشاورزیسرخس روستای صمد اباد2سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی3584

3585

پرورش گوساله 

پروار با هدف 

اصالح نژاد

5تربت جامخراسان رضوی
جاده بزد پشت مخزن اب 

اراضی رسول اباد
بانک کشاورزی

ناصر منصوری 

احراری
وزارت جهاد کشاورزی25002500

3586

دامداری 

پرورش )

گوسفند داشتی 

( راسی 70

2سرخسخراسان رضوی
کالته - مزاوند - سرخس 

خدادا
وزارت جهاد کشاورزی364364ناصر ناروییبانک کشاورزی

3587
فرت )کارباف 

(بافی
100100ناظره فاروقیصندوق کارآفرینی امیدروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3588
پروروش زنبور 

عسل
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش روداب 

روستای توتبان
وزارت جهاد کشاورزی250250ناهید جراحیبانک کشاورزی

3589
خیاطی نازک 

دوزی
1فیروزهخراسان رضوی

شهر فیروزه خیابان امام 

172جنب چهارراه پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ناهید جمالیصندوق کارآفرینی امید

3590
رودوزی سنتی 

مشاغل خانگی- 
1مه والتخراسان رضوی

خ - عبدل اباد- مه والت

22چمران شمالی 
پست بانک

ناهید حسن پور 

عبدل ابادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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3591

پرورش گوساله 

پرواری باهدف 

افزایش وزن

پست بانکروستای خرم اباد1تربت جامخراسان رضوی
ناهید دارای تقی 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی150150

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ناهید زینلیصندوق کارآفرینی امیدروستای پساوه1تایبادخراسان رضویخیاطی3592

3593

 )دامداری 

گوسفند داشتی 

)

1سرخسخراسان رضوی
روستای اسالم - سرخس 

قلعه
وزارت جهاد کشاورزی350350ناهید عطاییبانک کشاورزی

3سرخسخراسان رضویدامداری3594
روستای اسالم - سرخس 

قلعه
وزارت جهاد کشاورزی528528ناهید علمیرزاییبانک کشاورزی

1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3595
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
بانک توسعه تعاون

ناهید محمدی 

فرمان آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3596
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
صندوق کارآفرینی امید

نایمه صابری 

قادرآبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3597

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای پلورزه1تربت جامخراسان رضوی
نبات حاتمی 

تیموری
وزارت جهاد کشاورزی510510

وزارت جهاد کشاورزی295295نبی اهلل قیومیپست بانکروستای پشته-تایباد1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند3598

3599
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک کشاورزیقوچان روستای بیگلر1قوچانخراسان رضوی

نبی اله یاسائی 

قریه بیگلر
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی200200نبی ریحانی ماکوپست بانکروستای حاجی آباد1تایبادخراسان رضویپرورش گوسفند3600
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3601

توسعه و 

گسترش زنبور 

داری

3سبزوارخراسان رضوی
روستای سنگ - سبزوار

سفید کالته خواجه علی
وزارت جهاد کشاورزی200200نجما شریفانبانک کشاورزی

3602

خدمات مدرن 

سازی 

کشاورزی 

مکانیزاسیون

2بجستانخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

یونسی- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی500500نجمه اسدیبانک کشاورزی

3603
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500نجمه آذریبانک کشاورزی

100100نجمه پورسامانیصندوق کارآفرینی امیدروستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3604
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3605

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300نجمه خدادادیپست بانکروستای ابدال اباد1تربت جامخراسان رضوی

3606
مرکز 

واکسیناسیون
وزارت جهاد کشاورزی800800نجمه شمشیریبانک کشاورزی2رشتخوار خ مطهر ی4رشتخوارخراسان رضوی

3607

فرش دستباف 

تجهیز و )

(توسعه

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900نجمه علی دوستصندوق کارآفرینی امیدنیشابور روستای دستجرد9نیشابورخراسان رضوی

پست بانکروستای کرات1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3608
نجمه قاسمی 

سنگانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نجمه الغریصندوق کارآفرینی امیدسرخس بزنگان3سرخسخراسان رضویخیاطی3609

3610

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

2تربت جامخراسان رضوی

بخش پایین -تربت جام 

- دهستان زام - جام

روستای ملو

بانک کشاورزی
نجمه نظام 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی15001500
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3611

خیاطی و 

طراحی دوخت 

لباس

1فیروزهخراسان رضوی
روستای - شهرستان فیروزه 

معدن سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نجمی نوروزیصندوق کارآفرینی امید

3612
پرورش 

گوسفند داشتی
1باخرزخراسان رضوی

شهرستان باخرز روستای 

نصرت آباد
صندوق کارآفرینی امید

نجیب اله 

ساالری 

مشهدریزه یی

وزارت جهاد کشاورزی500500

1خوافخراسان رضویگاوداری شیری3613

- خواف -خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن 

روستای علی آباد

صندوق کارآفرینی امید
نجیب اله 

منصوری
وزارت جهاد کشاورزی500500

3614
- مشاغل خانگی

خیاطی
1مه والتخراسان رضوی

روستای عبدل - مه والت

12خ امام خمینی- اباد
پست بانک

نرجس ابراهیمی 

همت ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3615
پرورش گل 

محمدی
1کاشمرخراسان رضوی

شهرستان کاشمر بخش 

کوهسرخ روستای کوشه 

2خیابان امام خمینی 

بانک کشاورزی
نرجس خاتون 

آرام
وزارت جهاد کشاورزی250250

3616
- قالیبافی 

مشاغل خانگی
1مه والتخراسان رضوی

شهید - روستای فتح آباد 

4دهقان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نرگس پیشگویپست بانک

2کاشمرخراسان رضویگاو شیری3617
کاشمر روستای تل اباد اخر 

روستا
بانک کشاورزی

نرگس خاتون 

دهقان
وزارت جهاد کشاورزی13001300

3618

صندوق خرد 

محلی روستای 

محبان المهدی 

قلعه نو

33کالتخراسان رضوی

-روستای قلعه نو -کالت 

صندوق خرد محلی زنان 

محبان المهدی قلعه نو

صندوق کارآفرینی امید
نرگس قنبر پور 

قلعه نو
صندوق کارآفرینی امید400400

3619
-مشاغل خانگی 

خیاطی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نرگس محمدپورصندوق کارآفرینی امید18خ امام رضا - شادمهر1مه والتخراسان رضوی
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3620

صندوق خرد 

محلی تالش 

گران سبز 

دوغایی

صندوق کارآفرینی امید400400نرگس مختاریصندوق کارآفرینی امیدقوچان روستای دوغایی30قوچانخراسان رضوی

صندوق کارآفرینی امیدروستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3621
نرگس منعمی 

جوزقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تایبادخراسان رضویقالی بافی3622
تایباد روستای اسد آباد 

دربند
پست بانک

نرگس یوسفی 

طایفه بهلولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی924924نسرین اخوان فربانک توسعه تعاونروستی چهاربرجی-تایباد1تایبادخراسان رضویپروار بندی بره3623

3تربت حیدریهخراسان رضویپرواربندی بره3624
بخش -تربت حیدریه 

روستای بکاول-مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی10501050نسرین امامیبانک کشاورزی

3625

ایجاد کارگاه 

صنایع 

لباس )دستی

(اقوام محلی

صندوق کارآفرینی امیدکریم آباد- کالت نادر4کالتخراسان رضوی
نسرین جالیری 

الیین
700700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکتایباد روستای سرداب1تایبادخراسان رضویدام داری3626
نسرین حنفی 

سردابی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3627
پرورش 

گوسفند داشتی
1تربت جامخراسان رضوی

تربت جام صالح اباد 

روستای قلعه حمام
بانک کشاورزی

نسرین شاهی 

خانه
وزارت جهاد کشاورزی663663

3628
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
100100نسرین صابریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3629

بسته بندی 

زعفران و 

کشمش

4خلیل آبادخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

روستای ابراهیم -خلیل اباد

آباد

وزارت جهاد کشاورزی15001500نسرین طاهریانصندوق کارآفرینی امید

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویخیاطی3630
نسرین فاروقی 

پشته یی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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3631

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

مهدی آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسرین ماروسیپست بانک

3632

صندوق خرد 

محلی روستایی 

ریاب

صندوق کارآفرینی امید400400نسرین مهرآورانصندوق کارآفرینی امیدگناباد روستای ریاب30گنابادخراسان رضوی

3633

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهرستان فیروزه خیابان 

امام خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسیم ماروسکیصندوق کارآفرینی امید

3634
پرورش گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی176176نسیمه دیناریبانک کشاورزیبجستان روستای مرندیز2بجستانخراسان رضوی

3635
پرورش گاو 

شیری
1خوافخراسان رضوی

- بخش سنگان - خواف

روستای بهدادین
صندوق کارآفرینی امید

نصراهلل تاجیک 

بهدادین
وزارت جهاد کشاورزی550550

3636
 116بره پروار 

راسی
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش لطف آباد - درگز 

روستای شمس خان

پست بانک
نصراهلل فریدونی 

رشخوار
وزارت جهاد کشاورزی11441144

3637
پرورش 

گوسفندپرواری
وزارت جهاد کشاورزی10001000نصراله رضوانیبانک کشاورزی19361756789چنارانخراسان رضوی

3638

-پرواربندی بره 

 اماکن کوچک 

بهسازی )دامی 

به  (جایگاه دام

 راس80ظرفی 

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش سالمی - خواف 

روستای بندیوان

بانک کشاورزی
نصراله محبوب 

خویرد
وزارت جهاد کشاورزی500500
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3639
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

نصراله مولوی 

کیوانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

3640

پرورش 

گوسفند 

 300داشتی

راس

1چنارانخراسان رضوی
مناطق عشایری شهرستان 

چناران
پست بانک

نصرت اهلل 

امیدوار ورانلو
سازمان امور عشایر ایران900900

3641
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500نصرت بااندیشهبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

3642
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500نصیر کوهستانیانپست بانکعشایر شهرستان قوچان4قوچانخراسان رضوی

3643
پرورش 

گوسفند داشتی
2زاوهخراسان رضوی

روستای -شهرستان زاوه

شهوار
وزارت جهاد کشاورزی560560نظر بهرکبانک کشاورزی

1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3644
شهرستان تایباد روستای 

پساوه
وزارت جهاد کشاورزی770770نظر مهران زادهبانک کشاورزی

3645
اقامت گاه بومی 

گردی
4مشهدخراسان رضوی

جاده مشهد نیشابور بعد از 

بینالود روستای قاسم آباد
25002500نظرعلی اکبریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3646

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

وزارت جهاد کشاورزی10001000نظرعلی محمدپوربانک کشاورزیروستای عمارت-قوچان2قوچانخراسان رضوی

3647
پرورش دام 

سنگین
1خوافخراسان رضوی

خواف بخش سالمی 

روستای سراب
صندوق کارآفرینی امید

نظرمحمد 

محمدی سرابی
وزارت جهاد کشاورزی900900

3648
پرورش 

گوسفند داشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

رشتخوار،روستای دولت آباد
وزارت جهاد کشاورزی300300نعمت اهلل عاقلیبانک کشاورزی

3649
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان4قوچانخراسان رضوی

نعمت اله 

اکبرفخرآبادی
سازمان امور عشایر ایران900900
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وزارت جهاد کشاورزی899899نعمت اله عصمتیبانک توسعه تعاونتایباد روستای حسینی2تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3650

3651

پرورش دام 

سنگین بر 

مبنای اصالح 

نژاد

1خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

خواف روستای حسن آباد 

باال خواف

پست بانک
نعمت عظیمی 

حسن آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

پست بانکتایباد روستای فرمان آباد1تایبادخراسان رضویقالی بافی3652
نعیمه صادقی 

فرمان آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی200200نغمه حضرتیپست بانکروستای قیاس اباد1چنارانخراسان رضویگاو شیری3653

3654
داربستی کردن 

باغ انگور
وزارت جهاد کشاورزی200200نقی نکوئی بگلربانک کشاورزیقوچان روستای بیگلر1قوچانخراسان رضوی

پست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویقالی بافی3655
نگین فیضی 

پشته یی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3656
اصالح نژاد دام 

سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500ننه محمدنیابانک کشاورزی

2بجستانخراسان رضویپرورش دام3657
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای سردق- بجستان 
وزارت جهاد کشاورزی500500نهضت نوریبانک کشاورزی

3658

بهسازی اماکن 

-دامی روستایی 

 پرورش دام 

سبک

1خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

- بخش جلگه زوزن- خواف 

روستای - دهستان کیبر

قطار گز

وزارت جهاد کشاورزی500500نور اله عرب نژادپست بانک

سازمان امور عشایر ایران300300نور محمد اژدریپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی3659

3660
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیسرخس روستای سنگر3سرخسخراسان رضوی

نور محمد 

شهدادی
وزارت جهاد کشاورزی20002000
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بانک توسعه تعاونروستای پساوه-تایباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3661
نوراحمد باللی 

مقدم جوزقانی
وزارت جهاد کشاورزی300300

3662

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی
نوراحمد جوهر 

فاضلی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3663
شهرستان تایباد روستای 

حاجی اباد
بانک توسعه تعاون

نوراحمد فیضی 

ماکو
وزارت جهاد کشاورزی450450

3664
مایه کوبی دام 

و طیور
1تایبادخراسان رضوی

 14تایباد خیابان رجایی 

22پالک 
وزارت جهاد کشاورزی350350نوراحمد قادریپست بانک

3665

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی10001000نوراهلل رضاییبانک کشاورزیروستای خرگوشی2تربت جامخراسان رضوی

3666

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی70

وزارت جهاد کشاورزی716716نوراله براوییبانک کشاورزیروستای شورقلعه- سرخس 3سرخسخراسان رضوی

3667

پرورش 

وفراوری زنبور 

عسل

2خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

خواف،بخش سالمی، 

روستای مزرعه شیخ

صندوق کارآفرینی امید
نوراله رحیمی 

مزرعه شیخ
وزارت جهاد کشاورزی300300

3668

پرورش دام 

سبک گوسفند 

 راسی85دشتی 

1خوافخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای ابراهیمی- خواف 
وزارت جهاد کشاورزی500500نوراله زنگنهپست بانک
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3669

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

پست بانکابدال آباد1تربت جامخراسان رضوی

نورعلی 

علیرضایی ابدال 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی150150

3670
گوسفند داشتی 

 راسی20
بانک توسعه تعاوندشتاب- باخرز1باخرزخراسان رضوی

نورمحمد عامری 

ارزنه ئی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی10301030نوروز ایمانیانبانک کشاورزیروستای کندکلی- سرخس 3سرخسخراسان رضویگوسفند داشتی3671

3672

پرورش گاو 

به )شیری 

( رأس20تعداد 

2نیشابورخراسان رضوی

خراسان 

رضوی،نیشابور،زبرخان،روستا

.ی ساحل برج

وزارت جهاد کشاورزی10801080نوروز برجیبانک کشاورزی

3673

پرورش گاو 

شیری با هدف 

آمیخته گری

2تربت جامخراسان رضوی
تربت جام خیابان پاسداران 

11 پ 3
وزارت جهاد کشاورزی10001000نوروز جباریبانک کشاورزی

3674

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

وزارت جهاد کشاورزی160160نوروز صافیصندوق کارآفرینی امیدفریمان روستای ماغو1فریمانخراسان رضوی

پست بانکروستای پشته1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی3675
نوری فاروقی 

آبقه یی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نیلوفر اربابیصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای ارزنچه1تایبادخراسان رضویخیاطی3676

3677
بسته بندی نان 

سنتی
4کاشمرخراسان رضوی

- کاشمر - خراسان رضوی 

روستای نامق
بانک کشاورزی

نیما رمضانی 

نامقی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

3678

صندوق خرد 

محلی زنان 

پرند زاوین

35کالتخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی 

بخش زاوین صندوق -کالت 

خرد زنان پرند زاوین

صندوق کارآفرینی امید400400هاجر ایزدیصندوق کارآفرینی امید
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2خوافخراسان رضویدامپروری3679
بخش - شهرستان خواف 

روستای چاه زول- سنگان 
وزارت جهاد کشاورزی644644هاجر حسنیبانک کشاورزی

1قوچانخراسان رضویقالیبافی3680
روستای مرزج کوچه شهید 

20مکاری پالک
صندوق کارآفرینی امید

هاجر دین 

محمدمزرجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1تربت جامخراسان رضویتولیدی پوشاک3681
روستای جلیل - ترتب جام 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450هاجر غوریانیبانک توسعه تعاون

3682

خیاطی نازک 

دوزی وطراحی 

دوخت

1فیروزهخراسان رضوی
شهر فیروزه خیابان شهید 

عین آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200هاجر قایمیصندوق کارآفرینی امید

3683
تولید قالی و 

قالیچه دستباف
3سبزوارخراسان رضوی

سبزوار روستای مچ بخش 

ششتمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هاجر نظام نخعیصندوق کارآفرینی امید

2درگزخراسان رضویتولیدی پوشاک3684
بخش . شهرستان درگز

چاپشلو
بانک توسعه تعاون

هاجر یکتایی 

ارتیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت22002200

2سبزوارخراسان رضویمنبت کاری3685
 جاده 18سبزوار کیلومتر 

مشهد روستای رباط سرپوش
200200هادی امکانیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5بجستانخراسان رضویقالیشویی3686

شهرستان - خراسان رضوی

- شهر یونسی- بجستان

- (ع)انتهای بلوار امام رضا 

جنب کارگاه فنی و حرفه 

کارگاه تولیدی امینی- ای

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700هادی امینیصندوق کارآفرینی امید

3687
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

هادی ایزدی 

پس پشته
سازمان امور عشایر ایران11661166
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وزارت جهاد کشاورزی500500هادی آریا منشپست بانکروستای قیاس اباد1چنارانخراسان رضویپرورش گاو3688

3689

گوسفند مغانی 

 40داشتی 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی400400هادی آورپست بانکروستای همت اباد- باخرز1باخرزخراسان رضوی

1چنارانخراسان رضویپرواربندی بره3690

خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای محمد 

ابادشیخکانلو

وزارت جهاد کشاورزی250250هادی باباییپست بانک

3691

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد

2باخرزخراسان رضوی
روستای  _شهرستان باخرز 

جیز آباد
وزارت جهاد کشاورزی790790هادی بابرکتبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200هادی براتیپست بانکچناران روستای اندیشش1چنارانخراسان رضویپرورش گوسفند3692

3693

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

وزارت جهاد کشاورزی200200هادی براتی رخنهپست بانکروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی

250250هادی بهرامیپست بانکروستای معدن سفلی1فیروزهخراسان رضویفیروزه تراشی3694
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3695
پرورش دام 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی400400هادی پاسبانیپست بانکسیدآباد1چنارانخراسان رضوی

3696
خرید وانت بار 

نیسان
1بردسکنخراسان رضوی

بردسکن روستای کاسف 

جنب شرکت تعاونی روستا
320320هادی پروانهبانک توسعه تعاون

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

3697

کافی نت و 

تجهیزات کافی 

نتی

2زاوهخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

قلعه آقاحسن- زاوه 
200200هادی تاتاریصندوق کارآفرینی امید

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

3698
ساخت ادوات 

کشاورزی
1تربت جامخراسان رضوی

روستای کالته - تربت جام 

بزرگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500هادی تنهاپست بانک
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3699
پرواربندی 

گوسفند
1چنارانخراسان رضوی

شهرستان چناران روستای 

13سیداباد نبش دانش 
وزارت جهاد کشاورزی500500هادی حاجی علیپست بانک

3700
احداث مزارع 

آرمانی زعفران
2سبزوارخراسان رضوی

شهرستان سبزوار شهر 

ششتمد کالته نوکاریز
وزارت جهاد کشاورزی500500هادی حسنیبانک توسعه تعاون

3701
کشت و پرورش 

گیاهان دارویی
6سبزوارخراسان رضوی

خراسان رضوی ، شهرستان 

، شهر روداب . سبزوار

روستای دارین

بانک کشاورزی
هادی خلیلی 

دارینی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3702

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای ابدال آباد1تربت جامخراسان رضوی
هادی خورشیدی 

ابدال آبادی
وزارت جهاد کشاورزی600600

3703

پرورش بره 

پرواری 

راسی200

بانک کشاورزیکاشمر روستای نای2کاشمرخراسان رضوی
هادی درویش 

نایی
وزارت جهاد کشاورزی16001600

3704

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400هادی رضوانیپست بانکدرونه1بردسکنخراسان رضوی

3705

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای ابدال اباد1تربت جامخراسان رضوی
هادی رفاهی 

ابدال آبادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

3706
گاو شیری با 

مجوز
وزارت جهاد کشاورزی200200هادی سلیمیپست بانکروستای سیداباد1چنارانخراسان رضوی

3707
پرواربندی 

راسی60
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد گوشالغر
وزارت جهاد کشاورزی574574هادی سیرزاریبانک کشاورزی
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3708

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
هادی شکری 

خیرابادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

3709
گاو 

راس20شیری
وزارت جهاد کشاورزی700700هادی شیرافکنپست بانکروستای هاشم اباد1چنارانخراسان رضوی

سازمان امور عشایر ایران500500هادی عابدزادهپست بانکعشایر1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی3710

3711
پرورش شتر 

داشتی
2خوافخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش جلگه زوزن- خواف

روستای - دهستان کیبر 

چاه کنده

وزارت جهاد کشاورزی800800هادی عرب نژادصندوق کارآفرینی امید

3712

پرورش 

گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد)

1بردسکنخراسان رضوی
- شهرآباد - بردسکن 

ظاهراباد
وزارت جهاد کشاورزی700700هادی غضنفریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200هادی غالمپورپست بانکروستای یورچوپان1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی3713

بانک کشاورزی93توس 7مشهدخراسان رضویگلخانه''3714
هادی فضائلی 

فرخنده
وزارت جهاد کشاورزی80006750

3715
پرورش گاو 

شیری
پست بانکروستای قیاس اباد1چنارانخراسان رضوی

هادی قیاس 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1باخرزخراسان رضویخریدگاوشیری3716
روستای  _شهرستان باخرز

کردیان
بانک کشاورزی

هادی مشفق 

کردیانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

3717
پرورش 

گوسفند داشتی
1چنارانخراسان رضوی

- چناران - خراسان رضوی 

جنب - روستای موچنان 

شرکت نفت

وزارت جهاد کشاورزی400400هادی معافیپست بانک
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3718

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی40

وزارت جهاد کشاورزی330330هادی نخلستانیبانک کشاورزیروستای یدک-قوچان1قوچانخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی600600هادی نوروزیصندوق کارآفرینی امیدخلیل آباد روستای تکمار2خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفند3719

3720

پرورش بره 

 35پرواری 

رأسی

1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای مکی

وزارت جهاد کشاورزی250250هادی نیک خوبانک کشاورزی

3721

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150هادی والیتی فرپست بانکروستای اغل کمر1تربت جامخراسان رضوی

3722
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
صندوق کارآفرینی امید

هادی ولی زاده 

صحرادوست
سازمان امور عشایر ایران500500

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره3723
نیشابور بخش میانجلگه 

روستای گلبو علیا
وزارت جهاد کشاورزی180180هادی یعقوبیبانک کشاورزی

3724

پرورش 

گوسفند داشتی 

واصالح نژاد

صندوق کارآفرینی امیدعشایر مشهد2مشهدخراسان رضوی
هاشم انصافی 

بروانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

1تربت جامخراسان رضویپرواربندی3725

خراسان رضوی شهرستان 

تربت جام بخش صالح آباد 

روستای قلعه حمام حاجی 

رسول

وزارت جهاد کشاورزی518518هاشم پورزادهبانک کشاورزی
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3726

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150هاشم خورسندکارصندوق کارآفرینی امیدروستای خیراباد باالحام1تربت جامخراسان رضوی

3727

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

صندوق کارآفرینی امیدروستای رباط پایین جام1تربت جامخراسان رضوی
هاشم عظیمی 

رباط
وزارت جهاد کشاورزی150150

3728

احداث باغ 

انگور با سیستم 

داربستی

1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش نوخندان - درگز 

روستای جلفان

وزارت جهاد کشاورزی400400هاشم گندمکاربانک کشاورزی

3729

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300هاشم معمریپست بانکروستای خیراباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

3730

مجتمع امور 

فناوری 

اطالعات و 

ارتباطات

3بجستانخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان بجستان روستای 

مرندیز

پست بانک
هاشم مهاجری 

مرندیز
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی200200هاشم مهجوبپست بانکروستای کالته میان1چنارانخراسان رضویپرورش گاو3731

3732
احداث مزرعه 

زعفران
بانک کشاورزیروستای بزنگان- سرخس 2سرخسخراسان رضوی

هاشم میرزا 

قهرمان
وزارت جهاد کشاورزی205205

3733

تولیدی توزیعی 

سمنوی قند 

عسل ترشیز

3بردسکنخراسان رضوی
شهرستان بردسکن روستای 

کبودان
وزارت جهاد کشاورزی20502050هانی یزدانیصندوق کارآفرینی امید
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5بینالودخراسان رضویگلیم بافی3734
زشک جنب مسجد جامع 

 همکف52پالک 
500500هدی پیرویانبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کاشمرخراسان رضویبره پرواری3735
روستای عشرت آباد کوچه 

3شهید جبلی 
پست بانک

هدی فروغی 

عشرت آبادی
وزارت جهاد کشاورزی400400

3736
تولیدی انواع 

سفال
4گنابادخراسان رضوی

- جاده قدیم بیدخت- گناباد

جنب صافکاری میرزایی
700700هما انفرادیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3737
پرورش دام 

سبک
پست بانکقوچان روستای شفیع1قوچانخراسان رضوی

هما صبوری 

شفیع
وزارت جهاد کشاورزی480480

3738
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران10001000همراه جاویدیپست بانکعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

3739

پرورش بره 

پروارواصالح 

نژاددام سبک

وزارت جهاد کشاورزی10001000همراه حسن زادهبانک کشاورزیروستای حاجی نصیر-قوچان2قوچانخراسان رضوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هنگامه توسلیپست بانکتایباد روستای پشته1تایبادخراسان رضویقالی بافی3740

3741

راه اندازی 

کارگاه تولیدی 

و بازارچه 

صنایع دستی و 

ابریشم بافی

6کالتخراسان رضوی
بخش -شهرستان کالت

زاوین-زاوین
بانک کشاورزی

وجیهه صمیمی 

زو
13501350

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3742

پرورش 

گوسفند 

(داشتی)مغانی

وزارت جهاد کشاورزی500500وجیهه طهرانیپست بانکروستای همت آباد- باخرز1باخرزخراسان رضوی

3743
اقامتگاه بوم 

گردی فروتقه
4کاشمرخراسان رضوی

-کاشمر- خراسان رضوی

خیایان امام -روستای فروتقه

3و1(ع)حسن مجتبی 

صندوق کارآفرینی امید
وجیهه فرهمند 

فروتقه
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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3744

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
شهرستان تربت جام بخش 

نصرآباد روستای حسنک
وزارت جهاد کشاورزی150150وحید کهنسالپست بانک

3745
کشت گیاهان 

دارویی
1چنارانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چناران بلوار امام خمینی 

7امام خمینی 

وزارت جهاد کشاورزی500500وحید ابراهیم زادهپست بانک

3746
صنایع فلزی و 

ام دی اف
1رشتخوارخراسان رضوی

رشتخوار خ شوارا مسکن 

29مهر پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200وحید خرسندصندوق کارآفرینی امید

3747
پرورش 

گوسفند پرواری
بانک کشاورزیممراباد-کاشمر2کاشمرخراسان رضوی

وحید خوش زاد 

مغانی
وزارت جهاد کشاورزی800800

وزارت جهاد کشاورزی11601160وحید داودیبانک کشاورزیتایباد روستای فیض آباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3748

1بینالودخراسان رضویزنبورداری3749
طرقبه بین صاحب الزمان 

3و1
بانک کشاورزی

وحید طاهونچی 

طرقبه
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک کشاورزیتایباد روستای دربند1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3750
وحید غالم پور 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی1200800

3751

اقامتگاه بوم 

گردی بی بی 

طرح )بانو 

روستای هدف 

 (گردشگری 

 –بردسکن 

روستای کبودان

1بردسکنخراسان رضوی

روستای کبودان  –بردسکن 

نرسیده به  –کوچه پایین  –

بیمارستان

500500وحید غالم نژادصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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3752

تراش سنگهای 

قیمتی و نیم 

قیمت و فیروزه 

تراشی

1فیروزهخراسان رضوی
شهر فیروزه روستای معدن 

سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500وحید قره ییپست بانک

بانک کشاورزیروستای دولتخوانه1قوچانخراسان رضویدامپروری3753
وحید قویدل 

دولتخانه
وزارت جهاد کشاورزی11001100

3754
مایه کوبی دام 

و طیور
1تایبادخراسان رضوی

تایباد مرکز مایه کوبی دکتر 

امتحانی
وزارت جهاد کشاورزی350350وحید نمکیبانک توسعه تعاون

3755

خرید تراکتور 

جفت 

دیفرانسیل 

404یوروپارس

1بجستانخراسان رضوی
شهر - خراسان رضوی 

روستای فخراباد- بجستان 
بانک کشاورزی

وحید نوروزی 

فخرآباد
وزارت جهاد کشاورزی470470

3756

خدمات مدرن 

سازی 

کشاورزی 

(مکانیزاسیون)

1بجستانخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای نوق- بجستان 
بانک کشاورزی

وحیدرضا 

اسماعیل نژاد
وزارت جهاد کشاورزی310310

3757
تولید اسید 

فلوریدریک
5گنابادخراسان رضوی

خراسان رضوی، گناباد، بلوار 

فناوری، مرکز رشد فناوری 

(روستای بیلند)

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000وحیده سلطانیبانک توسعه تعاون

3758
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران500500وکیل داغستانیبانک توسعه تعاونعشایری. قوچان1قوچانخراسان رضوی

3759

اقامتگاه 

بومگردی و 

سفره خانه 

سنتی

4گنابادخراسان رضوی

خراسان رضوی گناباد 

بیدخت میدان شهید نقره 

ابتدای خیابان جمهوری 

4اسالمی پالک

10001000ولی اهلل ده مردهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3760

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران400400ولی اهلل سرفرازیبانک کشاورزیمحله عشایری چشمه سفید1بردسکنخراسان رضوی
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3761
پرورش گیاهان 

دارویی
2سبزوارخراسان رضوی

سبزوار بخش ششتمد شهر 

ششتمد
صندوق کارآفرینی امید

ولی اهلل ملکوتی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی500500

3762

پروانه بهره 

برداری گاو 

شیری

وزارت جهاد کشاورزی23002300ولی اله رستمیبانک کشاورزیفیروزه2فیروزهخراسان رضوی

3763
گاوداری سنتی 

روستایی
2جوینخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

روستای حاج . جوین

ابادحاج صفر

وزارت جهاد کشاورزی13601360ولی اله عرشیانبانک کشاورزی

3764
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای زنده جان-کاشمر2کاشمرخراسان رضوی

ولی اله قوامی 

سرحوزکی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

3765

گاوشیری به 

 10ظرفیت 

راس هلشتاین

1باخرزخراسان رضوی
روستای - شهرستان باخرز

کردیان
پست بانک

ولی محمد 

خزاعی
وزارت جهاد کشاورزی300300

3766

پرورش دام 

سبک گوشتی 

وشیری

4خوافخراسان رضوی

خراسان رضوی،شهرستان 

خواف،بخش سالمی 

،روستای علی اباد

پست بانک

ولی محمد 

سرداری 

هزارخوشه

وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی730730ولید داودیبانک کشاورزیتایباد روستای فیض آباد1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3767

1درگزخراسان رضویکشت زعفران3768

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش مرکزی - درگز 

روستای ارتیان

وزارت جهاد کشاورزی560450ویدا عزت نشانبانک کشاورزی

4زاوهخراسان رضویگاو شیری3769
روستای -شهرستان زاوه

کنگ علیا
وزارت جهاد کشاورزی20002000یاسر شجاعیبانک کشاورزی

3770

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

بانک کشاورزیروستای نوبنیاد- سرخس 2سرخسخراسان رضوی
یاسر علی 

میرزایی
وزارت جهاد کشاورزی996996
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3771

طرح پرورش 

گوسفند داشتی 

بر مبنای اصالح 

نژاد و تغذیه 

طرح )نوین 

مقاوم در برابر 

(خشکسالی

3خوافخراسان رضوی

بخش - شهرستان خواف

مرزی و )روستای - سنگان

نهور (عشایری

وزارت جهاد کشاورزی12001200یاسر میناتورپست بانک

3772

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای موسی اباد1تربت جامخراسان رضوی
یاسر واحدی 

صالحی
وزارت جهاد کشاورزی150150

3773
فرت )کارباف 

(بافی
100100یاسمن کریمیصندوق کارآفرینی امیدروستای آبقه1تایبادخراسان رضوی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خوافخراسان رضویخرید نیسان3774
- بخش جلگه زوزن- خواف 

شهر قاسم اباد
320320یاور جعفریصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

3775
پرورش 

گوسفند داشتی
3تربت جامخراسان رضوی

تربت جام صالح اباد 

روستای حسن اباد
بانک کشاورزی

یحی احمدی 

کالته صمد
وزارت جهاد کشاورزی390390

3776
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران500500یحی طبانژادصندوق کارآفرینی امیدعشایر مشهد1مشهدخراسان رضوی

3777

اصالح نژاد 

پرورش 

گوسفندشیری

پست بانکروستای سید اباد1چنارانخراسان رضوی
یحیی بزرگر 

سید اباد
وزارت جهاد کشاورزی400400
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3778

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

گوسفند داشتی 

 33به ظرفیت 

راس

1خوافخراسان رضوی
- بخش جلگه زوزن- خواف

روستای مهاباد کبیر
بانک کشاورزی

یحیی حیدری 

سنجری
وزارت جهاد کشاورزی500500

3779

تولیدات گیاهی 

- باغبانی - 

پرورش قارچ 

- خوراکی 

 تنی 50تولید 

در سال

3قوچانخراسان رضوی

بخش - شهرستان قوچان 

 جاده 2کیلومتر - مرکزی 

فاروج بعد از - قدیم قوچان 

کشتار گاه دام

پست بانک
یحیی قوچانی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی300300

3780

پرورش زنبور 

 100عسل 

کلنی

وزارت جهاد کشاورزی250250یحیی مهدویانبانک کشاورزیروستای صدخرو1داورزنخراسان رضوی

3781
پرور)دامپروری

(ش دام سبک
1خوافخراسان رضوی

خزاسان رضوی شهرستان 

خواف بخش سالمی 

روستای خیراباد

پست بانک
یداله جعفری 

خیرآبادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

3782

پرورش م سبک 

بر مبنای اصالح 

نژاد

1خوافخراسان رضوی
خراسان رضوی، شهرستان 

خواف روستای حسن آباد
صندوق کارآفرینی امید

یداله زنگنه 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی500500

3783
اصالح و نژاد 

دام سبک
3قوچانخراسان رضوی

-(قشالق)عشایر مراوه تپه

(ییالق)منطقه قوچان
سازمان امور عشایر ایران500500یداله کوهستانیانبانک کشاورزی

3784

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

سازمان امور عشایر ایران500500یعقوب جاللی پوربانک کشاورزیبردسکن دهستان درونه1بردسکنخراسان رضوی
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بانک توسعه تعاونروستای حاجی آباد- تایباد 1تایبادخراسان رضویگوسفند داشتی3785
یعقوب فیضی 

ماکویی
وزارت جهاد کشاورزی450450

3786

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای تیمنک علیا1تربت جامخراسان رضوی
یعقوب محمدی 

تیمنکی
وزارت جهاد کشاورزی300300

3787

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی150150یعقوب معنویصندوق کارآفرینی امیدروستای درس آخوند1تربت جامخراسان رضوی

3788
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک توسعه تعاونعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

یوسف ابراهیمی 

مقدم
سازمان امور عشایر ایران500500

3789
اصالح نژاد دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران10001000یوسف بیدبرگبانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

وزارت جهاد کشاورزی450450یوسف حمیدیبانک کشاورزیدرگز روستای کالته کندی2درگزخراسان رضویکشت زعفران3790

3791

پرورش بره 

پرواری با هدف 

افزایش وزن

صندوق کارآفرینی امیدروستای باغسنگان علیا5تربت جامخراسان رضوی
یوسف علی 

اسمعیل جامی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

3792
اصالح نژاد دام 

سبک
بانک کشاورزیعشایر شهرستان قوچان3قوچانخراسان رضوی

یوسف علی زاده 

قاچکانلو
سازمان امور عشایر ایران12001200
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3793

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند به 

روش آمیخته 

گری طبیعی 

در نژادهای 

بومی

2خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای ولی آباد
پست بانک

یوسف فنایی 

سناجردی
وزارت جهاد کشاورزی700700

3794

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300یوسف محمدیپست بانکروستای حسنک باال جام1تربت جامخراسان رضوی

3795
پرورش گاو 

شیری
2خوافخراسان رضوی

خواف روستای حسن آباد 

پایین خواف
وزارت جهاد کشاورزی500500یونس اردالنپست بانک

3796
پرورش گاو 

شیری
5تربت جامخراسان رضوی

-بعد از روستای جنگاه

مجتمع گاو شیری نسیم 

صبح تربت جام قطعه 

42شماره 

بانک کشاورزی
یونس اسماعیل 

جامی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

بانک کشاورزیدرگز مینا قلعه1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی3797
ابراهیم احمدی 

مینا
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدمحمد اباد1خلیل آبادخراسان رضویدامداری3798
ابراهیم ارمیون 

طاهری
سایر200200

3799
پرورش گاو 

شیری
1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای گلشن اباد

سایر300250ابراهیم باطانیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1فیروزهخراسان رضویگوسفند داشتی3800

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای دولت اباد

بانک کشاورزی
ابراهیم توزنده 

جانی
سایر200170

3801

تجهیز و ساخت 

باجه پست 

بانک روستایی

سایر234234ابراهیم جعفریپست بانککالته شادی جنب دهیاری1خلیل آبادخراسان رضوی

3802
پرورش دام 

(گوسفند)سبک 
سایر300300ابراهیم دیرامبانک کشاورزیبخش کدکن روستای اسفیز1تربت حیدریهخراسان رضوی

3803
پرورش دهنده 

زنبور عسل
سایر250250ابراهیم رضاییبانک کشاورزیروستای ابقد- چناران 2چنارانخراسان رضوی

3804

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر300300ابراهیم ساالرصندوق کارآفرینی امیدروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی

1خوافخراسان رضویگوسفندداری3805
-خواف-خراسان رضوی

زوزن-بخش زوزن
سایر400400ابراهیم عربپست بانک

3806
پرورش 

گوسفندداشتی
سایر500500ابراهیم کهنهبانک کشاورزیروستای اله آباد-جغتای1جغتایخراسان رضوی

پست بانک15عباسپور - خلیل اباد 1خلیل آبادخراسان رضویزعفران کاری3807
ابراهیم مقیمی 

کالته تیمور
سایر304304

3808

زراعت 

سبزیجات و 

صیفی جات

سایر500500ابراهیم نصرآبادیصندوق کارآفرینی امیدروستای نصراباد- خوشاب2خوشابخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

پست بانکروستای پشته-تایباد1تایبادخراسان رضویزعفران3809
ابوالفضل شیخ 

جامی
سایر300300

بانک توسعه تعاونگلقندشت1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری3810
ابوالفضل 

گلقندشتی
سایر500500

2نیشابورخراسان رضویامور دام3811

- بخش مرکزی- نیشابور

روستای - دهستان دربقاضی

محموداباد فضل

بانک کشاورزی
ابوالفضل 

محمدیان
سایر500500

2فیروزهخراسان رضویگوسفند داشتی3812

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای حصارنو

بانک کشاورزی
ابوالقاسم جاللی 

پور
سایر300250

بانک توسعه تعاونروستای رهنه-تایاد1تایبادخراسان رضویدامداری3813

ابوالقاسم 

خدادادی رهنه 

یی

سایر400400

3814
کارگاه تولیدی 

سنگ مصنوعی
4گنابادخراسان رضوی

- گناباد میدان امام رضا 

اراضی روستای باغ آسیاه
سایر400400ابوالقاسم صادقیپست بانک

1سبزوارخراسان رضویپرورش شترمرغ3815

روبروی روستای -سبزوار

جنب دانشگاه علوم -ابارش

موسسه -2پزشکی شماره

خیریه روشنایی به زندگی

بانک توسعه تعاون
ابوالقاسم فیض 

آبادی
سایر400400

2بینالودخراسان رضویگلخانه داری3816
- روستای گراخک - شاندیز 

بعد از خانه بهداشت
سایر300300ابوالقاسم مطهربانک کشاورزی

1بجستانخراسان رضویدامداری3817
شهر - خراسان رضوی 

روستای مزار- بجستان 
بانک کشاورزی

ابوذر سلیمانی 

مزار
سایر500500

1خوشابخراسان رضویپرورش بوقلمون3818
شهرستان خوشاب شهر 

سلطان اباد
سایر200200احسان چوپانیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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3819
دامداری 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدقوش خزاعی2سرخسخراسان رضوی

احسان حکیمی 

عمیرآبادی
سایر200200

1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک3820

خراسان رضوی کاشمر 

بخش کوهسرخ روستای 

توالکنار منبع اب

پست بانک
احسان رفیق 

توالیی
سایر400400

3821

پرورش دام 

سبک به همراه 

اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

پطرو کوچه مسجدابوالفضلی 

سه راهی دوم نبش کوچه

بانک کشاورزی
احسان 

محمدجان زاده
سایر300300

3822

دفتر خدمات 

پست بانک 

روستایی

1بینالودخراسان رضوی
روستای سرآسیاب - شاندیز 

233پ - خ مطهری - 
پست بانک

احسان معدنی 

شاندیز
سایر500500

3823
پرورش 

گوسفندداشتی
1رشتخوارخراسان رضوی

-رشتخوار- خراسان رضوی

روستای عباس آباد 

فرامیشان

سایر400400احمد بهنامصندوق کارآفرینی امید

3824

پرورش دام 

سبک به همراه 

اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

پطرو کوچه پشت مدرسه 

ابتدایی

سایر500500احمد حسین زادهبانک کشاورزی

1باخرزخراسان رضویگوسفنداری3825
شهرستان باخرز روستای 

کردیان
بانک کشاورزی

احمد حسین 

زاده کردیانی
سایر250250

1خوافخراسان رضویگوسفنداری3826
-خواف-خراسان رضوی

بنیاباد-بخش زوزن
بانک کشاورزی

احمد حسینی 

بهلولی
سایر500500

3827

پرورش 

گوسفند مغانی 

(داشتی)

سایر500500احمد خالقیبانک توسعه تعاونروستای ارخود- باخرز1باخرزخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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3828
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500احمد دستورانیصندوق کارآفرینی امیدجغتای روستای دستوران2جغتایخراسان رضوی

3829

پرورش دام 

سبک به همراه 

اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

کاریزک ناگهانی کوچه 

شهیدفرامرزی

بانک کشاورزی
احمد ذوالفقاری 

کاریزکی
سایر500500

سایر500500احمد زمانیپست بانکروستا باب الحکم- بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدامداری3830

سایر250250احمد سلیمیبانک توسعه تعاونروستا فیروز اباد- بردسکن 1بردسکنخراسان رضویدامپروری3831

سایر300300احمد صبوریپست بانکتگمار1خلیل آبادخراسان رضویزعفرانکاری3832

3833
خرید خودرو 

نیسان
سایر500500احمد فریمانهصندوق کارآفرینی امیدروستای فریمانه-جغتای1جغتایخراسان رضوی

3834
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر400400احمد فقیه زادهبانک توسعه تعاونسرخس روستای ابراهیم اباد2سرخسخراسان رضوی

3835
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیروستای کاج درخت1تربت حیدریهخراسان رضوی

احمد قاینی 

خدابنده
سایر250250

3836

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای آغل کمر1تربت جامخراسان رضوی
احمد قلندری 

امان محمد
سایر500500

سایر500500احمد مختاریبانک کشاورزیقلعه شیر1تربت جامخراسان رضویکشت زعفران3837



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

3838

پرورش دام 

سبک 

وگوسفندداری

1خوافخراسان رضوی

-خواف-خراسان رضوی

روستای -بخش سالمی

سیجاوند

بانک کشاورزی
احمد مردانی 

سیجاوندی
سایر300300

پست بانک17تمدن - انابد - بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدامداری3839
احمد یزدان 

دوست
سایر500500

3840

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای زرمهر- مه والت

4خ امامت 
صندوق کارآفرینی امید

احمدرضا 

خسروی
سایر250250

پست بانکنوده پشنگ، خ فردوسی3گنابادخراسان رضویگاوداری3841

احمدرضا 

طهماسبی نوده 

پشنگ

سایر400400

3842

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای زرمهر- مه والت

1خ رسالت 
صندوق کارآفرینی امید

احمدرضا 

کاظمی قشر 

باطی

سایر250250

بانک کشاورزیروستای شیزن-تایباد2تایبادخراسان رضویدامداری3843
ادریس عثمانی 

شیزنی
سایر250250

1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک3844
کاشمر روستای نای روبه 

روی بهداشت
پست بانک

ارسالن یوسفی 

نایی
سایر280280

3845
کشت زعفران 

وگیاهان دارویی
1خوشابخراسان رضوی

مزارشهداک -سلطان اباد

شیخ قاسم مالی
سایر20060اسحاق معصومیبانک کشاورزی

1خوافخراسان رضویگوسفندداری3846
-خواف-خراسان رضوی

نهور-بخش سنگان
سایر300300اسحق صفاییپست بانک

سایر250250اسماعیل تبریزبانک کشاورزیدرگز دربندی علیا1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی3847

بانک کشاورزیدرگز چاپشلو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی3848
اسماعیل 

رحیمیان
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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مستقیم
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بانک کشاورزیدرگز جان آباد1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی3849
اسماعیل 

رستاخیز
سایر250250

3850

پرورش 

گوسفند داشتی 

با اصالح نژاد

2تربت جامخراسان رضوی
تربت جام صالح اباد 

روستای گوشالغر
بانک کشاورزی

اسماعیل زحمتی 

گوشالغری
سایر500500

1خوافخراسان رضویگوسفندداری3851

-خواف-خراسان رضوی

-بخش جلکه زوزن

شهرقاسم آباد

سایر500500اسماعیل زنگنهبانک توسعه تعاون

1مه والتخراسان رضویکلوپ ورزشی3852
امام - روستای عبدل آباد 

37خمینی 
سایر200200اسماعیل ساربانپست بانک

3853

پرورش دام 

سبک به همراه 

اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش سلیمان روستای 

ساق کنارمسجدامام رضا

بانک کشاورزی
اسماعیل 

سلیمانی
سایر500500

2تربت جامخراسان رضویدامداری3854
خراسان رضوی تربت جام 

صالح آباد روستای بنی تاک
سایر300300اسماعیل شبانیبانک توسعه تعاون

سایر500500اسماعیل صالحیبانک توسعه تعاونآبقه-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری3855

1خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفند3856

شهرستان - خراسان رضوی

روستای نقاب خ - خلیل اباد

4امام حسن مجتبی 

صندوق کارآفرینی امید
اسماعیل قدسی 

نقابی
سایر250250

2تربت جامخراسان رضویپرورش گوسفند3857
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای پیروحش
بانک کشاورزی

اسماعیل 

محمدی تیموری
سایر250250

3858
دامداری 

(گاوداری)
بانک کشاورزیداورزن روستای غنی آباد1داورزنخراسان رضوی

اسماعیل 

محمدی مقدم
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1باخرزخراسان رضویگاوداری3859
روستای - شهرستان باخرز 

منج
بانک کشاورزی

اسماعیل ناصری 

کردیانی
سایر250250

3860

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400اسمعیل فتاحصندوق کارآفرینی امیدروستای محمود اباد سفللی1تربت جامخراسان رضوی

3861
پرورش دام 

سبک
2کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستایی 

الیین نو
بانک کشاورزی

اسمعیل فوالدی 

چهارراه
سایر500500

3862

توسعه وتجهیز 

دفتر بانکی و 

ict

1بردسکنخراسان رضوی
خراسان رضوی بردسکن 

درونه
پست بانک

اشرف احمدی 

درونه
سایر200200

سایر300300اصغر بهمدیبانک توسعه تعاونارغش1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری3863

3864
پرورش دام 

سبک و سنگین
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای مطرآباد- بجستان 
سایر300300اصغر ماه پوربانک کشاورزی

3865
دامداری 

(گوسفند داری)
سایر250250اعظم مهریبانک کشاورزیداورزن روستای مهر1داورزنخراسان رضوی

3866
گوس)دامپروری

(فندداری
2قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای مزرج
بانک توسعه تعاون

افسانه قربانعلی 

مزرجی
سایر500500

3867

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای حسین آباد کاللی1تربت جامخراسان رضوی
افسانه مکاری 

کاخکی
سایر400400



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر300300اکبر خدابخشیبانک کشاورزیبجستان روستای منصوری2بجستانخراسان رضویگوسفندداری3868

سایر300300اکبر نیک پیبانک توسعه تعاونروستای اسدآباددربند-تایباد2تایبادخراسان رضویدامداری3869

پست بانکروستای اومی1تربت حیدریهخراسان رضویدام سبک3870
اکرم اسماعیل 

زاده
سایر250250

3871
طرح احداث 

گلخانه
سایر29502950اکرم سلیمیبانک کشاورزیروستای کدکن3تربت حیدریهخراسان رضوی

3872

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای رونج1تربت جامخراسان رضوی
اکرم عبدی قره 

چماق رونجی
سایر500500

1کاشمرخراسان رضویتولیدلبنیات3873
خراسان رضوی کاشمر 

ریوش-بخش کوهسرخ 
سایر500500اکرم میرزاییپست بانک

3874

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر300300الناز هزارهپست بانکروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی

3875

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400الهام جعفرپوربانک توسعه تعاونبردو1تربت جامخراسان رضوی

2مشهدخراسان رضویگاوداری3876

- مشهد - خراسان رضوی 

روستای - منطقه رضویه 

خیر آباد

سایر250250الهام خمیدهبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

3877
پرورش 

گوسفند داشتی
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی قوچان 

روستا کالته حاجی برات
بانک کشاورزی

الهه جمالی 

دیزاوندی
سایر500500

3تربت جامخراسان رضویکشت زعفران3878
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای جعفریه
بانک کشاورزی

الیاس اکبری 

جهان آبادی
سایر250250

3879

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400ام البنین غفوریصندوق کارآفرینی امیدروستا جعفرآباد1تربت جامخراسان رضوی

سایر350350ام فروه اردمهصندوق کارآفرینی امیداردمه1نیشابورخراسان رضویدامداری3880

1خوافخراسان رضویگوسفندداری3881

-خواف-خراسان رضوی

روستای -بخش سالمی

خیرآباد

پست بانک
ام کلثوم بناءپور 

سناجردی
سایر500500

1خوافخراسان رضویگوسفندداری3882
-خواف-خراسان رضوی

قلعه نو-بخش سالمی
پست بانک

امراهلل ستوده 

قلعه نوی
سایر300300

3883

پرورش و 

توسعه گوسفند 

داشتی

2کالتخراسان رضوی
خ رضوی شهرستان کالت 

روستای سیرزار
سایر350350امراهلل قدیریبانک کشاورزی

3884
پرورش گاو 

شیری
بانک توسعه تعاونروستای اویان- باخرز1باخرزخراسان رضوی

امهانی کردار 

خودی
سایر500500

پست بانکبیمرغ3گنابادخراسان رضویگاوداری3885
امید قاسمی 

روشناوند
سایر500500

1سبزوارخراسان رضویگاو داری3886
-بخش مرکزی-سبزوار

روستای خسروجرد
سایر300300امید گلستانیصندوق کارآفرینی امید

سایر300300امید مرادیپست بانکروستای طاهرآباد1تربت حیدریهخراسان رضویدام سبک3887



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر500500امید مهرپورشپست بانکنوده پشنگ2گنابادخراسان رضویگاوداری3888

3889

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر150150امیر احمدزادهصندوق کارآفرینی امیدکمرچه علیا1تربت جامخراسان رضوی

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری3890
-بخش روداب-سبزوار

روستای دریاچه
سایر250250امیر رضاییبانک کشاورزی

1باخرزخراسان رضویدام سبک3891
شهرستان باخرز روستای 

دهبرزو
بانک کشاورزی

امیر ساالری 

هفت سویی
سایر250250

سایر250250امیر کارگربانک کشاورزیدرگز1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی3892

بانک کشاورزیعشق اباد1فریمانخراسان رضویدام سبک3893
امیر کریمی 

همت ابادی
سایر250250

سایر250250امیر نظری طوفالصندوق کارآفرینی امیدروستای طوفال1فریمانخراسان رضویدام سبک3894

2قوچانخراسان رضویدام پروری3895
خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای یوسف آباد
بانک کشاورزی

امیرارسالن 

عباسیان
سایر500500

1بردسکنخراسان رضویگاوداری3896
خراسان رضوی شهرستان 

بردسکن روستای اسالم اباد
بانک توسعه تعاون

امیرحسین 

صالحی
سایر250250

1بردسکنخراسان رضویگاوداری3897
روستا علی اباد - بردسکن 

8کشمر جنب ولیعصر 
سایر250250امیرمحمد شکاریبانک توسعه تعاون

1مشهدخراسان رضویبلوکه زنی3898
بخش احمد اباد روستای 

عبد المجید
پست بانک

امین اهلل 

اسداللهی
سایر300300



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

3سبزوارخراسان رضویMDFکابینت 3899

روستای ابارش کوچه سوم 

سمت راست نرسیده به باغ 

تاالر اقاقیا

سایر260210امین ژیان جمالبانک توسعه تعاون

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری3900
راه -بخش مرکزی-سبزوار

مسکن
سایر250250انور گودعاقلیبانک کشاورزی

3901

مرکز جامع 

ارایه خدمات 

درمانی 

دامپزشکی

2تایبادخراسان رضوی
روستای -شهرستان تایباد

حسینی
سایر10001000ایمان رجبیپست بانک

3902

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400ایمان شکریبانک توسعه تعاونروستای شهرستانک1تربت جامخراسان رضوی

2بجستانخراسان رضویدامداری3903

شهر - خراسان رضوی 

روستای زین آباد - بجستان 

2پالک- کوچه جانباز - 

بانک کشاورزی
ایمان غفوری 

مقدم بجستانی
سایر500500

3904
پرورش دام 

سنگین
سایر250250ایمان محمدیبانک کشاورزیروستای اهلل آباد1تربت حیدریهخراسان رضوی

3905

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر300300آسیه پورحاتمپست بانکروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی

3906
پروش گوسفند 

داشتی ومغانی
سایر500500آمنه وحیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای ارخود-باخرز 1باخرزخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

3907

تجهیز و ساخت 

باجه پست 

بانک روستایی

سایر254254بتول حسین پناهپست بانکتکمار خ امام خمینی1خلیل آبادخراسان رضوی

3908
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500بتول سرنسارصندوق کارآفرینی امیدروستای ارزنه-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

3909

پرورش 

گوسفند داشتی 

( راسی 50)

سایر500500بتول شبانی برجبانک توسعه تعاونروستای برج زیدانلو1قوچانخراسان رضوی

1کاشمرخراسان رضویبوم گردی3910

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

ریوش بلوار امام علی خیابان 

شهید حکیمی رستوران سید

سایر401401بتول قرایی مقدمپست بانک

بانک کشاورزیروستای دولت آباد1سبزوارخراسان رضویدامپروری3911
برات اله دولت 

ابادی
سایر560560

3912
کاشت )باغداری

(گل محمدی
5قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای آبجهان
پست بانک

برات محمد 

کارگر آبجهان
سایر500500

سایر300300براتعلی حیدریبانک توسعه تعاونبشر آباد1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری3913

1فیروزهخراسان رضویگوسفند داشتی3914

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش طاغنکوه -فیروزه

روستای قره باغ

سایر400400براتعلی قره باغیبانک توسعه تعاون

1خوافخراسان رضویگوسفندداری3915
-خواف-خراسان رضوی

زوزن-بخش زوزن
سایر300300بشیر عرببانک کشاورزی

سایر400400بشیر گرایلیپست بانکنوده پشنگ2گنابادخراسان رضویگاوداری3916



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر500500بهرام مسکنیصندوق کارآفرینی امیدروستای مسکن-سبزوار1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری3917

3خلیل آبادخراسان رضویمبلمان چوبی3918
روستای دهنو کوچه چاه 

موتور نصیری
صندوق کارآفرینی امید

بهروز قربانیان 

خلیل آباد
سایر10001000

3919

پرورش دام 

سبک به همراه 

اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش سلیمان روستای 

ریگان نبش خیابان کوچه 

دوم

سایر500500بهروز گرگعلیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدفوجی1خوشابخراسان رضویدامداری3920
بهروز ولی زاده 

کالخونی
سایر200200

3921
دامداری 

گوسفند داشتی
2سرخسخراسان رضوی

سرخس روستای کالته مره 

ای
سایر200200بهزاد میرپیشیصندوق کارآفرینی امید

3922

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیروستای درونه1بردسکنخراسان رضوی
بهنام مرادی 

درونه
سایر500500

2خلیل آبادخراسان رضویگلیم بافی3923
روستای مزده خ امام رضا 

انتهای امام رضا
پست بانک

بی بی زهرا سید 

حسنی
سایر480480

3924

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
خ - روستای مهنه- مه والت

1امام رضا 
سایر250250پرویز حیدربیگیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500پیام قادریبانک توسعه تعاونروستای چهاربرجی-تایباد2تایبادخراسان رضویدامداری3925

بانک کشاورزیبجستان شهر یونسی2بجستانخراسان رضویگوسفندداری3926
پیمان اسماعیل 

زاده مقدم
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

3927

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر250250تاج محمد راستگوبانک کشاورزیروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی

3928

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای رونج1تربت جامخراسان رضوی
تقی حسینی 

اسکندری
سایر250250

سایر250250تیمور زینل زادهبانک کشاورزیدرگز1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی3929

سایر200200ثریا جعفری آنیصندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای شاهین1زاوهخراسان رضویخیاطی3930

3931
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500ثریا جوادیصندوق کارآفرینی امیدروستای شامکان1سبزوارخراسان رضوی

بانک توسعه تعاونروستا ظاهراباد- بردسکن 1بردسکنخراسان رضویدامداری3932
جابر زراعتی 

ظهراباد
سایر500500

بانک توسعه تعاونروستای جوزقان-تایباد2تایبادخراسان رضویدامداری3933
جابر منعمی 

جوزقانی
سایر500500

بانک کشاورزیروستای خیابان-تایباد1تایبادخراسان رضویپرواربندی بره3934
جان محمد 

آزادیان بهلولی
سایر250250

3935
پرورش گاو 

شیری
سایر500500جعفر اسدیبانک توسعه تعاونروستای ارزنه-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

2مشهدخراسان رضویآتلیه عکاسی3936
- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای اسماعیل آباد
سایر400400جعفر زوارصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2تربت جامخراسان رضویدامداری3937
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای قشه توت
بانک کشاورزی

جعفر شکرپور 

قشه توت
سایر500500

بانک کشاورزیگیسور3گنابادخراسان رضویپرورش شتر3938
جالل الدین 

محمدآبادی
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدبجستان روستای فخرآباد2بجستانخراسان رضویدام سبک3939
جالل الدین 

نقدی
سایر500500

3940
پرورش دام 

سبک
1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستای 

قله زو
بانک کشاورزی

جالل براتی قله 

زو
سایر500500

سایر500500جالل حسن زادهپست بانکروستا قوژداباد- بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدامداری3941

1خلیل آبادخراسان رضویدامداری3942
خلیل اباد دهنو خ شهید 

19پرهزگار 
پست بانک

جالل مقیمی 

کالته تیمور
سایر240240

3943

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
خ - روستای مهنه- مه والت

18کشاورز
سایر250250جلیل حیدربیگیپست بانک

سایر496496جلیل کاظمیپست بانککسرینه1کاشمرخراسان رضویکشاورزی3944

1باخرزخراسان رضویگوسفنداری3945
شهرستان باخرز روستای 

آویان
سایر250250جمشید اسدیبانک کشاورزی

1تربت جامخراسان رضویدامداری3946
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای ممیزآب
بانک کشاورزی

جمشید عباسی 

تیموری
سایر250250

سایر400400جمهور رضاییبانک کشاورزیبجستان روستای سردق2بجستانخراسان رضویگوسفندداری3947

بانک کشاورزیدرگز شورکال1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی3948
جهانگیر رضاپور 

مقدم
سایر250250

3949
پرورش دام 

سنگین
صندوق کارآفرینی امیدروستای نصرت آباد1تربت حیدریهخراسان رضوی

جهانگیر 

صمصامی
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر500500جواد اسدی نژادبانک توسعه تعاونروستای آبرود2تربت حیدریهخراسان رضویدامداری3950

3951
دام سبک 

(احمد اباد )
2مشهدخراسان رضوی

بخش احمد اباد روستای 

جنبه دراز
سایر250250جواد امامیبانک توسعه تعاون

سایر200200جواد آریانیپست بانکخلیل اباد روستای علی اباد1خلیل آبادخراسان رضویدامداری3952

1باخرزخراسان رضویدام سبک3953
شهرستان باخرز روستای 

آویان
بانک کشاورزی

جواد بذرافشان 

آویانی
سایر250250

سایر250250جواد پاسبانبانک کشاورزیدرگز چاپشلو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی3954

سایر200200جواد توسلیصندوق کارآفرینی امیدجابوز1خلیل آبادخراسان رضویدامداری3955

3956
پرورش 

گوسفند داشتی
1کاشمرخراسان رضوی

روستای کسرینه خیابان 

مدرس حاشیه خیابان 

50پالک

سایر250250جواد تیموریبانک کشاورزی

بانک کشاورزیدرگز نوخندان1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی3957
جواد حیدری 

زارع
سایر250250

سایر300300جواد خدادوستبانک توسعه تعاونروستای جعفر آباد1تربت حیدریهخراسان رضویدامداری3958

3959
پرورش گاو 

داشتی
1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای دولت اباد

سایر300250جواد خسرآبادیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیبجستان روستای فخرآباد3بجستانخراسان رضویپرورش شترمرغ3960
جواد رحمتی 

فخرآباد
سایر500500

3961

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای عبدل - مه والت

4خ امام خمینی- اباد
سایر250250جواد رضاییصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

3962

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500جواد رمضانیبانک توسعه تعاونروستای شیخلو1تربت جامخراسان رضوی

سایر200200جواد شاکریپست بانکبردسکن روستا حسن اباد2بردسکنخراسان رضویدامداری3963

سایر300300جواد شجاعیپست بانکروستای سرباال1تربت حیدریهخراسان رضویزعفرانکاری3964

پست بانکنوده پشنگ2گنابادخراسان رضویگاوداری3965
جواد شجاعی 

نوده پشنگ
سایر500500

3966

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای عبدل - مه والت 

22خ امام خمینی - اباد
سایر250250جواد عابدیانصندوق کارآفرینی امید

3967

دفتر خدمات 

پست بانک 

تجهیز)روستایی

)

1کاشمرخراسان رضوی
خراسان رضوی کاشمر 

کوهسرخ روستای نامق
پست بانک

جواد عباس زاده 

نامقی
سایر288288

3968

خدمات فنی 

ومهندسی 

کشاورزی

سایر450450جواد عصمتیپست بانکمهدی اباد1خلیل آبادخراسان رضوی

1رشتخوارخراسان رضویگوسفند داشتی3969
خراسان رضوی شهرستان 

روستای باسفر-رشتخوار
بانک کشاورزی

جواد علی نیا 

رشتخوار
سایر250250

سایر400400جواد فرستادهبانک توسعه تعاونروستای صنوبر2تربت حیدریهخراسان رضویدامداری3970



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

پست بانکنوده پشنگ، خ فردوسی3گنابادخراسان رضویگاوداری3971
جواد محمدزاده 

نوده پشنگ
سایر400400

2مشهدخراسان رضویدامداری3972
- مشهد -خراسان رضوی

روستای چنارک
سایر250200چراغعلی گرامبانک کشاورزی

3973

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500حامد آزدربانک کشاورزینیلشهر1تربت جامخراسان رضوی

3مشهدخراسان رضویگاوداری3974

- مشهد - خرااسن رضوی 

روستای - منطقه رضویه 

حسن آباد آبروان

سایر250250حامد شیرازیبانک کشاورزی

سایر500500حامد لطفیبانک توسعه تعاونروستای فیض آباد-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری3975

بانک توسعه تعاوندهنوخالصه1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری3976
حامد محیط 

آبادی
سایر500500

5مشهدخراسان رضویکارگاه خیاطی3977
- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای کشف
سایر300300حامد مقدسیصندوق کارآفرینی امید

1تربت جامخراسان رضویکشت زعفران3978
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد
سایر250250حامد یوسفیبانک کشاورزی

پست بانکنوده پشنگ2گنابادخراسان رضویگاوداری3979
حبیب ارجمند 

نوده پشنگ
سایر500500

1تربت جامخراسان رضویدامداری3980

خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای برجک 

شیخی

سایر200200حبیب اهلل پوریانبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

3981

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای دولت آباد1تربت جامخراسان رضوی

حبیب اهلل 

حلیمی حاجی 

آباد ابراهیم

سایر500500

3982
پرورش دام 

سبک
سایر300300حبیب اله دهقانبانک توسعه تعاونروستای نوقاب1تربت حیدریهخراسان رضوی

3983

پرورش 

امداد )گوسفند 

( مشهد3منطقه 

1مشهدخراسان رضوی
مشهد خرکت مقابل مسجد 

( مشهد3امداد منطقه )
بانک کشاورزی

حبیب اله رسولی 

خرکت
سایر300300

1خلیل آبادخراسان رضویگاوداری3984
کوچه - روستای حسین اباد 

شهدا
پست بانک

حبیب اله 

محمدی
سایر250250

1خوافخراسان رضویگاوشیری3985
-خواف-خراسان رضوی

سالمی-بخش سالمی
بانک توسعه تعاون

حبیب اله 

یعقوبی سالمی
سایر500500

3986
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200حبیب مرحمتیصندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای بزنگان1سرخسخراسان رضوی

پست بانکنوده پشنگ3گنابادخراسان رضویگاوداری3987
حجت اله 

خدادادی
سایر500500

1فیروزهخراسان رضویزعفران کاری3988

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای بحرود

بانک کشاورزی
حجت حاجی 

بیگلو
سایر200200

3989
پرورش 

گوسفند داشتی
1بردسکنخراسان رضوی

بردسکن روستای حسن 

چهاراه دوم 2آبادرضوان 

کنار چاه موتور آب

سایر160160حجت کرمیپست بانک

3990
دامداری 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای بزنگان2سرخسخراسان رضوی

حجت 

میرزادوستی
سایر200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک3991
خراسان رضوی کاشمر 

2روستای محمدیه خ ابکوه 
پست بانک

حسن ابراهیم 

نژادمحمدیه
سایر400400

3992

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای احمداباد-مه والت

7نبش امام رضا
سایر250250حسن احمدیپست بانک

3993

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای عبدل - مه والت

14خ امام خمینی - اباد
صندوق کارآفرینی امید

حسن اسحق 

خانی
سایر250250

3994
پرورش دام 

سبک
سایر250250حسن اصغرنژادپست بانکروستای آبرود1تربت حیدریهخراسان رضوی

3995
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200حسن آبانصندوق کارآفرینی امیدقوش خزاعی1سرخسخراسان رضوی

3996
پرورش 

بلدرچین
1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی کاشم 

روستای رزق اباد خ علی 

اکبری روبه روی علی 

3اکبری 

سایر200200حسن بافندهپست بانک

1باخرزخراسان رضویگوسفنداری3997
شهرستان باخرز روستای 

سیه الخ
بانک کشاورزی

حسن بهلولی 

سیاه الخ
سایر250250

سایر500500حسن پالیزپست بانکبیمرغ2گنابادخراسان رضویگاوداری3998

3999
دامداری 

(تبادکان)
سایر250250حسن پیراستهبانک کشاورزیروستای حسین آباد2مشهدخراسان رضوی

4000

پروررش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالنژاد

سایر400400حسن ترینهصندوق کارآفرینی امیدروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک4001

خراسان رضوی کاشمر 

روستای قلعه باال خ امام بعد 

5از امام 

پست بانک
حسن تیموری 

قلعه باال
سایر456456

1خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفد4002

- روستای ابراهیم اباد

نرسیده به کوچه صاحب 

4الزمان 

پست بانک
حسن جانی 

طاهری
سایر232232

4003
پرورش 

گوسفندداشتی
بانک کشاورزیروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی

حسن جباری 

بزدی
سایر500500

4004
پرورش دام 

سبک پرواربندی
سایر250250حسن جالیربانک توسعه تعاونبردسکن روستای حطیطه1بردسکنخراسان رضوی

4005

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای ازغند - مه والت

کوچه مسجد
صندوق کارآفرینی امید

حسن حالج 

ازغندی
سایر250250

سایر500500حسن خیریبانک توسعه تعاونروستا درونه- بردسکن 1بردسکنخراسان رضویدامداری4006

2مشهدخراسان رضویپوشاک4007
بخش احمد اباد روستای 

سلطان اباد
سایر300300حسن راعیبانک توسعه تعاون

سایر250250حسن رحمتیبانک کشاورزیدرگز ارتیان1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4008

4009
پرورش دام 

سبک
پست بانکطرازخاکی1فریمانخراسان رضوی

حسن رمضانی 

طراز خاکی
سایر250250

1فیروزهخراسان رضویپرورش گوسفند4010

خراسان رضوی شهرستان 

فیروزه بخش مرکزی 

روستای معتمدیه

سایر300250حسن رنگانیبانک کشاورزی

4011
پرورش 

گوسفند داشتی
1بردسکنخراسان رضوی

بردسکن شهر انابد دهستان 

درونه روستای رسن
سایر200200حسن زواربانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

4012

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

پست بانکروستای ازغند- مه والت 1مه والتخراسان رضوی
حسن سیفی 

ازغندی
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای بهلول آباد-باخرز1باخرزخراسان رضویدامداری4013
حسن شریفی 

باغکی
سایر500500

4014
پرورش گاو 

شیری
1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای شوری بزرگ

سایر400330حسن شیرنژادبانک کشاورزی

4015

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

سایر300300حسن صابر بجدنصندوق کارآفرینی امیدششتمد روستای بجدن2سبزوارخراسان رضوی

1رشتخوارخراسان رضویگوسفند داشتی4016

خراسان رضوی شهرستان 

-شهر جنگل-رشتخوار

روستای جنت آباد

سایر500500حسن صادقیبانک کشاورزی

1رشتخوارخراسان رضویگوسفند داشتی4017

خراسان رضوی شهرستان 

-شهر جنگل-رشتخوار

روستای جنت اباد

سایر500500حسن صادقیبانک کشاورزی

4018

پرورش دام 

 )سبک 

گوسفند داشتی 

)

2بجستانخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای فخرآباد- بجستان 
سایر400400حسن صادقیانبانک کشاورزی

1کاشمرخراسان رضویزنبور داری4019
خراسان رضوی کاشمر 

روستای کریز کوچه پایتخت
سایر240240حسن صمیمیپست بانک

4020
پرورش دام 

سبک
سایر250250حسن عابدینیبانک کشاورزیروستای اسفیز1تربت حیدریهخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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4021
پرورش گاو 

شیری
1مه والتخراسان رضوی

خراسان رضوی : نام استان 

مه والت نام : نام شهرستان 

: حومه نام روستا : دهستان

9531113917حسن آباد 

سایر300300حسن فیروزیبانک کشاورزی

4022
صنایع چوبی و 

ام دی اف
1کاشمرخراسان رضوی

روستای عارف آبادخ امام 

علی رو به روی نانوایی
پست بانک

حسن فیض 

عارفی
سایر384384

4023
پرورش دهنده 

زنبور عسل
سایر200200حسن لطیفبانک کشاورزیچناران روستای فریزی1چنارانخراسان رضوی

4024

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی

- شهرستان مه والت 

خ - روستای سلطان آباد 

ولی عصر

پست بانک
حسن محمدی 

بایزیدی
سایر250250

سایر300300حسن مدبرزادهصندوق کارآفرینی امیدرشتخوار1رشتخوارخراسان رضویپرورش قارچ4025

سایر300300حسن مرادیپست بانکلوشاب1فریمانخراسان رضویدام سبک4026

1باخرزخراسان رضویگاوداری4027
شهرستان باخرز روستای 

کردیان
بانک کشاورزی

حسن مرادی 

ارخودی
سایر250250

1فیروزهخراسان رضویزعفران کاری4028

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای همت اباد زمانی

سایر400350حسن مرادی نیابانک کشاورزی

4029
تولید ادوات 

کشاورزی
1سبزوارخراسان رضوی

- روستای ایزی- سبزوار

19شهدا
سایر500500حسن مشکانیصندوق کارآفرینی امید

4030
پرورش شتر 

مرغ
1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی کاشمر 

بخش کوهسرخ روستای 

ایور خ گلستان

پست بانک
حسن واحدی 

ایوری
سایر224224
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1مشهدخراسان رضویدام سبک4031
بخش احمد اباد روستای 

حسن اباد
بانک کشاورزی

حسنعلی غریب 

نواز
سایر250250

پست بانکصحرا بردسکن2بردسکنخراسان رضویزنبورداری4032
حسین ابراهیم 

زاده
سایر300300

4033

خدمات مدرن 

سازی وتعمیر 

ماشین االت 

کشاورزی

سایر200200حسین اخمدیپست بانکجعفر اباد1خلیل آبادخراسان رضوی

سایر250250حسین ارامیصندوق کارآفرینی امیدمزده1خلیل آبادخراسان رضویدامداری4034

4035

گوسفندداری 

وپرورش دام 

سبک

1خوافخراسان رضوی
-خواف-خراسان رضوی

سده-بخش سالمی 
سایر300300حسین آتش جامبانک کشاورزی

4036
پرورش گاو 

شیری
1مه والتخراسان رضوی

روستای علی - مه والت 

جنب مخابرات- آباد 
بانک کشاورزی

حسین آتشکه 

علی آباد
سایر300300

1باخرزخراسان رضویگوسفنداری4037
شهرستان باخرز روستای 

ارخود
سایر200200حسین بابرکتبانک کشاورزی

4038
دامداری 

گوسفند داشتی
بانک توسعه تعاونسرخس روستای شورلق2سرخسخراسان رضوی

حسین باغ 

شیرین
سایر400400

4039

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
-روستای علی اباد- مه والت

 کوچه اسیاب
سایر250250حسین بایزیدیصندوق کارآفرینی امید

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4040
-بخش روداب-سبزوار

روستای برآباد
سایر200200حسین برآبادیصندوق کارآفرینی امید

4041
پرورش زنبور 

عسل
1سبزوارخراسان رضوی

شهرستان سبزوار بخش 

مرکزی روستای بالش آباد
پست بانک

حسین بهداد 

کیان
سایر308308
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4042

پرورش دام 

سبک به همراه 

اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

شهن آباد کوچه شرکت 

تعاونی قدیم میالن حمام

بانک کشاورزی
حسین بی 

نظیرشهنابادی
سایر500500

سایر500500حسین پوراکبرپست بانکروستا زیرک اباد- بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدامداری4043

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4044
-بخش روداب-سبزوار

روستای تسبند
سایر250250حسین تسبندیبانک کشاورزی

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4045
روستای -روداب-سبزوار

تسبند
سایر300300حسین تسبندیبانک توسعه تعاون

4046
تولید شیرینی 

جات محلی
سایر500500حسین تقی زادهپست بانکبیلند4گنابادخراسان رضوی

4047
 )کشاورزی 

(زعفران کاری 
2خلیل آبادخراسان رضوی

خیابان - روستای سرمزده

شهید پیغمری
سایر296296حسین جهانیپست بانک

4048
دامداری 

(گوسفند داری)
سایر250250حسین چشمیبانک کشاورزیداورزن روستای چشام1داورزنخراسان رضوی

پست بانکتربت رضاشهر1تربت حیدریهخراسان رضویزعفرانکاری4049
حسین حسن 

زاده
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدروستای حجت آباد-جغتای1جغتایخراسان رضویکابینت سازی4050
حسین حسین 

پور
سایر500500

1مشهدخراسان رضویدام سبک4051
بخش احمد اباد شهر ملک 

اباد
بانک کشاورزی

حسین حسین 

زاده کروجی
سایر200200

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4052

-خواف-خراسان رضوی

روستا ده -بخش زوزن

خطیب

پست بانک
حسین حسینی 

بهلولی
سایر300300
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4053

پرورش دام 

سبک 

 (گوسفند)

همراه با اصالح 

نژاد

1زاوهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

زاوه بخش مرکزی روستای 

حشمت آبادد خیابان اصلی 

کوچه روبروی مزار

سایر300300حسین خاوشیبانک کشاورزی

4054
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر200200حسین خداشاهیصندوق کارآفرینی امیدروستای خداشاه2جغتایخراسان رضوی

پست بانکروستای صنوبر1تربت حیدریهخراسان رضویدام سبک4055
حسین خوش 

صحبت
سایر250250

1مشهدخراسان رضویدامداری4056

بخش احمد آباد روستای 

سرغایه ابتدای روستا سمت 

چپ اولین میالن انتهای 

میالن

سایر250250حسین دهقانیبانک کشاورزی

4057

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر250250حسین دیانتبانک کشاورزیکالته آقامحمد1تربت جامخراسان رضوی

سایر300300حسین رجاییپست بانکروستای ابدارو1تربت حیدریهخراسان رضویدامداری4058

4059

پرورش دام 

سبک به همراه 

اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش سلیمان روستای 

کشکک روبروی مدرسه 

طلوع فجر

بانک کشاورزی
حسین رسولی 

آواز
سایر250250

4060
پرورش 

شترمرغ گوشتی
1مشهدخراسان رضوی

- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای محمدآباد قدس
سایر500500حسین روزشناسصندوق کارآفرینی امید
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2مشهدخراسان رضویپوشاک4061
- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای مهدی آباد
سایر300300حسین روستاییپست بانک

4062

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای ازغند - مه والت 

کوچه ارگ
بانک کشاورزی

حسین زمانی 

ازغندی
سایر250250

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4063
-خواف-خراسان رضوی

قاسم آباد-بخش زوزن
سایر500500حسین زنگنهبانک کشاورزی

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4064

-خواف-خراسان رضوی

روستای -بخش زوزن

ابراهیمی

بانک کشاورزی
حسین زنگنه 

ابراهیمی
سایر400400

سایر250250حسین سراجهبانک کشاورزیسراجه جنب استخر1خوشابخراسان رضویدامداری4065

4066
دامداری و 

گوسفند داشتی
1بردسکنخراسان رضوی

-روستا زمان اباد - بردسکن 

3 خ جمهوری 
سایر500500حسین شمسیبانک توسعه تعاون

1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک4067

خراسان رضوی کاشمر 

اراضی روستای اسحاق اباد 

 5میالن شهید جابری 

انتهای میالن

سایر250250حسین شیاریبانک کشاورزی

2تربت جامخراسان رضویزعفران4068
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد
سایر250250حسین صاحبیبانک کشاورزی

4069
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

تربت جام صالح اباد 

روستای کالته ابوالقاسم
بانک توسعه تعاون

حسین طالبی 

کهدویی
سایر500500

بانک کشاورزیبخش رودداب- سبزوار1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4070
حسین عباسی 

هروی
سایر250250

4071
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500حسین عبدالهیانصندوق کارآفرینی امیدروستای ارخود- باخرز1باخرزخراسان رضوی
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4072

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر250250حسین عطائیصندوق کارآفرینی امیدروستای شخلو1تربت جامخراسان رضوی

4073
پرورش 

گوسفند داشتی
1باخرزخراسان رضوی

شهرستان باخرز روستای 

ارزنه
صندوق کارآفرینی امید

حسین علی 

اسدی
سایر500500

پست بانککاریزحاج محمدجان1فریمانخراسان رضویدام سبک4074

حسین غریب 

شاهی حاجی 

ابادی

سایر250250

سایر500500حسین فغانیپست بانکنوده پشنگ2گنابادخراسان رضویگاوداری4075

سایر500500حسین فنائیپست بانکنوده پشنگ2گنابادخراسان رضویگاوداری4076

سایر286286حسین قلی زادهبانک توسعه تعاونروستا اسالم اباد- بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدامپروری4077

بانک کشاورزیبجستان روستای ابوالخازن2بجستانخراسان رضویگوسفندداری4078
حسین گل زاده 

پور
سایر400400

4079
دامداری 

گوسفند داشتی
بانک توسعه تعاونشوریجه1سرخسخراسان رضوی

حسین گالوی 

موخر
سایر400400

1سبزوارخراسان رضویگاو داری4080
- بخش روداب- سبزوار

روستای ملوند
صندوق کارآفرینی امید

حسین لطف 

آبادی
سایر500500

4081

دفتر خدمات 

پست بانک 

روستایی

سایر400400حسین محمدیپست بانکسعدالدین1خلیل آبادخراسان رضوی

4082
پرورش دام 

سبک
سایر500500حسین مزاریپست بانکتربت حیدریه روستای اومی2تربت حیدریهخراسان رضوی
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4083

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای خیرآباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی
حسین ملکی 

خیرآبادی
سایر250250

سایر500500حسین مهربخشپست بانکنوده گناباد3گنابادخراسان رضویگاوداری4084

4085
پرورش دام 

سبک
پست بانکملکی1تربت حیدریهخراسان رضوی

حسین میرزایی 

چوالنک
سایر300300

4086
پرورش)دامداری

( گوسفند
سایر232232حسین نادریپست بانککاهه1خلیل آبادخراسان رضوی

سایر500500حسین نخعیپست بانکروستا زنگینه2بردسکنخراسان رضویدامداری4087

4088
دامداری 

(گوسفند داری)
سایر250250حسین نهاردانیبانک کشاورزیداورزن روستای نهالدان1داورزنخراسان رضوی

1مشهدخراسان رضویدامداری4089

- مشهد - خراسان رضوی 

روستای - منطقه رضویه 

جالل آباد

سایر500400حسین یعقوبیبانک کشاورزی

4090

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای خیرآباد1تربت جامخراسان رضوی
حسینعلی 

انصاری فر
سایر250250

1مشهدخراسان رضویدامداری4091

- مشهد - خراسان رضوی

روستای - منطقه رضویه 

چاهک

سایر500400حسینعلی آشناگربانک کشاورزی

1قوچانخراسان رضویخرید تراکتور4092
خراسان رضوی،شهرشتان 

قوچان، روستای قیطاقی
بانک توسعه تعاون

حسینعلی رجب 

نژاد
سایر500500
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4093

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیبزد1تربت جامخراسان رضوی
حسینعلی 

شکوری بزدی
سایر500500

4094

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
خراسان رضوی تربت جام 

روستای مومن اباد
پست بانک

حسینعلی 

عباسپور
سایر300300

4095

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400حلیمه محمودیصندوق کارآفرینی امیدروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی

4096
دامداری 

(گوسفند داری)
1داورزنخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

داورزن روستای باقر اباد
سایر250250حمزه باقر ابادیبانک کشاورزی

4097
پرورش دام 

سبک
1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستای 

چرم
بانک کشاورزی

حمید تیمورزاده 

چرمی
سایر500500

1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک4098
کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای کریز خ باغدشت
پست بانک

حمید حسین 

زاده کریزی
سایر200200

پست بانکروستای گرماب1تربت حیدریهخراسان رضویدام سبک4099
حمید رضا 

اکبری گرمابی
سایر300300

4100
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیروستای اسفیز1تربت حیدریهخراسان رضوی

حمید رضا 

سرانجام
سایر300300



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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4101

نصب راه اندازی 

سیستم های 

برق خورشیدی

1بینالودخراسان رضوی
طرقبه روستای طرقدر بین 

257 پالک 15 و 13
صندوق کارآفرینی امید

حمید رضا قاسم 

زاده طرقدری
سایر500500

4102
پرورش)دامداری

( گوسفند
1خلیل آبادخراسان رضوی

کالته شادی خ امام حسین 

1
سایر232232حمید رضا نوریپست بانک

4103

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500حمید زنگنهصندوق کارآفرینی امیدروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4104
-خواف-خراسان رضوی

نهور-بخش سنگان
پست بانک

حمید صفایی 

دالکه
سایر300300

4105

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی
حمید عطاردی 

بزدی
سایر500500

4106
دامداری 

(گوسفند داری)
1داورزنخراسان رضوی

داورزن روستای کلالته 

مزینان
سایر250250حمید کالتهبانک کشاورزی

1بردسکنخراسان رضویدامداری4107
- روستا برجک - بردسکن 

کنار مسجد
سایر500500حمید نخعیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدتقی اباد1فریمانخراسان رضویدام سبک4108
حمیدرضا قربان 

زاده
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدکاریزنو1تربت جامخراسان رضویتولیدی پوشاک4109

حمیدرضا محمد 

یوسفی قلعه 

شیری

سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

بانک توسعه تعاونفیروزه روستای شوراب3فیروزهخراسان رضویزعفران کاری4110
حمیده حسین 

آبادی
سایر450450

4111

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400حمیده خاکشورصندوق کارآفرینی امیدروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی

4112

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1سرخسخراسان رضوی
روستای چشمه - سرخس 

شور
سایر150150حیدر قلی خیربانک توسعه تعاون

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4113
-خواف-خراسان رضوی

نهور-بخش سنگان
پست بانک

خدامراد رستم 

پور
سایر300300

4114

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400خدیجه ذکی پوربانک توسعه تعاونروستای باغسنگان علیا1تربت جامخراسان رضوی

4115
پرورش گاو 

شیری
بانک توسعه تعاونروستای ارخود-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

خدیجه 

عبدالهیان 

ارخودی

سایر500500

1مشهدخراسان رضویدامداری4116
-مشهد -خراسان رضوی

روستای چارک
سایر250200خدیجه محمدیبانک کشاورزی

4117

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400خدیجه مالکصندوق کارآفرینی امیدروستای اندای1تربت جامخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

بانک کشاورزیدرگز خادمانلو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4118
خسرو خسروی 

خادمانلو
سایر500500

4119

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500داود ابراهیمیبانک توسعه تعاونبزد1تربت جامخراسان رضوی

4120

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500داود بایزهبانک کشاورزیلنگر1تربت جامخراسان رضوی

سایر300300داود بهرمانیبانک توسعه تعاونخوجان1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4121

4122

طرح تجهیز 

کارگاه 

تعمیرخودرو 

جهت اخذ 

نمایندگی ایران 

خودرو

2کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت بلوار امام 

رضا جنب پمپ بنزین 

تعمیرگاه اتومبیل مرادی

سایر500500داود مرادیصندوق کارآفرینی امید

4123

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500داود نیک پیپست بانکروستای حاجی آباد1تربت جامخراسان رضوی

بانک کشاورزیروستای اسو3گنابادخراسان رضویگاوداری شیری4124
داوود محمدی 

بیمرغی
سایر400400



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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4125

پرورش 

گوسفندداشتی 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیانابد حسین اباد1بردسکنخراسان رضوی
دین محمد پرده 

شناس
سایر500500

4126

پرورش دام 

گوسفند )سبک 

همراه  (داشتی 

با اصالح نژاد

2زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

برزو

بانک کشاورزی
ذبیح اله بلوچ 

قرایی
سایر500500

4127

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

صندوق کارآفرینی امیددولت آباد1تربت جامخراسان رضوی
ذبیح اله سعیدی 

رباط
سایر500500

4128

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500رامین بخشیبانک کشاورزیروستای رباط پایین جام1تربت جامخراسان رضوی

4129
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدروستای کافچ- باخرز1باخرزخراسان رضوی

رامین شهسواری 

الجی
سایر500500

سایر250250ربابه سعادتیبانک کشاورزیابوسعدی1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4130

1مه والتخراسان رضویپرورش گوسفند4131
- روستای مهنه- مه والت

28 و 26بین ابوسعید 
صندوق کارآفرینی امید

رجب صفایی 

مهنه
سایر500500

4132
پرورش 

گوسفند داشتی
2باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

ارزنه

سایر800800رجب عامریبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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4133

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای شخلو1تربت جامخراسان رضوی
رجب علی پور 

بلوچی
سایر500500

2بجستانخراسان رضویدامداری4134
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای زین آباد- بجستان 
سایر500500رجبعلی حسینیبانک کشاورزی

4135
گوس)دامپروری

(فندداری
2قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای خمارتاش
بانک کشاورزی

رجعبلی ندایی 

خمارتاش
سایر500500

بانک کشاورزیدرگز خادمانلو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4136

رحمان 

شیروانیان 

خادمانلو

سایر250250

4137

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر250250رحمت ابدالیپست بانکروستای یاقوتین1تربت جامخراسان رضوی

4138
پرورش دام 

سبک
سایر300300رحمت اله شیخهاپست بانکروستای اومی1تربت حیدریهخراسان رضوی

بانک کشاورزیروستای فخرآباد2بجستانخراسان رضویخدمات دام4139
رحمت زراعت 

پیشه
سایر500500

سایر300300رحیم نامقیانبانک توسعه تعاونچاه دهنو خان-تایباد2تایبادخراسان رضویدامداری4140



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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4141

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای رونج1تربت جامخراسان رضوی
رستم حسینی 

اسکندری
سایر500500

سایر500500رسول سروقامتپست بانکروستا ابراهیم اباد- بردسکن 1بردسکنخراسان رضویدامداری4142

4143
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500رسول نوروزیپست بانکروستای ارخود-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

بانک توسعه تعاونکهنه آب1سبزوارخراسان رضویگاو داری4144
رضا اسماعیلی 

خوشمردان
سایر500500

1تایبادخراسان رضویدامداری4145
روستای ارزه -کاریز-تایباد

علیا
سایر200200رضا اله یاریبانک کشاورزی

سایر300300رضا اندمهبانک توسعه تعاونمسک آباد1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4146

سایر300300رضا آذرنیوهبانک توسعه تعاونروستای صنوبر1تربت حیدریهخراسان رضویدامداری4147

1مه والتخراسان رضویMDFنجاری 4148
شهرستان مه والت روستای 

۴احمدابادخیابان عدالت
پست بانک

رضا بخشی 

احمداباد
سایر250250

سایر200200رضا برومند نقابیپست بانکنقاب1خلیل آبادخراسان رضویدامداری4149

4150

کارگاه تولید و 

مونتاژچرخ 

خیاطی

1کاشمرخراسان رضوی
کاشمر روستای فروتقه باقر 

7العلوم
سایر464464رضا بیابانیپست بانک

4151
خرید ادوات 

کشاورزی
2جوینخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

جوین روستای انداده
سایر430430رضا پورلطفیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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سایر150150رضا تبرزدبانک توسعه تعاونروستای دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4152

سایر250250رضا جنتی وثوقپست بانککاریزحاج محمدجان1فریمانخراسان رضویدام سبک4153

4154
پرورش دام 

سبک
سایر300300رضا حسن زادهپست بانکروستای پنگی1تربت حیدریهخراسان رضوی

4155
پرورش دام 

سبک
پست بانکروستای دیزقند1تربت حیدریهخراسان رضوی

رضا حسن زاده 

گوجی
سایر300300

4156

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای زرمهر- مه والت

10خ امامت 
صندوق کارآفرینی امید

رضا حسینی 

زرمهری
سایر250250

4157
پرورش 

گوسفند داشتی
1مه والتخراسان رضوی

روستای عبدل - مه والت

23خ امام خمینی- اباد
سایر250250رضا خسرویصندوق کارآفرینی امید

2مشهدخراسان رضویسوپر لبنیات4158
- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای قلعه افغان
صندوق کارآفرینی امید

رضا خوش روی 

کوران کردیه
سایر300300

4159
تولید رب 

سنتی و دانه انار
5بردسکنخراسان رضوی

روستا علی اباد - بردسکن 

کشمر
سایر500500رضا رحمانیبانک توسعه تعاون

سایر500500رضا رشیدیپست بانکبیمرغ3گنابادخراسان رضویگاوداری4160

4161

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

سایر500500رضا رمضانیبانک کشاورزیششتمد روستای عزیز آباد1سبزوارخراسان رضوی

4162

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
-روستای احمداباد- مه والت

9خ قایم
بانک کشاورزی

رضا روشن دل 

احمدابادی
سایر250250
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4163
کارگاه تولید 

پوشاک
سایر500500رضا زرقانیصندوق کارآفرینی امیدروستای زرقان-جغتای1جغتایخراسان رضوی

3بردسکنخراسان رضویدامداری4164
- دهستان درونه - بردسکن 

روستا مهالر پایین
سایر500500رضا زمانیبانک توسعه تعاون

4165

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500رضا زمردی بزدیبانک کشاورزیروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی

4166
پرورش بز 

شیری
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی

روستای سردق- بجستان 
سایر500500رضا زینتیبانک کشاورزی

1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک4167

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر روستای نای خ 

5امیری

سایر200200رضا شایسته ناییپست بانک

4168
پرورش دام 

سبک
2کالتخراسان رضوی

- استان خراسان رضوی 

دهستان - شهرستان کالت 

روستای - هزار مسجد 

حاجی اباد

سایر500500رضا شیخ کانلوبانک کشاورزی

4169
دامداری 

گوسفند داشتی
2سرخسخراسان رضوی

سرخس روستای قوش 

خزایی
صندوق کارآفرینی امید

رضا عرب 

حمیدی
سایر200200

4170
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدابوچناری2جغتایخراسان رضوی

رضا علی 

ابوچناری
سایر200200

4171
کارگاه نجاری 

(تبادکان)
3مشهدخراسان رضوی

- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای اکبر آباد
سایر400400رضا غفاری ابردهصندوق کارآفرینی امید

4172
پرورش 

گاوشیری
1تربت حیدریهخراسان رضوی

روستای اهلل - تربت حیدریه 

اباد
سایر250250رضا غفوری فردبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1مه والتخراسان رضویتولیدی پوشاک4173

- شهرستان مه والت 

امام -روستای حسن آباد 

21رضا 

پست بانک
رضا فدوی همت 

ابادی
سایر150150

4174

پرورش 

امداد )بلدرچین 

( مشهد3منطقه 

1مشهدخراسان رضوی

مشهد روستای زیرکن 

 درب 3/2 ک 3حسن زاده

( مشهد3امداد منطقه ) 2

سایر250205رضا کالته عربیبانک کشاورزی

4175

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
-روستای احمداباد- مه والت

5 خ قایم 
سایر250250رضا کالهدرازصندوق کارآفرینی امید

4176
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200رضا کلویصندوق کارآفرینی امیدکندکلی1سرخسخراسان رضوی

سایر250250رضا گوهری کاهوبانک کشاورزیدرگز کاهو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4177

پست بانکنوده پشنگ3گنابادخراسان رضویگاوداری4178
رضا محمدزاده 

نوده پشنگ
سایر500500

4179
دامداری 

(تبادکان)
2مشهدخراسان رضوی

- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای دزق
سایر250250رضا مالیی دزقبانک کشاورزی

4180
دامداری 

(گوسفند داری)
سایر250250رضا مهریپست بانکداورزن روستای مهر1داورزنخراسان رضوی

4181
پرورش 

گوسفند پرواری
2کاشمرخراسان رضوی

روستای -کوهسرخ-کاشمر

خضربیگ
بانک کشاورزی

رضا نجاتی 

خضربیگی
سایر300300

1کاشمرخراسان رضویدامداری4182
کاشمر کوهسرخ روستای 

خضر بیگ
پست بانک

رضا نجاتی 

خضربیگی
سایر256256



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

4183

پرواربندی 

 50گوسفند 

راس

سایر250250رضا نظام نخعیبانک کشاورزیششتمد روستای مچ2سبزوارخراسان رضوی

4184
بسته بندی 

کشمش
سایر211211رضا نوریپست بانک2جعفر اباد نبش امام رضا 1خلیل آبادخراسان رضوی

4185
پرورش دام 

سبک
1تربت حیدریهخراسان رضوی

اخر -روستای درخت سنجد 

روستا
بانک کشاورزی

رضوان اختیاری 

کاریز باال
سایر300300

4186
پرورش 

گوسفند داشتی
1بردسکنخراسان رضوی

بردسکن روستای حسن آباد 

خیابان کشاورز
سایر160160رقیه زارعیپست بانک

4187
تولید فرش 

دستباف
1قوچانخراسان رضوی

- قوچان - خراسان رضوی

بعد از - روستای کلوخی 

شعبه نفت

پست بانک
رقیه یوسف نیای 

کلوخی
سایر150150

بانک توسعه تعاونروستای چهاربرجی-تایباد2تایبادخراسان رضویزعفران4188
رمضان رحیم 

بایی
سایر300300

4189

پرورش 

گوسفندداشتی 

همراه بااصالح 

نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

سهل آباد کوچه آژانس 

عدالت

بانک کشاورزی
رمضان سلطانی 

میرزایی
سایر500500

4190
پرورش 

زنبورعسل
1کاشمرخراسان رضوی

کاشمر روستای قوچ پلنگ 

6خ بعثت
پست بانک

رمضان یوسفی 

قوچ پلنگ
سایر424424

4191
پرورش دام 

سبک
1تربت حیدریهخراسان رضوی

روستای عریان مقابل 

دهیاری
سایر300300رمضانعلی اکبریانپست بانک

4192
پرورش شتر 

مرغ
1خلیل آبادخراسان رضوی

روستای جغفر اباد امام علی 

14
سایر240240رمضانعلی شجعیپست بانک

بانک کشاورزیروستای خیرآباد-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4193
رمضانعلی صادق 

راد
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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پست بانکنوده پشنگ3گنابادخراسان رضویگاوداری4194
رمضانعلی 

طهماسبی
سایر500500

4195
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500روح اهلل ایزیصندوق کارآفرینی امیدروستای اجیر1سبزوارخراسان رضوی

سایر300300روح اهلل ساالریبانک توسعه تعاونچاه ساالر1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4196

4197

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500روح اله اعظمیصندوق کارآفرینی امیدشیخلو1تربت جامخراسان رضوی

سایر300300روح اله جعفریبانک توسعه تعاونصومعه1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4198

4199
تبادکا)دامداری

(ن
سایر300300روح اله عرفانیصندوق کارآفرینی امیدروستای گوارشک2مشهدخراسان رضوی

4200
پرورش گاو 

شیری
سایر500500روح اله نوروزیصندوق کارآفرینی امیدروستای ارخود- باخرز1باخرزخراسان رضوی

4201

پرورش 

گوسفند داشتی 

نژاد مغانی

صندوق کارآفرینی امیدروستای کافچ-باخرز 1باخرزخراسان رضوی
روح انگیز 

آبریزگان
سایر500500

4202

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر300300زمرد عباس پوربانک توسعه تعاونروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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4203

پرورش 

گوسفند داشتی 

(مغانی )

1باخرزخراسان رضوی
شهرستان باخرز روستای 

ارخود
بانک توسعه تعاون

زهرا احمدی 

ارخودی
سایر500500

سایر450450زهرا اسدالهیصندوق کارآفرینی امیدبجستان بخش یونسی1بجستانخراسان رضویدامداری4204

4205
پرورش 

گوسفند داشتی
1بردسکنخراسان رضوی

شهرستان بردسکن 

روستای مظفرآباد خیابان –

امام رضا امام 

22پالک10رضا

سایر250250زهرا افتادهبانک توسعه تعاون

4206

کاشت 

وبرداشت گل 

زعفران

بانک توسعه تعاونروستای ارخود-باخرز 1باخرزخراسان رضوی
زهرا امامدادی 

کردیانی
سایر500500

4207

پرورش دام 

گوسفند )سبک 

همراه  (داشتی 

با اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش سلیمان روستای 

کاهیجه منزل رضا کله

سایر500500زهرا امیریپست بانک

1قوچانخراسان رضویپرورش گوسفند4208
خراسان رضوی قوچان 

روستای جوزان
سایر400400زهرا بردبارصندوق کارآفرینی امید

4209

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400زهرا ترینهصندوق کارآفرینی امیدروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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4210

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400زهرا جانیصندوق کارآفرینی امیدروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی

4211
پرورش گاو 

گوشتی و شیری
2قوچانخراسان رضوی

قوچان روستای مزرج 

خیابان شهید علیرضا 

رمضانی

سایر500500زهرا جهانیبانک کشاورزی

4212

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500زهرا حسنیپست بانکروستای شوراب علیا1تربت جامخراسان رضوی

4213

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1سرخسخراسان رضوی
روستای تپه - سرخس 

میراحمد
سایر300300زهرا خمبربانک توسعه تعاون

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4214
-خواف-خراسان رضوی

نقاب-بخش مرکزی
سایر500500زهرا دلیرپورپست بانک

بانک کشاورزیسفیدسنگ1فریمانخراسان رضویدام سبک4215
زهرا زمینی 

سفیدسنگی
سایر250250

سایر300300زهرا سرانجامصندوق کارآفرینی امیدروستای اسفیز1تربت حیدریهخراسان رضویدام سبک4216

4217

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400زهرا سعادت نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای ابدال آبااد1تربت جامخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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4218
کارگاه تولید 

لباس بچگانه
سایر500500زهرا صادقیصندوق کارآفرینی امیدروستای دهنو خیابان اصلی4خلیل آبادخراسان رضوی

4219

پرورش گاو 

 راس 7 )شیری 

)

سایر500500زهرا صفریصندوق کارآفرینی امیدقوچان بعد از کشتار گاه دام1قوچانخراسان رضوی

4220

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400زهرا عیدیبانک توسعه تعاونروستای پاجوب1تربت جامخراسان رضوی

4221

پرورش 

گوسفند داشتی 

(مغانی )

سایر500500زهرا غالم پورصندوق کارآفرینی امیدروستای ارخود-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4222

خواجه بچه باالتر از انبار 

سمت راست داخل کوچه 

کرم - بن بست درب روبرو 

قهوه ای

سایر500500زهرا محمد آبادیبانک توسعه تعاون

4223

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی

1خوشابخراسان رضوی
- شهرستان خوشاب

روستای دهنه شور
سایر200200زهرا مشکانیصندوق کارآفرینی امید

4224

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر300300زهرا یوسفیانپست بانکروستای قلعه سرخ1تربت جامخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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4225

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای قلعه سرخ1تربت جامخراسان رضوی
زهره بالفروش 

حسینی
سایر400400

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4226
-بخش مرکزی-سبزوار

روستای حارث آباد
سایر330330زهره راستگوپست بانک

4227

دفتر خدمات 

پست بانک 

روستایی

سایر500500زهره شهسواریپست بانکرشتخوار روستای ملک آباد1رشتخوارخراسان رضوی

4228

پرورش گاو 

شیری با هدف 

آمیخته گری

پست بانکروستای رونج1تربت جامخراسان رضوی
زهره عبدی قره 

چماق رونجی
سایر500500

سایر500500زهره عزیزیبانک توسعه تعاونارزنه-باخرز1باخرزخراسان رضویکشت زعفران4229

4230

پرورش 

گوسفند داشتی 

نژاد مغانی

1باخرزخراسان رضوی
شهرستان - خراسان رضوی

روستای ارخود- باخرز
سایر500500زهره غالم پوربانک توسعه تعاون

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4231

-خواف-خراسان رضوی

-قاسم آباد-بخش زوزن

بلوارمعلم

سایر300300زیبا زنگنهبانک کشاورزی

1تایبادخراسان رضویقالیبافی4232
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان اباد
صندوق کارآفرینی امید

زیبا ماکویی 

مقدم بجگانی
سایر100100

4233

پرورش کبک 

به ظرفیت 

قطعه5000

3داورزنخراسان رضوی
روستای -شهرستان داورزن

باشتین
سایر200200زینب باشتنیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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4234

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

سایر150150زینب براوِِِِییبانک توسعه تعاونسرخس روستای شور قلعه1سرخسخراسان رضوی

بانک توسعه تعاونکردیان-باخرز1باخرزخراسان رضویکشت زعفران4235
زینب عطایی 

کردیانی
سایر500500

سایر250250ساالر ایمانیبانک کشاورزیدرگز چاپشلو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4236

4237

احداث باشگاه 

بدنساز)ورزشی

(ی

1جغتایخراسان رضوی
جغتای بلوار آزادگان 

6 پالک 12آزادگان 
صندوق کارآفرینی امید

سبیکه سادات 

حسینی نسب
سایر500500

سایر250250سجاد خدادادیبانک کشاورزیدرگز گرنی1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4238

1کاشمرخراسان رضویدامداری سنگین4239

خراسان رضوی کاشمر 

روستای مغان انتهای 

4رسالت

پست بانک
سجاد رحمانی 

قصونی
سایر448448

پست بانکمزده خ امام رضا1خلیل آبادخراسان رضویزعفران کاری4240
سجاد زاده 

رمضان
سایر216216

4241
پرورش دام 

سبک
سایر300300سجاد فیاضبانک توسعه تعاونروستای اله آباد1تربت حیدریهخراسان رضوی

3بردسکنخراسان رضویپرورش شتر4242
- دهستان درونه - بردسکن 

روستا صالحیه
سایر500500سجاد قانعیبانک توسعه تعاون

1مشهدخراسان رضویدامداری4243

- مشهد - خراسان رضوی 

روستای - منطقه رضویه 

سلیمانی

بانک کشاورزی
سجاد میش 

مست
سایر500400

4244
پرورش زنبور 

عسل
1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی فروتقه خ 

 چهار راه اول سر 5امام رضا

نبش

سایر400400سعید ثابتی مقدمپست بانک
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4245
پرورش)دامداری

( گوسفند
1خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل اباد شهید فخار کوچه 

بنفشه
سایر200200سعید حسنیصندوق کارآفرینی امید

سایر300300سعید رستمیصندوق کارآفرینی امیدمهدی اباد1خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفند4246

4247

پرورش 

گوسفند داشتی 

نژاد مغانی

سایر500500سعید رضاییصندوق کارآفرینی امیدباخزر روستای پل بند1باخرزخراسان رضوی

4248

ساخت ادوات 

کشاورزی و 

دامپروری

سایر500500سعید صادقیبانک توسعه تعاونبیلند3گنابادخراسان رضوی

سایر500500سعید علیزادهپست بانکشهراباد- بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدامداری4249

4250

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400سعید عمادی پوربانک توسعه تعاونروستای بیدک1تربت جامخراسان رضوی

4251

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400سکینه جعفرزادهبانک توسعه تعاونروستای کاریزنو1تربت جامخراسان رضوی

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره4252
- شهرستان خوشاب

روستای چرو
سایر200200سکینه چرویصندوق کارآفرینی امید

4253
پرورش گاو 

شیری
1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای کالته شوری

سایر400350سکینه حاجیانیبانک کشاورزی
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سایر500500سکینه حیدریصندوق کارآفرینی امیدرشتخوار روستای فتح اباد1رشتخوارخراسان رضویپرورش گوسفند4254

4255

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای قزقاوه1تربت جامخراسان رضوی
سکینه میرکی 

قرایی
سایر300300

4256

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای عبدل - مه والت

38خ امام خمینی- اباد
بانک کشاورزی

سلطان 

کالهدرازی
سایر250250

1کاشمرخراسان رضویدامداری سنگین4257
خراسان رضوی کاشمر 

14روستای کسرینه مدرس 
پست بانک

سلمان پاسبان 

کسرینه
سایر339339

پست بانک11کندر خ ولیعصر 1خلیل آبادخراسان رضویپرورش بوقلمون4258
سلیمان خاطر 

فغانی
سایر449449

2تربت جامخراسان رضویکشت زعفران4259

خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای کالته 

باقی خان

سایر250250سلیمان نظریبانک کشاورزی

4260

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدابدال آباد1تربت جامخراسان رضوی
سمانه سعادت 

نژاد
سایر400400

4261

دفتر خدمات 

پست بانک 

تجهیز)روستایی

)

پست بانکنیشابور روستای باغشن گچ1نیشابورخراسان رضوی
سمیرا حسین 

آبادی
سایر500500
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4262

دفتر خدمات 

پست بانک 

روستایی

1کاشمرخراسان رضوی

- کاشمر- خراسان رضوی 

بخش مرکزی روستای 

فروتقه

سایر300300سمیرا کاردانیپست بانک

1فیروزهخراسان رضویخیاطی4263

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای امان اباد

صندوق کارآفرینی امید
سمیه ابراهیم 

آبادی
سایر100100

4264
نقاشی روی 

سفال
4بجستانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

بجستان روستای جزین
سایر200200سمیه رمضانزادهصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای شوراب3فیروزهخراسان رضویباغداری4265
سهیال حسین 

آبادی
سایر450450

1مشهدخراسان رضویتعویض روغن4266
بخش احمداباد روستای دیز 

باد پایین
پست بانک

سید ابراهیم 

اکبری
سایر200200

1خوشابخراسان رضویدامداری4267
روستای مشکان جنب 

مسجد جامع
بانک کشاورزی

سید ابراهیم 

مشکانی
سایر450450

4268
دامداری 

(گاوداری)
بانک کشاورزیداورزن روستای کاهک1داورزنخراسان رضوی

سید ابوالفضل 

موسوی
سایر250250

4269

پرورش مرغ 

امداد )بومی 

( مشهد3منطقه 

2مشهدخراسان رضوی

 کوچه 26اندرخ بعد رضوان 

امداد )اول سمت راست 

( مشهد3منطقه 

بانک کشاورزی
سید احمد 

هاشمی اندرخ
سایر250250

بانک کشاورزیکالت روستای سینی نو1کالتخراسان رضویپرورش گوسفند4270
سید امید 

کوهستانی سینی
سایر500500

4271
پرورش 

گوسفندداشتی
بانک کشاورزیروستای اله آباد-جغتای1جغتایخراسان رضوی

سید تقی 

مهدوی نژاد
سایر500500

4272
طرح پرورش 

دام سنگین
3نیشابورخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان نیشابور بخش 

زبرخان روستای آهوان

بانک کشاورزی
سید جالل 

سیدحسینی
سایر18001800
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سایر250250سید جلیل عرببانک کشاورزیروستای گنگک1فریمانخراسان رضویدام سبک4273

4274

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای تقی آباد1تربت جامخراسان رضوی

سید جواد 

حسینی البربری 

جامی

سایر500500

4275

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای عبدل - مه والت

9خ امام رضا - اباد
صندوق کارآفرینی امید

سید جواد 

حسینی راد
سایر250250

پست بانکروستای عریان1تربت حیدریهخراسان رضویبازیافت کاغذ4276
سید حسین 

عندلیب زاده
سایر300300

4277
پرورش 

گوسفند داشتی
1مه والتخراسان رضوی

- روستای مهنه- مه والت

1امام رضا 
سایر250250سید رضا خنیاگرصندوق کارآفرینی امید

سایر250250سید رضا عباسیبانک کشاورزیدرگز قرقوینلو1درگزخراسان رضویگوسفندداشتی4278

4279

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای تقی آباد1تربت جامخراسان رضوی

سید روح اله 

حسینی البربری 

جامی

سایر400400

بانک توسعه تعاونحاجی آباد1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4280
سید علی اصغر 

حسینی
سایر300300

4281

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه شیر1تربت جامخراسان رضوی

سید علی 

موسوی قلعه 

شیری

سایر500500
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1کاشمرخراسان رضویگلخانه4282

خراسان رضوی 

کاشمرروستای فروتقه 

کوچه امام حسن مجتبی

پست بانک
سید مجتبی 

رضایی
سایر430430

صندوق کارآفرینی امیدزاوه روستای صبی1زاوهخراسان رضویپرورش گوسفند4283
سید مجید 

موسوی صبی
سایر100100

1باخرزخراسان رضویدام سبک4284
شهرستان باخرز روستای 

آویان
بانک کشاورزی

سید محمود 

هاشمی
سایر250250

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4285
-بخش روداب-سبزوار

روستای توتبان
پست بانک

سیدجواد 

حسینی نارستان
سایر400400

4286
پرورش دام 

سنگین
پست بانکروستای شترخسب1تربت حیدریهخراسان رضوی

سیدجواد عربی 

شترخسبی
سایر500500

بانک کشاورزیبجستان روستای آهنگ2بجستانخراسان رضویگاوداری4287
سیدحسن 

سجادی
سایر200200

2بردسکنخراسان رضویبلوکه زنی4288
شهرستان - خراسان رضوی 

روستا شفیع اباد- بردسکن 
بانک توسعه تعاون

سیدحسین 

حسینی
سایر500500

بانک کشاورزیقرقابزار1فریمانخراسان رضویدام سبک4289
سیدحسین نبی 

زاده قرقوزار
سایر250250

بانک کشاورزیبجستان روستای آهنگ2بجستانخراسان رضویگوسفندداری4290
سیدرمضان 

رفیعی
سایر500500

پست بانکبیمرغ3گنابادخراسان رضویگاوداری4291
سیدعلی آشفته 

بیمرغ
سایر500500

4292
پرورش دام 

سبک
سایر250250سیدعلی عربیپست بانکآبدارو باالی روستا1تربت حیدریهخراسان رضوی

بانک کشاورزیروستای دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4293
سیدمحمد 

حسینی
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

4294

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی
سیده زینب 

حسینی هاشمی
سایر500500

4295

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

پست بانکروستای رضا اباد1تربت جامخراسان رضوی
سیده طیبه 

محسن پور
سایر500500

1مشهدخراسان رضویدامداری4296
-مشهد -خراسان رضوی

روستای خادم آباد
بانک کشاورزی

سیده فاطمه 

حسینی
سایر250200

1سبزوارخراسان رضویگاو داری4297
خیابان - خسروجرد- سبزوار

بعثت
بانک توسعه تعاون

سیف اله 

خسروجردی
سایر200200

2تربت جامخراسان رضویگوسفند داشتی4298
تربت جام صالح اباد 

روستای شازده
بانک توسعه تعاون

شراف الدین 

قنبری تیموری
سایر500500

4299

خرید کامیونت 

ایسوزو یخچال 

دار

سایر500500شکراله منفردپست بانکروستای بیلند2گنابادخراسان رضوی

4300

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدچشمه گل1تربت جامخراسان رضوی
شمس الحق 

داودی
سایر300300

4301
پرورش دام 

سبک
1تربت حیدریهخراسان رضوی

روستای جوادیه کوچه 

شهید صفری
بانک کشاورزی

شهربانو برات پور 

کته تلخ
سایر250250
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4302

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای حسن - مه والت 

15خ امام رضا - اباد
صندوق کارآفرینی امید

شهسوار 

کالهدرازی
سایر250250

1تربت جامخراسان رضویپوشاک4303
روستای - تربت جام 

محمودآبادسفلی
سایر400400شهناز شیخ جامیصندوق کارآفرینی امید

4304
پرورش دام 

سبک
سایر250250شوکت حسنیصندوق کارآفرینی امیدروستای کسکک1تربت حیدریهخراسان رضوی

4305
تولید خوراک 

دام
1مشهدخراسان رضوی

بخش احمد اباد روستای 

گونجوک
بانک کشاورزی

صادق اله بیگی 

ثانی
سایر250250

4306
 )کشاورزی 

(زعفران کاری
2خلیل آبادخراسان رضوی

- شهرستان خلیل اباد 

خیابان - روستای دهنو 

حضرت ابوالفضل

پست بانک
صادق خوش 

باطن
سایر300300

4307
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر500500صادق طاهریبانک توسعه تعاونسرخس روستای سنگر2سرخسخراسان رضوی

4308
پرورش دام 

سبک
1مشهدخراسان رضوی

- مشهد - خراسان رضوی 

روستای - منطقه رضویه 

سلیمانی

بانک کشاورزی
صادق میش 

مست
سایر500400

4309
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدروستای ابارش1سبزوارخراسان رضوی

صدیقه 

خسروآبادی
سایر500500

4310
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیروستای قزلکن1چنارانخراسان رضوی

صدیقه سلیمی 

شیرین سو
سایر400400

4311
پرورش دام 

سبک
سایر250250صدیقه عباسزادهپست بانکروستای احمدآباد1تربت حیدریهخراسان رضوی

2مشهدخراسان رضویدامداری4312
- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای توپ درخت
سایر300300صدیقه نوغیبانک توسعه تعاون
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4313

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نزاد

سایر500500صغری اسدیبانک توسعه تعاونروستای اسماعیل اباد گرجی1تربت جامخراسان رضوی

4314

پرورش 

گوسفند 

(مغانی )شیری

سایر500500صغری خالقیبانک توسعه تعاونروستای ارزنه- باخرز1باخرزخراسان رضوی

4315

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500صغری نصراللهیبانک کشاورزیروستای منصوریه1تربت جامخراسان رضوی

4316
پرورش دام 

سبک
1مشهدخراسان رضوی

- مشهد - خراسان رضوی 

روستای - منطقه رضویه 

اردولک

سایر250200صفر علیزادهبانک کشاورزی

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4317
-بخش روداب-سبزوار

روستای اردیز
بانک کشاورزی

صفیه ابراهیمی 

برگویی
سایر250250

4318

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500صفیه غالم پوربانک توسعه تعاونروستای رحمت آباد1تربت جامخراسان رضوی

سایر250250صمد دانشورکاهوبانک کشاورزیدرگز کاهو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4319

2قوچانخراسان رضویدامداری4320
خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان،روستای یدک
بانک توسعه تعاون

صمد سروری 

یدکی
سایر500500
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سایر250250صنم شیروانیانبانک کشاورزیدرگز خادمانلو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4321

4322
پرورش دهنده 

دام سبک
سایر500500صنوبر ورانلوبانک کشاورزیروستای حکیم اباد- چناران 4چنارانخراسان رضوی

2تربت جامخراسان رضویکابینت سازی4323
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای فیض اباد
بانک توسعه تعاون

صیداحمد جان 

پور
سایر200200

4324
دامداری 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای سنگر2سرخسخراسان رضوی

طاهره تیموری 

پور
سایر200200

1نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره4325

نیشابور روستای قطن آباد 

 بعد از 14کمال الملک 

مسجد

سایر250250طاهره گبریبانک کشاورزی

4326
محصوالت 

گلخانه ای
سایر400400طاهره مشکوهصندوق کارآفرینی امیدتقی اباد1فریمانخراسان رضوی

صندوق کارآفرینی امیدروستای همت اباد- باخرز1باخرزخراسان رضویفردبافی4327
طیبه ملکی ده 

برزوئی
سایر150150

4328

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر300300طیبه موالییصندوق کارآفرینی امیدروستای آغل کمر1تربت جامخراسان رضوی

سایر400400طیبه نوروزیبانک توسعه تعاونروستای بیسقفیزن1تربت حیدریهخراسان رضویسبزی خردکنی4329

4330
پرورش دام 

(گوسفند)
سایر300300عارف زحمتکشبانک کشاورزیروستای سیرزار- کالت نادر 2کالتخراسان رضوی

1بردسکنخراسان رضویدامداری4331
کدوغن پایین - بردسکن 

آغول بیانی
سایر500500عاطفه الهیاریپست بانک
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2قوچانخراسان رضویدامپروری4332
خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای مزرج
بانک کشاورزی

عاطفه عظیم 

مزرجی
سایر500500

سایر500500عباس استیریصندوق کارآفرینی امید19193913658سبزوارخراسان رضویگاو داری4333

4334

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد شده داشتی

سایر300300عباس افضلیصندوق کارآفرینی امیدششتمدخیابان فرهنگ1سبزوارخراسان رضوی

سایر200200عباس امیری ناییپست بانکروستای نای خیابان رضا1کاشمرخراسان رضویدامداری4335

4336
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200عباس آذریانصندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای حسن اباد1سرخسخراسان رضوی

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4337

شهررودآب خیابان -سبزوار

بسمت کمیته -شهید رجایی

امداد

سایر250250عباس برزوییبانک کشاورزی

1کاشمرخراسان رضوینجاری4338

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

ریوش خیابان 

12پالک3دانش

سایر200200عباس برهانیپست بانک

1زاوهخراسان رضویخرید خودپرداز4339

خراسان رضوی بخش 

مرکزی شهرستان زاوه 

روستای شهن آباد

سایر500500عباس بی نظیرپست بانک

4340
خدمات پرورش 

زنبور عسل
1بینالودخراسان رضوی

- روستای زشک - شاندیز 

جنب مسجد حاج صادق
سایر500500عباس رفاعیپست بانک

سایر500500عباس رفیعیبانک کشاورزیبیدخت، جنب چاه امینی3گنابادخراسان رضویگاوداری4341
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4342
پرورش دهنده 

گوسفندوبز
2تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قلعه نوآبقه
بانک توسعه تعاون

عباس فرایدی 

بهلولی
سایر500500

سایر200200عباس مشکانیبانک کشاورزیروستای مشکان1خوشابخراسان رضویدامداری4343

1سبزوارخراسان رضویگاو داری4344
- بخش روداب- سبزوار

روستای ملوند
سایر500500عباس ملوندیصندوق کارآفرینی امید

4345
پرورش دام 

سبک
سایر300300عباسعلی بیابانک کشاورزیروستای شیله گشاد1تربت حیدریهخراسان رضوی

4346
 )کشاورزی 

(زعفران کاری 
پست بانکروستای دهنو1خلیل آبادخراسان رضوی

عباسعلی پاک 

طینت
سایر300300

سایر300300عباسعلی حشمتیبانک توسعه تعاونجهان آباد1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4347

4348

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای حاجی آباد1تربت جامخراسان رضوی
عباسعلی لسانی 

فر
سایر500500

4349
زعفران 

وگیاهان دارویی
2خوشابخراسان رضوی

شهرستان خوشاب سلطان 

اباد
سایر25030عباسعلی نظافتبانک کشاورزی

4350

دفتر خدمات 

پست بانک 

تجهیز)روستایی

)

1تایبادخراسان رضوی
روستای - شهرستان تایباد

آبقه
پست بانک

عبدالجبار 

نورمحمدی ابقه 

یی

سایر500500

4351
اقامتگاه 

بومگردی
10خوافخراسان رضوی

نشتیفان خیابان بهارستان 

9بهارستان 
صندوق کارآفرینی امید

عبدالحق 

پوریعقوب
سایر10001000
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4352

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
روستای گوش . صالح اباد

الغر
بانک کشاورزی

عبدالحمید 

شارزولی
سایر250250

4353
پرورش 

گوسفند و بز
1تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای حاجی آباد
پست بانک

عبدالرحمن 

فیضی ماکو
سایر500500

4354
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیتایبادروستای کهجه.1تایبادخراسان رضوی

عبدالرحیم 

خدادادی
سایر500500

4355
پرورش 

گوسفندداشتی
1تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای کالکراب
بانک کشاورزی

عبدالرحیم 

یعقوبخانی
سایر250250

4356

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدنیلشهر1تربت جامخراسان رضوی
عبدالرزاق دانای 

آبقه ای
سایر300300

بانک کشاورزیبجستان روستای فخرآباد2بجستانخراسان رضویگوسفندداری4357
عبدالرضا رفیعی 

فخرآباد
سایر500500

4358

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای زرمهر- مه والت

خ امامت
صندوق کارآفرینی امید

عبدالریوف 

دیوجام
سایر250250

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4359
-خواف-خراسان رضوی

احمداباد-بخش سالمی
پست بانک

عبدالکریم 

صالحی
سایر300300
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4360

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500عبدالمطلب فغانیبانک توسعه تعاونتربت جام روستای نیک پی1تربت جامخراسان رضوی

4361
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200عبداله اسدخانیصندوق کارآفرینی امیدگنبدلی1سرخسخراسان رضوی

4362
استخر ذخیره 

آب کشاورزی
1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای کریز خ شهید باقری

پست بانک
عبداله باقری 

کریزی
سایر291291

4363
پرورش دام 

سبک
سایر500500عبداله بهرامیبانک کشاورزیروستای نوزه1تربت حیدریهخراسان رضوی

4364
پرورش دام 

سبک
2کالتخراسان رضوی

روستای - کالت نادری

سیرزار
بانک کشاورزی

عبداله حضرتی 

سیرزار
سایر500500

بانک کشاورزیکالت دربند2کالتخراسان رضویدام سبک4365
عبداله ذوقی 

دربندی
سایر500500

3قوچانخراسان رضویگاوداری4366
خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای کالته عظیم
بانک کشاورزی

عبداله صدیقی 

راد
سایر500500

4367

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
خ - روستای اغند- مه والت

4فردوسی
بانک کشاورزی

عبداله محیب 

ازغندی
سایر250250

بانک کشاورزیروستای فرزنه-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4368
عبدالوهاب 

راستگو فرزنه یی
سایر250250
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4369
مکانیزاسیون 

کشاورزی
1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی کاشمر 

بخش کوهسرخ روستای 

22توندر خ امام خمینی پ

پست بانک
عبسعلی ذوقی 

توندری
سایر480480

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4370
-بخش رودآب-سبزوار

روستای ملوند
سایر400400عزت ملوندیصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای پساوه-تایباد2تایبادخراسان رضویدامداری4371
باللی ... عزیزا

مقدم
سایر500500

1مشهدخراسان رضویدام سبک4372
بخش احمد اباد روستای 

دیز باد پایین
بانک کشاورزی

عزیزاله خان 

چوپانی
سایر250250

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4373
-بخش روداب-سبزوار

روستای بنقن
سایر250250عزیزاله معصومهبانک کشاورزی

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4374

-خواف-خراسان رضوی

روستای -بخش سالمی

شهرک

پست بانک
عشقعلی زنگنه 

شهرکی
سایر500500

4375

خرید و بسته 

بندی زعفران و 

خشکبار

بانک کشاورزیبجستان روستای مرندیز3بجستانخراسان رضوی
عصمت خورشید 

مرندیز
سایر500500

1چنارانخراسان رضویگوسفند داشتی4376

خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای خواجه 

جراح

سایر500500علی ابراهیم زادهبانک توسعه تعاون

1باخرزخراسان رضویدام سبک4377
شهرستان باخرز روستای 

استجرود
بانک کشاورزی

علی احمد کریم 

پور اصطجرودی
سایر250250

4378

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
خ - روستای مهنه- مه والت

7قایم
سایر250250علی احمدزادهپست بانک
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4379

پرورش 

گوسفند داشتی 

نژاد مغانی

1باخرزخراسان رضوی
روستای -شهرستان باخرز

ارخود
بانک توسعه تعاون

علی احمدی 

ارخودی
سایر500500

بانک کشاورزیبجستان یونسی2بجستانخراسان رضویگوسفندداری4380
علی اسماعیل 

زاده مقدم یونسی
سایر500500

4381
تولید ظروف 

بادی
1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای توندر خ شهدا

پست بانک
علی اسماعیلی 

توندری
سایر500500

2زاوهخراسان رضویگاو شیری4382
روستای -شهرستان زاوه

شهوار
بانک کشاورزی

علی اصغر 

اسماعیلی
سایر500500

4383

پرورش دام 

سبک به همراه 

اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش سلیمان روستای 

کالته خان کوچه آسیاب

بانک کشاورزی
علی اصغر 

آخوندی
سایر500500

2بردسکنخراسان رضویگاوداری4384

شهرستان - خراسان رضوی 

- بلوار امام علی -بردسکن 

خ ابوذر غفاری

سایر250250علی اصغر تارکبانک کشاورزی

پست بانکمزده1خلیل آبادخراسان رضویزعفرانکاری4385
علی اصغر حسن 

پور
سایر216216

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4386
- بخش روداب- سبزوار

روستای دارین
سایر200200علی اصغر دارینیبانک توسعه تعاون

4387
پرورش 

گوسفندداشتی
سایر500500علی اصغر راستگوبانک کشاورزیروستای حجت آباد-جغتای1جغتایخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2مشهدخراسان رضویزعفران4388

بخش احمد آباد روستای 

دیزباد پایین خیابان معلم 

کوچه دوم درب اول سمت 

چپ

سایر200200علی اصغر زردادیبانک کشاورزی

4389

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400علی اصغر ضبطیبانک توسعه تعاونروستای قلعه سرخ1تربت جامخراسان رضوی

4390
پرورش دام 

سبک
سایر250250علی اصغر کردیانبانک توسعه تعاونروستای فهندر1تربت حیدریهخراسان رضوی

بانک کشاورزیدرگز کپکان1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4391

علی اصغر 

محمدی دهشت 

علیا

سایر250250

4392
پرورش 

گوسفند پرواری
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای فخرآباد- بجستان 
بانک کشاورزی

علی اصغر 

ناظوری
سایر300300

سایر300300علی اغلیونبانک کشاورزیروستای رخنه1فریمانخراسان رضویدام سنگین4393

4394
پرورش دام 

سبک
1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستای 

گرو
بانک کشاورزی

علی افروزی 

گروی
سایر500500

بانک توسعه تعاون29152493415تربت حیدریهخراسان رضویدامداری4395
علی اکبر 

اسماعیلی نوبهار
سایر400400

4396
پرورش دام 

سنگین
سایر500500علی اکبر آزادیبانک توسعه تعاونروستای سرباال1تربت حیدریهخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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4397

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی

شهرستان تربت جام بخش 

نصراباد روستای حسنک 

منزل علی اکبر بخشی

بانک کشاورزی
علی اکبر بخشی 

سرتختی
سایر250250

بانک توسعه تعاونبالش آباد- سبزوار1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4398
علی اکبر بالش 

آبادی
سایر200200

صندوق کارآفرینی امیددهه سنگ کلیدر-سبزوار1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4399
علی اکبر بهنام 

طلب
سایر400400

1خوشابخراسان رضویدامداری4400
- شهرستان خوشاب

روستای ترخاص
صندوق کارآفرینی امید

علی اکبر 

ترخاصی
سایر500500

4401

پرورش دام 

گوسفند )سبک 

همراه  (داشتی 

با اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

مرغزار خیابان شهید نجاتی

بانک کشاورزی
علی اکبر 

حسینی مرغزاری
سایر500500

4402

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدششتمد روستای ابراهیم آباد1سبزوارخراسان رضوی
علی اکبر خانی 

ابراهیم آباد
سایر300300

4403
خدمات مربوط 

به دام
سایر500500علی اکبر رفیعیبانک کشاورزیروستای مرندیز2بجستانخراسان رضوی

1مشهدخراسان رضویدامداری4404
- مشهد - خراسان رضوی

روستا ی چنارک
بانک کشاورزی

علی اکبر روح 

انگیز
سایر250200

4405
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیبردسکن روستای قوژدآباد1بردسکنخراسان رضوی

علی اکبر 

شایستی کرمان
سایر200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1خوافخراسان رضویگوسفندداری4406
-خواف-خراسان رضوی

روستای سده-بخش سالمی
بانک توسعه تعاون

علی اکبر شیخ 

مزرعه شیخ
سایر300300

4407

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500علی اکبر صفریبانک کشاورزیبردو1تربت جامخراسان رضوی

4408

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای عبدل - مه والت 

33خ امام خمینی - اباد
صندوق کارآفرینی امید

علی اکبر طارق 

فرزانه حصاری
سایر250250

4409

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای رونج1تربت جامخراسان رضوی
علی اکبر عابد 

اسکندری
سایر500500

4410

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژادث

بانک کشاورزیروستای شخلو1تربت جامخراسان رضوی
علی اکبر عطایی 

بلوچی
سایر250250

1تربت حیدریهخراسان رضویدامداری4411
روستای - تربت حیدریه 

فدرد
پست بانک

علی اکبر غالمی 

فدردی
سایر500500

4412
کشت)کشاورزی

( زعفران
3قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای یزدان آباد 

سفلی

سایر250250علی اکبر فرازیبانک کشاورزی

سایر232232علی اکبر فکوریپست بانکبزنجرد1خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفند4413



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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سایر500500علی اکبر قاینیصندوق کارآفرینی امیدتربت حیدریه روستای آبرود2تربت حیدریهخراسان رضویدامداری4414

4415
پرورش 

گوسفند داشتی
3سبزوارخراسان رضوی

روبروی -روستای کراب

مخابرات
صندوق کارآفرینی امید

علی اکبر 

معظمی خواه
سایر500500

1مشهدخراسان رضویدام سبک4416
بخش احمد ابادروستای 

معصوم اباد
سایر300300علی اکبر ناعمیپست بانک

4417

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیششتمد روستای مهرنشانی1سبزوارخراسان رضوی
علی اکبر نظری 

هروی
سایر300300

4418
پرورش گاو 

داشتی
1فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

فیروزه بخش مرکزی 

روستای نیراباد

سایر250210علی بازوبندیبانک کشاورزی

4419
پرورش گاو 

داشتی
1فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

فیروزه بخش مرکزی 

روستای نیراباد

سایر250210علی بازوبندیبانک کشاورزی

4420
خرید نیسان 

باری
1مه والتخراسان رضوی

-روستای علی اباد- مه والت

 روبروی مسجد
سایر400400علی بایزیدیصندوق کارآفرینی امید

4421

پرورش 

گوسفند 

داشتیض

1باخرزخراسان رضوی
شهرستان باخرز روستای 

بهلول آباد
سایر500500علی بهلولیپست بانک

4422

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

سایر250250علی پوریانبانک کشاورزیروستای گلستان- مه والت 1مه والتخراسان رضوی

4423

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

1سبزوارخراسان رضوی
ششتمد روستای علی آباد 

ترکن
سایر300300علی پیریصندوق کارآفرینی امید

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4424
-خواف-خراسان رضوی

ارگ-بخش زوزن
سایر300300علی جان بیگیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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سایر200200علی جوانبختبانک توسعه تعاونروستای کرات-تایباد2تایبادخراسان رضویدامداری4425

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4426
-بخش مرکزی-سبزوار

روستای رباط سرپوش
بانک کشاورزی

علی حاجی 

شمسایی
سایر40080

4427
پرورش گاو 

شیری
سایر500500علی حسنیصندوق کارآفرینی امیدشهر ششتمد- سبزوار 2سبزوارخراسان رضوی

سایر500500علی حشمتی رادپست بانکروستا حطیطه- بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدامداری4428

سایر500500علی حق جوپست بانکنوده پشنگ3گنابادخراسان رضویگاوداری4429

4430
پرورش دام 

سبک
1مشهدخراسان رضوی

- مشهد - خراسان رضوی 

روستای - منطقه رضویه 

میربنگش

سایر250200علی خانیبانک کشاورزی

1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک4431

خراسان رضوی کاشمر 

اراضی روستای عشرت اباد 

8ولیعصر

بانک کشاورزی
علی خانی 

عشرت آبادی
سایر250250

4432
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیکالت روستای سیرزار2کالتخراسان رضوی

علی خجسته 

سیرزار
سایر500500

سایر500500علی خدادادیپست بانکنوده پشنگ2گنابادخراسان رضویگاوداری4433

2سبزوارخراسان رضویدامپروری4434
- سبزوار- خراسان رضوی

روستای خیرآباد
سایر400400علی خیرآبادیپست بانک

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4435
-سبزوار بخش روداب

روستای دروک
سایر250250علی دروکیبانک کشاورزی

4436
پرورش گاو 

داشتی
1فیروزهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

فیروزه بخش طاغنکوه 

روستای دستجرد

سایر300250علی دستجردیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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4437
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر200200علی دستورانیصندوق کارآفرینی امیدروستای دستوران2جغتایخراسان رضوی

4438

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500علی دلشاد شاملوبانک توسعه تعاونروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4439
-بخش مرکزی-سبزوار

روستای دهنه سنگ کلیدر
سایر200200علی دهنهءصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیبجستان روستای آهنگ2بجستانخراسان رضویگوسفندداری4440
علی رجب زاده 

آهنک
سایر500500

4441
پرورش زنبور 

عسل
سایر300300علی رجبیبانک کشاورزیکدکن خیابان شهید جوادی1تربت حیدریهخراسان رضوی

4442

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای ملک اباد1تربت جامخراسان رضوی
علی رضا سفی 

زاده
سایر500500

1خوشابخراسان رضویدامداری4443
سیدابادسه راه به سمت 

شمال
سایر500500علی رضاییبانک کشاورزی

4444
خدمات گاز 

کشی
سایر500500علی رضاییا الیینصندوق کارآفرینی امیدروستای الیین نو2کالتخراسان رضوی

سایر350350علی رضوانیپست بانکروستا درونه- بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدامداری4445

سایر300300علی زابلیبانک توسعه تعاونروستای رهنه-تایاد1تایبادخراسان رضویدامداری4446



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1بردسکنخراسان رضویدامپروری4447
روستا - انابد - بردسکن 

درونه
سایر500500علی زاهدیبانک توسعه تعاون

4448
پرورش 

گوسفند داشتی
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان بجستان روستای 

مرندیز
سایر200200علی زراعت کاربانک کشاورزی

4449

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای ازغند- مه والت

پایین ارگ
صندوق کارآفرینی امید

علی زمانی 

ازغندی
سایر250250

4450
پرورش 

گوسفند داشتی
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش صالح 

آباد روستای گوش الغر
سایر500500علی سبزی پوربانک کشاورزی

2بردسکنخراسان رضویدامپروری4451
شهرستان - خراسان رضوی 

روستا ابراهیم اباد- بردسکن 
سایر250250علی سلیمی ثانیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای سنگ سفید1سبزوارخراسان رضویپرورش قارچ4452
علی سنگ 

سفیدی
سایر200200

2بردسکنخراسان رضویدامداری4453
جاده بردسکن - بردسکن 

چاه موتور بعثت- کاشمر 
سایر500500علی شاکریپست بانک

بانک کشاورزیروستایی گپی.درگز 1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4454
علی شایسته بیل 

پایه
سایر250250

4455

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

سایر300300علی شبانیصندوق کارآفرینی امیدششتمد روستای کیذور1سبزوارخراسان رضوی

4456

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400علی شکریبانک توسعه تعاونروستای شهرستانک1تربت جامخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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4457

پرورش دام 

سبک 

 (گوسفند)

همراه با اصالح 

نژاد

1زاوهخراسان رضوی
خراسان رضوی زاوه بخش 

سلیمان روستای جعفرآباد
سایر500500علی شیرخانیبانک کشاورزی

4458
خرید خودرو 

وانت کار
سایر300300علی صادقیصندوق کارآفرینی امید6دهنو جوادی 1خلیل آبادخراسان رضوی

4459
جف457تراکتور

ت دیفرانسیل
سایر500500علی صارمیبانک کشاورزیدرگز نوخندان1درگزخراسان رضوی

پست بانکنوده پشنگ4گنابادخراسان رضویگاوداری4460
علی صدیقی 

نوده پشنگی
سایر400400

بانک کشاورزیروستای گلستان1فریمانخراسان رضویدام سبک4461
علی ظفری 

حسن بلبل
سایر250250

بانک کشاورزیگلستان1فریمانخراسان رضویدام سبک4462
علی ظفری 

حسن بلبل
سایر250250

4463

پرورش و 

اصالح نژاد 

میش کردی 

 راسی40

سایر500500علی عابدیان زوبانک کشاورزیشهر زاوین- کالت 2کالتخراسان رضوی

2بجستانخراسان رضویدام سبک4464
- بجستان - خراسان رضوی 

روستای سردق
سایر500500علی عاشوریپست بانک

4465

پرورش دام 

سبک 

 (گوسفند)

همراه با اصالح 

نژاد

1زاوهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

زاوه بخش مرکزی روستای 

سهل آباد اول روستا سمت 

راست سومین حیاط 

ازسمت راست

بانک کشاورزی
علی عباسی 

مرغزاری
سایر250250

سایر250250علی عجمیپست بانکقلعه نو فریمان1فریمانخراسان رضویدام سنگین4466
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1خوافخراسان رضویگوسفندداری4467
-خواف-خراسان رضوی

زوزن-بخش زوزن
سایر400400علی عرب زوزنیبانک کشاورزی

4468

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی
علی عطاردی 

بزدی
سایر500500

4469
پرورش گاو 

شیری
1مه والتخراسان رضوی

- روستای ازغند - مه والت

خ قایم
صندوق کارآفرینی امید

علی علی اکبری 

ازغندی
سایر300300

سایر250250علی علیخانیبانک کشاورزیروستای خیرآباد باالجام1تربت جامخراسان رضویکشت زعفران4470

2قوچانخراسان رضویدامپروری4471

خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای فتح آباد 

غربی

بانک کشاورزی
علی غالم فتح 

آبادی
سایر500500

4472
 )کشاورزی 

(زعفران کاری 
2خلیل آبادخراسان رضوی

- شهرستان خلیل اباد

حیابان - روستای دهنو 

شهید جوادی

سایر300300علی فعالپست بانک

سایر250250علی قادری کاهوبانک کشاورزیدرگز کاهو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4473

4474

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای آغلکمر1تربت جامخراسان رضوی
علی قلندری 

امان محمد
سایر500500

سایر300300علی قنبری نسببانک توسعه تعاونکالته قنبر1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4475

4476
پرورش دام 

سبک
سایر300300علی کاظمیبانک کشاورزیروستای ترقی اولین منزل1تربت حیدریهخراسان رضوی
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4477

کارگاه منبت 

کاری و مبل 

امداد )سازی 

( مشهد3منطقه 

1مشهدخراسان رضوی

مشهد روستای کاظم اباد 

امداد ) 24 پ 1/1اریا خرم 

( مشهد3منطقه 

سایر500500علی کاظمی پورصندوق کارآفرینی امید

4478
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200علی مجیدی پورصندوق کارآفرینی امیدچاله زرد1سرخسخراسان رضوی

پست بانکروستای طاهرآباد1تربت حیدریهخراسان رضویدام سنگین4479
علی محبی 

خورشانه
سایر300300

4480
پرورش گاو 

شیری
سایر500500علی محمد اسدیپست بانکروستای کافچ-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

پست بانک12آبرود زعفرانیه 1تربت حیدریهخراسان رضویزعفران کاری4481
علی محمد بنی 

اسدی
سایر300300

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4482
-بخش مرکزی-سبزوار

روستای نزل آباد
صندوق کارآفرینی امید

علی محمد 

توصیفی
سایر400400

4483
پرورش)دامداری

( گوسفند
صندوق کارآفرینی امیدایرج اباد1خلیل آبادخراسان رضوی

علی محمد شبان 

کاریزک
سایر200200

سایر500500علی محمد کارگربانک توسعه تعاونارخود- باخرز1باخرزخراسان رضویکشت زعفران4484

بانک کشاورزیبجستان روستای مرندیز2بجستانخراسان رضویگوسفندداری4485
علی مرادی 

سنگچولی
سایر500500

2بردسکنخراسان رضویدامپروری4486
شهرستان - خراسام رضوی 

روستا ابراهیم اباد- بردسکن 
بانک کشاورزی

علی مرادیان 

محمدیه
سایر500500

4487

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای جنت - مه والت

4خیابان فرهنگ- اباد
سایر250250علی مهدوی فرپست بانک
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4488

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدخرم آباد1تربت جامخراسان رضوی

علی میرکی 

قرایی 

محمودآبادی

سایر400400

1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک4489

کاشمربخش کوهسرخ 

روستای کوشه نما خ 

جمهوری اسالمی

پست بانک
علی یوسف پور 

مکی
سایر200200

4490
کارگاه عرق 

گیری سنتی
بانک کشاورزیدلویی4گنابادخراسان رضوی

علی یوسفی 

کالته میان
سایر500300

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4491

-خواف-خراسان رضوی

روستای مژن -بخش سنگان

آباد

سایر300300علیداد دوستیپست بانک

3بجستانخراسان رضویپرورش دام4492
شهرستان - خراسان رضوی 

یونسی- بجستان 
بانک کشاورزی

علیرضا اسمعیل 

زاده مقدم
سایر500500

4493

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی
علیرضا اشجعی 

امقانی
سایر500500

4494
دامداری 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدیاس تپه1سرخسخراسان رضوی

علیرضا اکراد 

فرزقی
سایر200200

سایر400400علیرضا درویشیبانک کشاورزیبجستان روستای قاسم آباد2بجستانخراسان رضویگوسفندداری4495

4496
کشاورزی 

(زعفران کاری)
پست بانک9روستای میر اباد خ امام 2خلیل آبادخراسان رضوی

علیرضا رنجبر 

میرآبادی
سایر300300
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1درگزخراسان رضویپرواربندی بره4497
- بخش چاپشلو - درگز 

روستای ینگه قلعه
بانک کشاورزی

علیرضا صبری 

رزم
سایر668668

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4498
-خواف-خراسان رضوی

بنیاباد-بخش زوزن
سایر300300علیرضا عرب پوربانک کشاورزی

سایر248248علیرضا غالمزادهپست بانکنقاب1خلیل آبادخراسان رضویزعفرانکاری4499

سایر500500علیرضا قمریبانک کشاورزیبجستان روستای جزین2بجستانخراسان رضویگوسفندداری4500

1کاشمرخراسان رضویتولید آبنبات4501

خراسان رضوی شهرتان 

کاشمر روستای کسرینه 

خیابان گلستان بعداز 

مرکزدرمان

سایر480480علیرضا اللویپست بانک

4502

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
-روستای خیراباد- مه والت

کوچه هییت ابوالفضلی
پست بانک

علیرضا لطیف 

خیرابادی
سایر250250

بانک کشاورزیگیسور4گنابادخراسان رضویشتر داری4503
علیرضا 

محمدآبادی
سایر500500

4504
پرورش دام 

سبک
سایر300300علیرضا محمدزادهپست بانک19397236686تربت حیدریهخراسان رضوی

پست بانکارغا خ شهید رجایی1خلیل آبادخراسان رضویزعفران کاری4505
علیرضا منتظمی 

با اخالق
سایر216216

4506

پرورش دام 

سنگین 

گاوشیری

1خوافخراسان رضوی
-خواف-خراسان رضوی

زوزن-بخش جلگه زوزن
سایر500500علیرضا یادگاریبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای شیرخان2خوشابخراسان رضویدامداری4507
عید محمد 

شیرخانی
سایر400400

4508
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیکالت روستای گرو1کالتخراسان رضوی

عیسی بهبودی 

گرو
سایر500500
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4509

پرورش دام 

سبک 

وگوسفندداری

1خوافخراسان رضوی
-خواف-خراسان رضوی

زوزن-بخش زوزن
سایر300300عیسی زنگوییبانک کشاورزی

4510

 )دا مداری 

پرورش 

(گوسفند 

سایر200200عیسی طاحونیپست بانکروستای ارغا1خلیل آبادخراسان رضوی

سایر400400عیسی قویدلبانک توسعه تعاونروستای کرات-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4511

سایر500500غفار جباریبانک کشاورزیدرگز چاپشلو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4512

1باخرزخراسان رضویدام سبک4513
شهرستان باخرز روستای 

نصرت آباد
بانک کشاورزی

غالم احمدی 

صبوری
سایر200200

4514

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای گنده خالو1تربت جامخراسان رضوی
غالم حسن 

اسحاقی
سایر500500

1باخرزخراسان رضویگوسفند داشتی4515
روستای -شهرستان باخرز

ساالر حسین
بانک کشاورزی

غالم حسن 

دایمی کردیانی
سایر250250

2تربت جامخراسان رضویکشت زعفران4516

خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای مهدی 

آباد

بانک کشاورزی

غالم عباس 

غالمی جهان 

آبادی

سایر250250

4517
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیروستای اومی1تربت حیدریهخراسان رضوی

غالمحسن خوجه 

زاده
سایر250250

سایر500500غالمحسن لنگریبانک کشاورزیروستا بابا لنگر1خوشابخراسان رضویدامداری4518
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4519

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای پلورزه1تربت جامخراسان رضوی

غالمحسن 

مرادی میش 

مست

سایر250250

4520

پرورش گاو 

شیری با هدف 

امیخته گری

بانک کشاورزیروستای محمود اباد سفلی1تربت جامخراسان رضوی

غالمحسین 

خوش نام 

محمود ابادی

سایر500500

2خوافخراسان رضویگوسفندداری4521
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای ابراهیمی- خواف 
بانک کشاورزی

غالمحسین 

زنگنه ابراهیمی
سایر500500

4522
پرورش 

گوسفند داشتی
1بردسکنخراسان رضوی

بردسکن شهر انابد دهستان 

درونه
پست بانک

غالمرضا احمدی 

نژاد
سایر500500

2تربت جامخراسان رضویپرورش گوسفند4523
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد
سایر250250غالمرضا اصلیبانک کشاورزی

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4524
-بخش روداب-سبزوار

روستای اردیز
بانک کشاورزی

غالمرضا پاک 

نیت اردیزی
سایر250250

4525
پرورش 

گاوشیری
سایر500500غالمرضا جبلهءصندوق کارآفرینی امیدروستای جبله-جغتای1جغتایخراسان رضوی

4526

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر250250غالمرضا جدیدبانک کشاورزیروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی

1مشهدخراسان رضویدامداری4527

جاده قدیم مشهد نیشابور 

شهر جدید بینالود روستای 

حسین اباد

سایر250250غالمرضا دهقانبانک کشاورزی
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پست بانکنوده پشنگ3گنابادخراسان رضویگاوداری شیری4528
غالمرضا رضوی 

نوده پشنگ
سایر500500

4529
دام سبک 

داشتی
صندوق کارآفرینی امیدبجستان روستای جزین2بجستانخراسان رضوی

غالمرضا شرقی 

جزین
سایر500500

1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک4530

خراسان رضوی کاشمر 

روستای زنده جان خ 

 جنب زینبیه 7رسالت

خواهران

سایر280280غالمرضا طاهریپست بانک

4531
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیکالت دربند1کالتخراسان رضوی

غالمرضا قره 

خانی دربند
سایر500500

پست بانکنوده پشنگ2گنابادخراسان رضویگاوداری4532
غالمرضا 

محمدی تبار
سایر500500

2تربت جامخراسان رضویگاوداری4533

خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای اسماعیل 

اباد

سایر240240غالمرضا مشهدیبانک کشاورزی

سایر250250غالمرضا مظلومیبانک کشاورزیدرگز ینگه قلعه1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4534

4535
دامداری 

(گوسفند داری)
سایر200200غالمرضا مهریبانک کشاورزیداورزن روستای مهر1داورزنخراسان رضوی

4536
پرورش دام 

سبک
1مشهدخراسان رضوی

- مشهد - خراسان رضوی 

روستای - منطقه رضویه 

کالته میرزا جانن

بانک کشاورزی
غالمرضا میرزا 

دیان
سایر250200

1کاشمرخراسان رضویدامداری سنگین4537
خراسان رضوی کاشمر 

روستای ممرآباد خ شهدا
پست بانک

غالمرضا نوری 

ممرابادی
سایر296296

سایر500500غالمسرور کالنیبانک توسعه تعاونروستای کرات-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4538
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2قوچانخراسان رضویدامپروری4539

خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان ، روستای خیرآباد 

شرقی

بانک کشاورزی
غالمعلی آدینه 

پور
سایر500500

سایر500500غالمعلی آگاهپست بانکنوده پشنگ2گنابادخراسان رضویگاوداری4540

سایر250250غالمعلی صفدریصندوق کارآفرینی امیدشکرتو1فریمانخراسان رضویدام سبک4541

4542
پرورش دام 

سبک
سایر400400فاطمه اختاییپست بانکروستای احمدآباد خزایی1تربت حیدریهخراسان رضوی

4543
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250فاطمه آروینبانک کشاورزیدرگز دربندی علیا1درگزخراسان رضوی

4544

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400فاطمه بلوچبانک توسعه تعاونروستای قلعه شیر1تربت جامخراسان رضوی

4545

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400فاطمه ترینهصندوق کارآفرینی امیدروستای رباط سمنگان1تربت جامخراسان رضوی

4546

طرح پرورش و 

تولید زعفران 

دو هکتاری

1مشهدخراسان رضوی

جاده - روستای رضوان 

حاشیه جاده به - کالت 

سمت کالت

بانک کشاورزی
فاطمه جنگجو 

رضوانی
سایر360360

1چنارانخراسان رضویقالیبافی4547
چناران روستای رادکان 

24خیابان بهشتیان پالک 
سایر100100فاطمه چوبک زنپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

4548

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400فاطمه حاتمیصندوق کارآفرینی امیدروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4549
-بخش مرکزی -سبزوار

روستای کالته دولت
پست بانک

فاطمه حسین 

آبادی
سایر400400

4550
5گوسفندداشتی

راس0
2خوافخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش سالمی-خواف

روستای فدک

بانک کشاورزی
فاطمه 

خاکپورفدکی
سایر500500

4551

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400فاطمه خدادادهصندوق کارآفرینی امیدروستای اندای1تربت جامخراسان رضوی

4552
دامداری 

(تبادکان)
2مشهدخراسان رضوی

- منطقه تبادکان- مشهد

روستای سنگ سیاه
سایر250250فاطمه خدادوستبانک کشاورزی

1تایبادخراسان رضویحوله بافی4553
خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای فرمان آباد
سایر100100فاطمه دشتبانیصندوق کارآفرینی امید

4554

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس35

2تربت حیدریهخراسان رضوی
تربت حیدریه روستای قلعه 

نو
سایر500500فاطمه رجبیانبانک توسعه تعاون

4555

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400فاطمه ریشهصندوق کارآفرینی امیدروستای مومن آباد1تربت جامخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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سایر25056فاطمه زهانیبانک کشاورزیزهان باالتر از بهداشت1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4556

4557
پرورش دام 

سبک
پست بانکروستای فهندر1تربت حیدریهخراسان رضوی

فاطمه شریف 

خانی
سایر300300

4558

پرورش گاو 

شیری با هدف 

آمیخته گری

بانک توسعه تعاونروستای محمودآباد پایین1تربت جامخراسان رضوی
فاطمه شیخ 

ابادی رحیم بیگی
سایر500500

4559

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر300300فاطمه شیریپست بانکتربت جام روستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی

1مشهدخراسان رضویتولید پوشاک4560
- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای زرکش
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه غالمی 

باغچه
سایر300300

4561

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی
فاطمه فیوضی 

مومن ابادی
سایر300300

سایر300300فاطمه کاوگوشیبانک توسعه تعاونگاوکش1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4562

سایر100100فاطمه معصومیپست بانکروستای آبقه-تایباد1تایبادخراسان رضویقالیبافی4563

1مشهدخراسان رضویدامداری4564

بخش احمد آباد روستای 

دیزباد پایین مدرسه 

راهنمایی دخترانه چهارراه 

دوم سمت چپ

سایر200200فاطمه مغنیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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بانک کشاورزیروستا پساوه-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4565
فاطمه مقیمی 

خیابانی
سایر300300

سایر300300فاطمه یعقوبیبانک توسعه تعاونروستای جوادیه1تربت حیدریهخراسان رضویدام سبک4566

4567
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
سایر100100فایزه رحیمیصندوق کارآفرینی امید

سایر350350فتح اله لطفیصندوق کارآفرینی امیداول روستا- ده حبه 1نیشابورخراسان رضویدامداری4568

4569
زعفران و 

خشکبار
1باخرزخراسان رضوی

بلوار امام -2بخش -باخرز 

جنب مسجد - (ره)خمینی

(ع)امام حسن 

سایر500500فرامرز فاروقیصندوق کارآفرینی امید

4570
فرت -کاربافی 

(تن بافی)بافی 
3تایبادخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

تایباد روستای قادرآباد
صندوق کارآفرینی امید

فرح رحیمی 

قادرآبادی
سایر100100

4571
گاوداری شیری 

 راسی20
1چنارانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

چناران روستای کمبالن
سایر500500فرح سارانیبانک کشاورزی

4572

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر250250فرزاد حقیپست بانکروستای رونج1تربت جامخراسان رضوی

4573

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای یاقوتین1تربت جامخراسان رضوی
فرشته جامی 

ریزه گی
سایر400400



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4574
-بخش مرکزی-سبزوار

روستای زیدآباد
سایر200200فرشته زید آبادیصندوق کارآفرینی امید

4575

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500فرهاد حلیمیبانک کشاورزیروستای دولت آباد1تربت جامخراسان رضوی

4576

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر300300فریده عظیمیپست بانکروستای کاریزنو1تربت جامخراسان رضوی

بانک کشاورزیروستای دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4577
فضل احمد 

حسین دوست
سایر300300

بانک توسعه تعاونمحیط آباد1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4578
فضل اله میش 

مست
سایر500500

4579

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500فضه جامیصندوق کارآفرینی امیدمخالفگاه1تربت جامخراسان رضوی

4580

پرورش 

گوسفند داشتی 

با اصالح نژاد

2تربت جامخراسان رضوی
تربت جام صالح اباد 

روستای فیض اباد
بانک کشاورزی

فیض محمد 

جانپور
سایر250250

4581
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200قادر فرشیدصندوق کارآفرینی امیدچاله زرد1سرخسخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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2تربت جامخراسان رضویدامداری4582
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای حاجی اباد
سایر400400قاسم حسن زادهبانک کشاورزی

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4583
-خواف-خراسان رضوی

زوزن-بخش زوزن
پست بانک

قاسم خفاجه 

زوزنی
سایر300300

پست بانکنوده پشنگ3گنابادخراسان رضویگاوداری4584
قاسم شجاعی 

نوده پشنگی
سایر500500

2مشهدخراسان رضویکاشت زعفران4585

 جاده مشهد 75کیلومتر 

نیشابور روستای دیزباد 

سفلی

بانک کشاورزی
قاسم عرب زاده 

دیزباد
سایر250250

سایر500500قاسم کاظمیپست بانکروستا زمان اباد- بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدامپروری4586

4587

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500قاسم کشته گرصندوق کارآفرینی امیدنیلشهر1تربت جامخراسان رضوی

4588
پرورش 

گوسفند داشتی
1مه والتخراسان رضوی

- روستای ازغند - مه والت 

منزل شخصی
صندوق کارآفرینی امید

قاسم محیب 

ازغندی
سایر250250

4589

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای زرمهر- مه والت

4خ شهدا
سایر250250قاسم مرادیصندوق کارآفرینی امید

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4590
-خواف-خراسان رضوی

روستای سده-بخش سالمی
سایر500500قاسم نجف پورپست بانک

سایر250250قاسم یوسفیصندوق کارآفرینی امیددهنو1خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفند4591



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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4592
پرورش)دامداری

( گوسفند
سایر250250قدرت اله مصیبیصندوق کارآفرینی امیدابراهیم اباد1خلیل آبادخراسان رضوی

4593
پرورش دام 

سبک
پست بانککالت روستایی چرم1کالتخراسان رضوی

قدیر قربان پور 

گروی
سایر500500

4594
پرورش 

گوسفند داشتی
1مه والتخراسان رضوی

روستای حسن - مه والت

8امام رضا - اباد
سایر250250قربان عزتی فرصندوق کارآفرینی امید

1بجستانخراسان رضویگوسفند داشتی4595
- بجستان - خراسان رضوی 

روستای فخرآباد
صندوق کارآفرینی امید

قربان لطفی 

فخرآباد
سایر500500

سایر100100قمر باهنرصندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای جوزقان1تایبادخراسان رضویکارباف سنتی4596

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4597
روستای -شهرروداب-سبزوار

چاه عبدالملکی
سایر250250قنبر نجم الدینبانک کشاورزی

بانک کشاورزیدرگز میناقلعه1درگزخراسان رضویگوسفندداشتی4598
کاظم امروزی 

چادر نشین بادلو
سایر250250

سایر500500کاظم پاکدامنبانک کشاورزیروستای جنگاه1تربت جامخراسان رضویکشت زعفران4599

4600
پرورش شتر 

داشتی
2بجستانخراسان رضوی

شهر - خراسان رضوی 

مخالباد- بجستان 
سایر500500کاظم حسنخوانیبانک کشاورزی

4601
پرورش دام 

سبک
سایر300300کاظم هوشیارپست بانکروستای اومی دور فلکه1تربت حیدریهخراسان رضوی

4602
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200کامران سربوزیصندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای چکودر2سرخسخراسان رضوی
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4603

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر300300کبری رنجبرپست بانکروستای قلعه شیر1تربت جامخراسان رضوی

4604
پرورش گاو 

شیری
سایر500500کبری سنگینبانک توسعه تعاونباخرزروستای آویان1باخرزخراسان رضوی

سایر300300کریم افروغبانک کشاورزیبجستان روستای منصوری2بجستانخراسان رضویگوسفندداری4605

4606
 200زنبورداری 

کندو
1درگزخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- بخش چاپشلو - درگز 

روستای میناقلعه

سایر525525کریم قربانی مینابانک توسعه تعاون

4607
دامداری 

گوسفند
سایر200200کریم مهراب زادهصندوق کارآفرینی امیدیاس تپه1سرخسخراسان رضوی

4608

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400کنیز ایوبیصندوق کارآفرینی امیدسمسرا سفلی1تربت جامخراسان رضوی

3قوچانخراسان رضویدامپروری4609

خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای شورک 

حاجی

بانک کشاورزی
کوکب قهاری 

شورک
سایر500500

4610
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر500500گل احمد جمالیبانک توسعه تعاونپسکمر1سرخسخراسان رضوی

4611
کارگاه تسبیح 

سازی
10مشهدخراسان رضوی

- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای باغون آباد
سایر500500گل محمد بهاریصندوق کارآفرینی امید
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

4612

پرورش دام 

گوسفند )سبک 

همراه  (داشتی 

با اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

شهن آباد

بانک کشاورزی
لیال آدم شهن 

آبادی
سایر500500

1سبزوارخراسان رضویگاو داری4613
-بخش مرکزی-سبزوار

روستای سدید
سایر200200لیال سدیدیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500لیلی چوپانیبانک توسعه تعاونروستای بهلول آباد-باخرز1باخرزخراسان رضویکشت زعفران4614

4615
پرورش دام 

سبک
پست بانکروستای اومی1تربت حیدریهخراسان رضوی

مجتبی تاجی 

محمودآبادی
سایر300300

1خلیل آبادخراسان رضویدامداری4616
روستای کالته شادی خ امام 

علی
سایر250250مجتبی تقی زادهصندوق کارآفرینی امید

سایر500500مجتبی جعفریصندوق کارآفرینی امیدبخش روداب-سبزوار1سبزوارخراسان رضویگاو داری4617

4618
پرورش گاو 

شیری
1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای همت اباد زمانی

بانک کشاورزی
مجتبی 

حصارنویی
سایر200200

1سبزوارخراسان رضویگاو داری4619
- بخش روداب- سبزوار

کالته میرعلی
سایر300300مجتبی ده نبیبانک توسعه تعاون

سایر224224مجتبی سعیدیپست بانکعلی آباد برکال- خلیل آباد 1خلیل آبادخراسان رضویدامداری4620

4621

پرورش 

بلدرچین 

(تبادکان)

3مشهدخراسان رضوی
- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای شافیل
سایر500500مجتبی غریببانک توسعه تعاون
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4622
پرورش 

گوسفند داشتی
1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستای 

چنار
بانک کشاورزی

مجتبی قدیری 

چنار
سایر500500

1کاشمرخراسان رضویکشت زعفران4623

خراسان رضوی کاشمر 

بخش کوهسرخ ریوش خ 

11سرو نبش سرو

سایر285285مجتبی قیلچیپست بانک

4624
گاوداری گاو 

شیری
1رشتخوارخراسان رضوی

شهرستان رشتخوار روستای 

باسفر
پست بانک

مجتبی کدخدا 

باقری
سایر400400

1کاشمرخراسان رضویگلخانه4625

خراسان رضوی کاشمر 

روستای فروتقه خیابان امام 

 چهاراه دوم سمت 2رضا 

راست

سایر400400مجتبی مرادیانپست بانک

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4626
-بخش روداب-سبزوار

روستای ملوند
سایر200200مجتبی ملوندیصندوق کارآفرینی امید

1کاشمرخراسان رضویکابینت سازی4627

خراسان رضوی کاشمر 

بخش کوهسرخ روستای 

توال خیابان شهید دره پیما

سایر384384مجید پریشانپست بانک

سایر200200مجید تاوانهصندوق کارآفرینی امیدروستای فراشیان-جغتای1جغتایخراسان رضویکارگاه خیاطی4628

4629
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250مجید حسن زادهپست بانکبردسکن روستای قوژدآباد1بردسکنخراسان رضوی

4630
مکانیزاسیون 

ادوات کشاورزی
1مه والتخراسان رضوی

شهرستان مه والت روستای 

مهنه چاه موتور اداره امور 

اراضی

سایر250250مجید حیدربیگیصندوق کارآفرینی امید

1سبزوارخراسان رضویگاو داری4631
-بخش مرکزی-سبزوار

روستای خیرآباد
سایر500500مجید خیرابادیصندوق کارآفرینی امید
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سایر250250مجید رزوانبانک کشاورزیدرگز جان آباد1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4632

بانک کشاورزیفروتقه1کاشمرخراسان رضویزنبور داری4633
مجید فرهمند 

فروتقه
سایر500500

1مه والتخراسان رضویاسیاب غالت4634
روستای عبدل - مه والت

3خ عالمه طباطبایی- اباد
پست بانک

مجید محدثی 

عبدل اباد
سایر200200

1کاشمرخراسان رضویتولید رزین4635

خراسان رضوی 

کاشمرروستایی فرگ کوچه 

تکیه حسینی

پست بانک
مجید میری 

فرگی
سایر384384

4636
پرورش گاو 

شیری
1باخرزخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان باخرز روستای 

آویان

سایر500500محبعلی محمدیبانک کشاورزی

4637

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400محبوبه آمادهصندوق کارآفرینی امیدروستای اندای1تربت جامخراسان رضوی

4638

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای منصوریه1تربت جامخراسان رضوی
محسن 

پوردلکش بهلولی
سایر250250

4639
طرح دامداری 

گوسفندداشتی
1خوشابخراسان رضوی

- شهرستان خوشاب

روستای چرو
سایر500500محسن چرویصندوق کارآفرینی امید

4640
گاودار)دامپروری

(ی
1قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای شهرکهنه
سایر500500محسن رحمانیبانک کشاورزی

1باخرزخراسان رضویگاوداری4641
شهرستان باخرز روستای 

کریان
سایر250250محسن زمانیبانک کشاورزی
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4642
تولید گیاهان 

دارویی
سایر500500محسن سبزواریصندوق کارآفرینی امیدروستای استیر-سبزوار1سبزوارخراسان رضوی

4643
کلینک 

دامپزشکی
صندوق کارآفرینی امیدکالت کوچه شهید لشکری1کالتخراسان رضوی

محسن شاهی 

خشت
سایر500500

1باخرزخراسان رضویدام سنگین4644
شهرستان باخرز بزنجرد 

کردیان
بانک کشاورزی

محسن علی 

اکبری سالمی
سایر250250

1کاشمرخراسان رضویدام سنگین4645

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر روستای رزق اباد 

ابتدای روستا

سایر500500محسن میرزاییبانک توسعه تعاون

4646

احداث استخر 

ذخیره سازی 

آب

سایر500500محسن نظیفیپست بانکروستا کوشه- بردسکن 1بردسکنخراسان رضوی

4647

پرورش 

گوسفند داشتی 

(مغانی )

1باخرزخراسان رضوی
روستای شهرک - باخرز

بهشتی
سایر500500محمد احمدیبانک توسعه تعاون

4648
پرورش دام 

سنگین
پست بانک29نسر امام خمینی 1تربت حیدریهخراسان رضوی

محمد استوار 

نسری
سایر500500

بانک توسعه تعاونروستای اومی1تربت حیدریهخراسان رضویدامداری4649
محمد اسماعیل 

ندرتی
سایر300300

1رشتخوارخراسان رضویگوسفند داشتی4650

خراسان رضوی شهرستان 

-شهر جنگل-رشتخوار

روستای جنت آباد

سایر250250محمد اصغریبانک کشاورزی

4651

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی

روستای - مه والت 

کوچه شهید - احمداباد

4بهشتی

پست بانک
محمد آتشکار 

احمد آبادی
سایر200200

4652
گاودار)دامداری

(ی
1داورزنخراسان رضوی

داورزن روستای کالته 

مزینان
سایر250250محمد آمرغبانک کشاورزی
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1خوافخراسان رضویگوسفندداری4653

-خواف-خراسان رضوی

روستا حسن -بخش زوزن

آباد

بانک کشاورزی
محمد باده بان 

عرب غضنفری
سایر400400

4654

پرورش دام 

سنگین 

(گاوشیری)

بانک کشاورزی4خیابان امام علی - بایگ 1تربت حیدریهخراسان رضوی
محمد باقر 

رمضانی بایگی
سایر250250

1خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفند4655
کوی - روستای جعفراباد 

21امام رضا
سایر232232محمد باقریپست بانک

4656
پرورش 

زنبورعسل
1مه والتخراسان رضوی

- روستای ازغند- مه والت

کوچه مسجد شیروانی
بانک توسعه تعاون

محمد باقری 

ازغندی
سایر250250

4657

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

بانک کشاورزیروستای زرمهر- مه والت 1مه والتخراسان رضوی
محمد بایزیدی 

مرادی
سایر250250

4658

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

1کالتخراسان رضوی
کالت نادر، روستای کرناوه 

منزل براتی –
سایر311311محمد براتیبانک کشاورزی

4659

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای قلعه سرخ1تربت جامخراسان رضوی
محمد بزمی 

ابدال آبادی
سایر500500

4660
پرورش 

گوسفند داشتی
1مه والتخراسان رضوی

روستای عبدل - مه والت

کوچه شهید کاوه- اباد
سایر500500محمد بلندقامتصندوق کارآفرینی امید

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4661
-بخش روداب-سبزوار

روستای کالته میرعلی
سایر250250محمد بنسبردیبانک کشاورزی

سایر500500محمد بهجتیپست بانکروستای خیابان-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4662
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4663
پرورش دام 

سبک
1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستای 

چنار
بانک کشاورزی

محمد بینایی 

چنار
سایر500500

4664
داربستی کردن 

باغ انگور
بانک توسعه تعاونقوچان روستای جرتوده1قوچانخراسان رضوی

محمد پیرمرد 

جرتوده
سایر400400

بانک توسعه تعاونتربت حیدریه روستای فرزق1تربت حیدریهخراسان رضویکشت زعفران4665
محمد تقی 

پورسهل ابادی
سایر200200

4666

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای ازغند - مه والت 

خ فردوسی
سایر250250محمد جعفریصندوق کارآفرینی امید

1بجستانخراسان رضویدامداری4667
شهر - خراسان رضوی 

دهستان سردق- بجستان 
صندوق کارآفرینی امید

محمد جهانی 

سردق
سایر500500

4668
دامداری 

(گاوداری)
بانک کشاورزیداورزن روستای ساروق1داورزنخراسان رضوی

محمد جواد باقر 

آبادی
سایر250250

1سبزوارخراسان رضویپسته کاری4669
سبزوار بخش روداب 

روستای دریاچه
سایر300300محمد چشمیپست بانک

بانک کشاورزیچاه موتور پهلوان. بجستان 2بجستانخراسان رضویدامداری4670
محمد چکنه 

بجستانی
سایر500500

1کاشمرخراسان رضویفراوری سبزی4671

خراسان رضوی کامر 

روستای رزق اباد خیابان 

امام رضا سمت چپ میالن 

اول اخرمیالن

پست بانک
محمد چوپانیان 

فدافن
سایر408408

4672
کشت گلخانه 

ای
2خلیل آبادخراسان رضوی

اراضی - شهرستان خلیل اباد

محمد اباد
پست بانک

محمد حاتمی 

خلیل آباد
سایر500500

4673

پرورش 

گاوشیری 

 3امداد منطقه )

(مشهد

1مشهدخراسان رضوی

مشهد روستای خواجه 

 3امداد منطقه )جسین اباد 

(مشهد

سایر400225محمد حبیبیبانک توسعه تعاون
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4674
صنایع چوبی و 

مبلمان
1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی کاشمر 

روستای کسرینه کوچه 

شهید شفیعی

پست بانک
محمد حسام 

صفریان
سایر480480

4675

پرورش دام 

سبک 

 (گوسفند)

همراه با اصالح 

نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

سهل آباد خیابان اصلی روبه 

روی خانه بهداشت

بانک کشاورزی
محمد حسن 

بمانی سهل آبادی
سایر500500

4676

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای صومعه سرای علیا1تربت جامخراسان رضوی
محمد حسن 

خاوری
سایر250250

بانک توسعه تعاونتربت جام روستای اسالم اباد2تربت جامخراسان رضویدامداری4677

محمد حسن 

دادی چهار من 

نیم

سایر300300

4678

دفتر خدمات 

پست بانک 

تجهیز)روستایی

)

1زاوهخراسان رضوی
شهرستان زاوه بخش 

سلیمان روستای ژرف
سایر500500محمد حسن زادهپست بانک

4679

پرورش دام 

سبک 

 (گوسفند)

همراه با اصالح 

نژاد

1زاوهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

زاوه بخش زاوه روستای 

سهل آباد خیابان شهید 

ناتوان کوچه حسینیه

بانک کشاورزی
محمد حسنی 

نسب
سایر300300

4680
دام سبک 

(احمد اباد )
1مشهدخراسان رضوی

بخش احمد اباد روستای ده 

سرخ
بانک کشاورزی

محمد حسین 

پور اسماعیل ده 

سرخی

سایر250250
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1مه والتخراسان رضویپرورش گوسفند4681
خ - روستای مهنه- مه والت

17قایم 
صندوق کارآفرینی امید

محمد حسین 

پور مهنه
سایر300300

2تربت جامخراسان رضویپرورش گوسفند4682
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای جنت اباد
سایر250250محمد حقیری فربانک کشاورزی

سایر300300محمد حیدریبانک توسعه تعاونیک لنگی1تربت حیدریهخراسان رضویآبیاری قطره ای4683

2قوچانخراسان رضویدامپروری4684
خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای دیزادیز
سایر500500محمد حیدریبانک کشاورزی

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4685
-بخش روداب-سبزوار

روستای دامرود
سایر300300محمد دامرودیصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای فسنقر-سبزوار1سبزوارخراسان رضویزنبورداری4686
محمد رحمتی 

الرهنگ
سایر400400

1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک4687
خراسان رضوی کاشمر 

3روستای مغان خ رسالت 
پست بانک

محمد رحمتی 

مقدم
سایر400400

1جغتایخراسان رضویکابینت سازی4688
روستای محمد آباد -جغتای

گفت
صندوق کارآفرینی امید

محمد رضا 

جغتایی
سایر500500

4689
پرورش دام 

سبک
پست بانکروستای فدرد1تربت حیدریهخراسان رضوی

محمد رضا 

خوش طینتی 

فاردقی

سایر300300

4690
 500بره پروار 

راسی صنعتی
پست بانکروستای فیض اباد8فریمانخراسان رضوی

محمد رضا 

شیرزاد
سایر52005200

4691
پرورش ماهیان 

سردابی
4زاوهخراسان رضوی

استان خراسان رضوی 

شهرستان زاوه بخش 

مرکزی روستای کنگ سفلی

پست بانک

محمد رضا 

فهیمی کنگ 

سفلی

سایر500500

4692
گوسف)دامداری

(ند داری
1خلیل آبادخراسان رضوی

روستای سعدالدین خ 

ولیعصر
پست بانک

محمد رضا 

محمد نژاد
سایر232232



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

بانک کشاورزیکالت روستای کریم اباد1کالتخراسان رضویدام سبک4693
محمد رضا 

نیازیان الین
سایر500500

سایر50050محمد رضاییبانک کشاورزیاراضی روستای رهن3گنابادخراسان رضویگلخانه آلویه ورا4694

4695
پرورش گاو 

شیری
1مه والتخراسان رضوی

شهرستان مه والت روستای 

احمدآباد
سایر300300محمد زارعیصندوق کارآفرینی امید

1کاشمرخراسان رضویکیف کفش4696

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ شهر 

ریوش بلوار امام علی خیابان 

اریا

سایر350350محمد زیرکبانک توسعه تعاون

4697
پرورش دام 

سبک
1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستای 

قرستو
صندوق کارآفرینی امید

محمد سعادتی 

گرو
سایر500500

4698
تولید گیاهان 

دارویی وزعفران
سایر400400محمد سیدآبادیصندوق کارآفرینی امیدسبزوار روستای سیداباد1خوشابخراسان رضوی

4699

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
خراسان رضوی تربت جام 

روستای مومن اباد
سایر400400محمد شبانبانک توسعه تعاون

سایر500500محمد شکفتهپست بانکبیمرغ3گنابادخراسان رضویگاوداری4700

1کاشمرخراسان رضویساخت ادوات4701

خراسان رضوی کاشمربخش 

کوهسرخ روستای کوشه 

6امام خمینی 

پست بانک

محمد 

شیرمحمدی 

کوشه

سایر200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

4702

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400محمد صاحبکارصندوق کارآفرینی امیدروستای خیرآباد باالجام1تربت جامخراسان رضوی

بانک کشاورزیروستای حسن بلبل1فریمانخراسان رضویدام سبک4703
محمد صادق 

افکار پرور
سایر250250

4704

پرورش گاو 

شیری با هدف 

آمیخته گری

بانک کشاورزیروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی
محمد صادق 

اقبالی
سایر500500

2کاشمرخراسان رضویکشت زعفران4705

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای ایور خ پسامبر 

اعظم کوچه امام حسین

پست بانک
محمد صادق 

تقی زاده ایوری
سایر200200

4706

پرورش 

دام )گاوشیری 

(سنگین

1خوافخراسان رضوی
-خواف-خراسان رضوی

خواجه وراب-بخش مرکزی
بانک کشاورزی

محمد صالحی 

خوجه ورو
سایر400400

4707
پرورش دام 

سبک
1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستای 

کرناوه شیرین
سایر500500محمد صحراییبانک کشاورزی

4708

پرورش دام 

سنگین 

 (گاوشیری)

همراه با اصالح 

نژاد

2زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

نیازآباد

پست بانک
محمد صداقت 

نیازآبادی
سایر500500

2قوچانخراسان رضویدامپروری4709
خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای قره چاه
بانک کشاورزی

محمد صفدری 

قره چاه
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

4710
احداث باغ گل 

محمدی
سایر500500محمد طاهریانصندوق کارآفرینی امیدابراهیم اباد1خلیل آبادخراسان رضوی

سایر240240محمد عباسپورپست بانککوچه مزار- روستای جابوز 1خلیل آبادخراسان رضویگاوداری4711

4712

پرورش 

گوسفند 

روستایی

سایر500500محمد عباسیبانک کشاورزیروستای نومهن1چنارانخراسان رضوی

پست بانکروستا کوشه- بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدامداری4713
محمد عرب 

طاهریان
سایر500500

1کاشمرخراسان رضویکشت زعفران4714

خراسان رضوی کاشمر 

بخش کوهسرخ ریوش خ 

2امام خمینی 

سایر200200محمد عشرتیپست بانک

4715
پرورش)دامداری

( گوسفند
صندوق کارآفرینی امیدنقاب1خلیل آبادخراسان رضوی

محمد علمی 

نقابی
سایر300300

بانک توسعه تعاوندهنو بلهر1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4716
محمد علی 

جعفری
سایر300300

4717
پرورش دام 

سبک
سایر250250محمد علی نژادپست بانکعشق اباد1فریمانخراسان رضوی

بانک کشاورزیدرگز جشن آباد1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4718
محمد علی نژاد 

مقدم
سایر250250

4719

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500محمد علیائیصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه نو میرزا1تربت جامخراسان رضوی

4720

دامداری 

سنگین 

(گاوشیری)

1کاشمرخراسان رضوی
خراسان رضوی کاشمر 

5روستای نای خ امیری
پست بانک

محمد علیزاده 

نایی
سایر200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1تربت جامخراسان رضویشترمرغ4721
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای ابوتراب
بانک کشاورزی

محمد عیسی 

جمشیدی صالح 

آبادی

سایر200200

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4722
-خواف-خراسان رضوی

چاه زول-بخش سنگان
سایر300300محمد غضنفریپست بانک

4723

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدششتمد روستای ابراهیم اباد1سبزوارخراسان رضوی
محمد فاتحی 

ابراهیم آباد
سایر300300

صندوق کارآفرینی امیدمحمد اباد1خلیل آبادخراسان رضویدامداری4724
محمد فرح پور 

طاهری
سایر200200

4725

پروروش 

گوسفند و بز 

داشتی

3بجستانخراسان رضوی
شهرستان بجستان روستای 

مرندیز
سایر600600محمد فروهیبانک کشاورزی

سایر500500محمد قربانیپست بانکروستا عظیم اباد- بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدامداری4726

پست بانکبیمرغ3گنابادخراسان رضویگاوداری4727
محمد قربانی 

بیمرغی
سایر500500

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4728
-بخش روداب-سبزوار

روستای شمس آباد
سایر250250محمد قلعه نوییبانک کشاورزی

4729
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیدرگز خادمانلو1درگزخراسان رضوی

محمد کافی 

خادمانلو
سایر250250

سایر250250محمد کرابیبانک کشاورزیروستای کراب- سبزوار1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4730

4731
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر300300محمد کراتیبانک توسعه تعاونسرخس روستای شیرتپه2سرخسخراسان رضوی

2مشهدخراسان رضوی(گاو)دامداری 4732
- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای عباس آباد
بانک کشاورزی

محمد کریم 

زحمتکش
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

4733

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
-روستای احمداباد- مه والت

4 خ امام رضا 
سایر250250محمد محمدزادهصندوق کارآفرینی امید

4734
بره پرواری 

 راسی100
2کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوس شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای کوشه ابتدای روستا

بانک کشاورزی
محمد محمدعلی 

پور کوشه
سایر450450

سایر250250محمد محمدنژادبانک کشاورزیدرگز چاپشلو1درگزخراسان رضویخوراک دام4735

4736

پرورش دهنده 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
- شهرستان مه والت 

روستای علی آباد سفلی
بانک توسعه تعاون

محمد محمدی 

بایزیدی
سایر250250

4737

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای علی اباد - مه والت

جنب مسجد- سفلی
صندوق کارآفرینی امید

محمد محمدی 

بایزیدی
سایر250250

بانک توسعه تعاونروستای دربند-تایباد2تایبادخراسان رضویدامداری4738
محمد مرادیان 

بهلولی
سایر400400

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4739
- بخش روداب- سبزوار

روستای ملوند
سایر300300محمد ملوندیبانک توسعه تعاون

1کاشمرخراسان رضویکشت زعفران4740

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای کریز

سایر269269محمد موسی زادهپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

4741

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای اسماعیل آباد گرجی1تربت جامخراسان رضوی
محمد میرزای 

قلی
سایر250250

4742

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر250250محمد نادریبانک کشاورزیخیرآباد1تربت جامخراسان رضوی

سایر300300محمد نصرآبادیبانک توسعه تعاونعشق آباد1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4743

4744

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر250250محمد نوروزیبانک توسعه تعاونروستای لنگر1تربت جامخراسان رضوی

بانک کشاورزیدرگز خادمانلو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4745
محمد وژدانی 

خادمانلو
سایر250250

4746

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400محمد یعقوبیپست بانکقادر آباد1تربت جامخراسان رضوی

بانک توسعه تعاونرشتخوار روستای فتح آباد1رشتخوارخراسان رضویکشت زعفران4747
محمد یوسفی 

مقدم
سایر500500

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4748
-بخش روداب-سبزوار

روستای همایی
صندوق کارآفرینی امید

محمدابراهیم 

همایی
سایر400400



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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بانک کشاورزیروستای ارخود- باخرز1باخرزخراسان رضویپرورش گوسفند4749
محمدافضل 

غالمپور
سایر250250

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4750
-خواف-خراسان رضوی

ارزنه-بخش مرکزی
بانک توسعه تعاون

محمدایوب 

رضوانی ارزنه
سایر400400

4751
گوس)دامپروری

(فندداری
2قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای کچالنلو
سایر500500محمدباقر کمالیبانک توسعه تعاون

2تربت جامخراسان رضویخریدوفروش دام4752
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای جعفریه
بانک کشاورزی

محمدجواد 

اعلمی بارانی
سایر250250

4753

خرید گاو 

شیری نژاد 

هلشتاین

1باخرزخراسان رضوی
شهرستان باخرز روستای 

کردیان
پست بانک

محمدحسن 

پرداخته
سایر500500

4754
پرورش دام 

سبک
سایر300300محمدحسن تاجیپست بانکروستای اومی1تربت حیدریهخراسان رضوی

4755

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای عبدل - مه والت

9خ چمران - اباد
صندوق کارآفرینی امید

محمدحسن 

مومنی
سایر250250

4756
پرورش دام 

سبک
1مشهدخراسان رضوی

منطقه -خراسان رضوی

روستای تپه نادر- رضویه 
بانک کشاورزی

محمدحسین 

شجاعیان راد
سایر250200

پست بانکنوده پشنگ3گنابادخراسان رضویگاوداری4757
محمدحسین 

طهماسبی
سایر500500

4758

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای پلورزه1تربت جامخراسان رضوی
محمدرضا 

احمدی
سایر450450



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1بجستانخراسان رضویدام سبک4759
شهرستان - خراسان رضوی 

یونسی- بجستان 
پست بانک

محمدرضا 

اسماعیل زاده 

مقدم یونسی

سایر500500

2تربت جامخراسان رضویدامداری4760
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای گوشالغر
بانک کشاورزی

محمدرضا بربری 

زور آبادی
سایر250250

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4761
-خواف-خراسان رضوی

نهور-بخش سنگان
سایر300300محمدرضا برومندپست بانک

4762
تولیدی و 

پوشاک
سایر350350محمدرضا چشمیصندوق کارآفرینی امیدروستای چشام4داورزنخراسان رضوی

1فیروزهخراسان رضویگوسفند داشتی4763

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای دولت اباد

بانک کشاورزی
محمدرضا 

حسینی
سایر300250

4764
گاودار)دامداری

(ی
2قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

روستا مزرج- قوچان
بانک کشاورزی

محمدرضا 

حیدرمزرجی
سایر350350

1سرخسخراسان رضویزعفران4765
سرخس روستای تپه 

0میراحمد
سایر400400محمدرضا خیرشبانک توسعه تعاون

2بردسکنخراسان رضویدامپروری4766
شهرستان - خراسان رضوی 

روستا خرم اباد- بردسکن 
بانک کشاورزی

محمدرضا 

رحمانی
سایر250250

4767

دام 

گاوشیر)سنگین

(ی

1خوافخراسان رضوی
-خواف-خراسان رضوی

زوزن-بخش زوزن
بانک توسعه تعاون

محمدرضا 

سلطانی اول 

رودی

سایر400400

سایر500500محمدرضا فانیبانک کشاورزیبجستان روستای بقچیر2بجستانخراسان رضویگاوداری صنعتی4768
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پست بانکنوده پشنگ3گنابادخراسان رضویگاوداری4769
محمدرضا فنائی 

نوده پشنگ
سایر500500

پست بانکبیمرغ3گنابادخراسان رضویگاوداری4770
محمدرضا 

قاسمی بیمرغ
سایر400400

4771

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

1تربت جامخراسان رضوی
خراسان رضوی تربت جام 

روستای مومن اباد
سایر300300محمدرضا ماهیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدبجستان روستای آهنگ2بجستانخراسان رضویدام سنگین4772
محمدرضا 

محمدنژاد آهنگ
سایر500500

4773
پرورش 

گوسفندداشتی
2تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای سیاه خوله
پست بانک

محمدرضا ندای 

نیا
سایر200200

بانک کشاورزیسنگ نقره1فریمانخراسان رضویدام سبک4774
محمدصادق 

بخشی اره کمر
سایر300300

4775
پرورش دام 

سبک
1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستایی 

ارتکند
بانک کشاورزی

محمدعلی 

ارتکندی
سایر500500

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4776
-بخش مرکزی-سبزوار

روستای افچنگ
پست بانک

محمدعلی 

افچنگی
سایر400400

بانک توسعه تعاونروستا شفیع اباد- بردسکن 1بردسکنخراسان رضویدامداری4777

محمدعلی 

کریمی بنده 

قرایی

سایر500500

4778

پرورش دام 

سبک 

 (گوسفند)

همراه با اصالح 

نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

پطرو اول روستا جنب 

نانوایی بلوچ قرایی

بانک کشاورزی
محمدعلی 

نظافت پطروی
سایر500500
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4779

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500محمدعمر غالمیپست بانکروستای نیک پی1تربت جامخراسان رضوی

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4780
-خواف-خراسان رضوی

ارزنه-بخش مرکزی
بانک کشاورزی

محمدنبی 

رضوانی ارزنه
سایر500500

1تربت جامخراسان رضویدامداری4781
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای آزادده
بانک کشاورزی

محمدهاشم 

پورعبداهلل 

موشقال

سایر250250

4782
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیکالت روستای قاباخ1کالتخراسان رضوی

محمود براتی 

سلطان اباد
سایر500500

4783
پرورش 

گوسفند داشتی
1تربت جامخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش صالح 

اباد روستای برجک شیخی
سایر200200محمود پوریانبانک کشاورزی

4784
کشاورزی 

(زعفرانکاری)
1خلیل آبادخراسان رضوی

روستای دهنو گوچه شهید 

4اقایی
سایر304304محمود جهانیانپست بانک

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4785
-بخش مرکزی-سبزوار

روستای رباط سرپوشی
صندوق کارآفرینی امید

محمود حسین 

زاده
سایر300300

4786

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای شیخلو1تربت جامخراسان رضوی
محمود حضرتی 

بلوچی
سایر500500

4787
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیکالت روستای چنار1کالتخراسان رضوی

محمود خادمی 

چنار
سایر500500

4788
بازیافت 

پالستیک
5مشهدخراسان رضوی

- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای زرکش
صندوق کارآفرینی امید

محمود شیخی 

برج قلعه
سایر300300
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4789

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی
محمود عطاردی 

بزدی
سایر500500

4790

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای شخلو1تربت جامخراسان رضوی
محمود عطایی 

بلوچی
سایر150150

4791
دامداری 

(گوسفند داری)
سایر250250محمود فریمانهبانک کشاورزیداورزن روستای صدخرو1داورزنخراسان رضوی

1رشتخوارخراسان رضویگوسفند داشتی4792

خراسان رضوی شهرستان 

روستای محمد -رشتخوار 

آباد

سایر250250محمود یوسف پوربانک کشاورزی

4793

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای امان محمد1تربت جامخراسان رضوی
مخدره 

ذاکردولت ابادی
سایر400400

1سبزوارخراسان رضویگاو داری4794
-بخش مرکزی-سبزوار

روستای رباط سرپوش
بانک کشاورزی

مرادعلی حاجی 

شمسایی
سایر280230

سایر250250مرادعلی خوریبانک کشاورزیجنداب1نیشابورخراسان رضویزعفرانکاری4795

4796

پروار بندی بره 

با هدف افزایش 

وزن

سایر150150مرادعلی مشهدیپست بانکروستای یاقوتین1تربت جامخراسان رضوی
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1رشتخوارخراسان رضویگوسفند داشتی4797
رشتخوار بخش جنگل جنت 

آباد
بانک کشاورزی

مرتضی اتمن 

جمشید
سایر500500

سایر250250مرتضی آزمونبانک کشاورزیکاشمر روستای محمدیه1کاشمرخراسان رضویدامداری4798

سایر232232مرتضی بهمدیپست بانک8کندر امام علی 1خلیل آبادخراسان رضویدامداری4799

2بجستانخراسان رضویدامداری4800
شهرستان - خراسان رضوی 

روستای کامه- بجستان 
سایر500500مرتضی بوریبانک کشاورزی

1سبزوارخراسان رضویگاو داری4801
-بخش رودآب-سبزوار

6مطهری
پست بانک

مرتضی جعفری 

الرهنگ
سایر500500

4802

خرید تجهیزات 

- کشاورزی 

تراکتور

2خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل اباد - خراسان رضوی 

نبش امام - روستای نقاب - 

علی یک

پست بانک
مرتضی جهانی 

نقابی
سایر500500

4803

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای عبدل - مه والت

4خ بهجت- اباد
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی حسنی 

عبدل ابادی
سایر250250

سایر250250مرتضی حمیدیبانک کشاورزیدرگز چاپشلو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4804

4805

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای عبدل - مه والت

کوچه حیترک- اباد
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی 

حیدرزاده عبدل 

ابادی

سایر250250

4806

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400مرتضی رحیمیبانک توسعه تعاونروستای خرم آباد1تربت جامخراسان رضوی
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4807
گیاهان دارویی 

زعفران کاری- 
سایر300300مرتضی صادقیبانک کشاورزیششتمد خیابان مهر2سبزوارخراسان رضوی

سایر250250مرتضی صولتبانک توسعه تعاونروستا خرم اباد- بردسکن 1بردسکنخراسان رضویگاوداری4808

پست بانک13مزده قایم 1خلیل آبادخراسان رضویگاوداری4809
مرتضی عباس 

نژادکاریزک
سایر232232

4810

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

سایر300300مرتضی علیزادهبانک کشاورزیششتمد روستای عزیز آباد1سبزوارخراسان رضوی

4811

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای محمود آباد1تربت جامخراسان رضوی
مرتضی غالمی 

جامی
سایر500500

4812
پرورش دهنده 

زنبور عسل
سایر250250مرتضی قدیریبانک کشاورزیروستای سوهان- چناران 2چنارانخراسان رضوی

بانک کشاورزیکاریزبداق1فریمانخراسان رضویدام سبک4813
مرتضی 

کاریزبداقی
سایر250250

1بجستانخراسان رضویمصنوعات چوبی4814

شهرستان - خراسان رضوی

- شهر یونسی- بجستان

خیابان امام خمینی

صندوق کارآفرینی امید
مرتضی کمالی 

مقدم
سایر500500

4815

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای دوغ اباد- مه والت

9خ امام خمینی
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی کیانی 

دوغ ابادی
سایر250250

1مشهدخراسان رضویکارگاه خیاطی4816
- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای زرکش
سایر300300مرتضی گلیصندوق کارآفرینی امید
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سایر500500مرتضی محمدیپست بانکزیبد، شهرک کریمیه3گنابادخراسان رضویگاوداری4817

4818

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
-روستای میاندهی- مه والت

5 خ امام رضا
سایر250250مرتضی نظیفپست بانک

بانک کشاورزیروستای دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4819
مرتضی یگانه 

برآبادی
سایر500500

4820

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای منصوریه1تربت جامخراسان رضوی
مرضیه 

سیدمحمدی
سایر500500

4821
پرورش بره 

پرواری
بانک کشاورزی1روستای زنده جان رسالت 2کاشمرخراسان رضوی

مریم اسماعیل 

نژاد زنده جان
سایر500500

1تربت حیدریهخراسان رضویخرید خود پرداز4822
-شهرستان تربت حیدریه 

روستای سرهنگ
سایر500500مریم امیری مهرپست بانک

4823
تولیدی لباس 

زنانه
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان بجستان روستای 

منصوری
صندوق کارآفرینی امید

مریم بذرگر 

بجستانی
سایر500500

سایر300300مریم خانزادهپست بانکروستای رودخانه1تربت حیدریهخراسان رضویزعفرانکاری4824

1کاشمرخراسان رضویکشت زعفران4825

خرایان رضوی کاشمر بخش 

کوهسرخ ریوش خ امام علی 

25

پست بانک
مریم خدا بخشی 

ریوشی
سایر200200

2نیشابورخراسان رضویپرواربندی بره4826
نیشابور دروستای حصار گل 

12امام علی
سایر490490مریم خرمکیبانک کشاورزی

4827
تولیدی مانتو و 

شلوار
سایر200200مریم درخت سروصندوق کارآفرینی امیدچناران روستای قیاس آباد11چنارانخراسان رضوی

4مشهدخراسان رضویکارگاه خیاطی4828
- منطقه تبادکان - مش

منزل آباد
سایر250250مریم رحیمیبانک توسعه تعاون
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4829
پرورش گاو 

شیری
5باخرزخراسان رضوی

روستای -شهرستان باخرز

چهارطاق
سایر50005000مریم شاهچراغیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدتایباد روستای چهاربرجی1تایبادخراسان رضویخیاطی4830
مریم صادقی 

مشهد ریزه یی
سایر500500

پست بانکابقه/تایباد1تایبادخراسان رضویکاشت زعفران4831
مریم ظاهری 

مشهدریزه یی
سایر500500

4832
پرورش گاو 

شیری
پست بانکروستای آبنیه-باخرز 1باخرزخراسان رضوی

مریم قربانی 

هفت سویی
سایر500500

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4833
- بخش روداب- سبزوار

روستای ملوند
سایر250250مریم ملوندیبانک کشاورزی

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4834
-خواف-خراسان رضوی

نهور-بخش سنگان
سایر300300مریم میناطورپست بانک

4835

پرورش دام 

گوسفند )سبک 

(داشتی

سایر500500مریم ورانلوبانک کشاورزیچناران روستای علی آباد1چنارانخراسان رضوی

4836
تولیدی انواع 

جوراب
1مه والتخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

- روستای زرمهر - مه والت 

4شهدا - بلوار شهدا 

صندوق کارآفرینی امید
مسعود بایزیدی 

مرادی
سایر500500

4837

پرورش دام 

سبک به همراه 

اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش سلیمان روستای 

جعفرآباد روبروی 

مسجدمهتاب کوچه مهتاب 

قدیم

سایر300300مسعود جامیبانک کشاورزی

1مه والتخراسان رضویکشت زعفران4838
روستای دوغ - مه والت 

1خ مولوی- اباد
سایر200200مسعود سیاریپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر500500مسعود مرادپورپست بانکنوده پشنگ2گنابادخراسان رضویگاوداری4839

1خوافخراسان رضویگوسفندداری4840
-خواف-خراسان رضوی

نهور-بخش سنگان
سایر300300مسلم برومندپست بانک

4841
دامداری 

گاوشیری
1خوافخراسان رضوی

-خواف-خراسان رضوی

روستای حسن -بخش زوزن

آباد

سایر500500مسلم بنامصندوق کارآفرینی امید

سایر500500مسلم عجم زیبدپست بانکزیبد4گنابادخراسان رضویتزریق پالستیک4842

4843
پرورش 

گوسفندداشتی
سایر500500مصطفی ابویسانیبانک کشاورزیروستای ابویسان-جغتای1جغتایخراسان رضوی

سایر200200مصطفی درویشیبانک توسعه تعاونروستای ابارش- سبزوار1سبزوارخراسان رضویگاو داری4844

1کاشمرخراسان رضویاستخر کشاورزی4845
خراسان کاشمر روستای 

فرگ باالده
سایر320320مصطفی زارعیپست بانک

سایر350350مصطفی قاینیبانک توسعه تعاونروستای دربند-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4846

2خلیل آبادخراسان رضویکارگاه خیاطی4847
خلیل آباد روستای دهنو 

میدان مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

مصطفی 

مصطفویی
سایر200200

4848

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای عبدل - مه والت 

23خ امام خمینی - اباد 
صندوق کارآفرینی امید

مصطفی ملکی 

عبدل ابادی
سایر250250

4849
پرورش دام 

سبک
بانک کشاورزیزوراباد2جوینخراسان رضوی

مظاهر رضایی 

مقدم
سایر500500

4قوچانخراسان رضویدامپروری4850
خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای نوروزی
بانک کشاورزی

معصوم یاقوتی 

نوروزی
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

4851

پرورش دام 

سبک به 

 راس60ظرفیت 

1خوافخراسان رضوی
شهرستان خواف بخش 

سالمی روستای ولی آباد
صندوق کارآفرینی امید

معصومه بروتی 

سدهی
سایر400400

4852

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای علی اباد1تربت جامخراسان رضوی
معصومه جاللی 

فرد
سایر400400

1کاشمرخراسان رضویکافینت4853

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر روستای مغان 

7بلواررسالت نبش رسالت 

پست بانک
معصومه غالم 

نژاد مغانی
سایر400400

4854
پرورش زنبور 

عسل
صندوق کارآفرینی امیدکروژده1جوینخراسان رضوی

معصومه 

مالیجردی
سایر680680

1سبزوارخراسان رضویزنبورداری4855
-روستای طبس-سبزوار

خیابان امام رضا
سایر300300معظمه طبسیصندوق کارآفرینی امید

4856

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500مقصود طاهریصندوق کارآفرینی امیدروستای یخک1تربت جامخراسان رضوی

4857
کشت و پرورش 

زعفران
1نیشابورخراسان رضوی

-نیشابور-خراسان رضوی

روستای -دهستان مازول

میرآباد

بانک توسعه تعاون
ملک تاج 

سعدآبادی
سایر500500

4858
دامداری 

گوسفند داشتی
1سرخسخراسان رضوی

سرخس روستای کالته مره 

ای
سایر200200منصور مره ییصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

4859
تولید لوازم 

صنعتی اتومبیل
1مشهدخراسان رضوی

روستای ده غیبی امام 

2پ 5رضای 
سایر500500منصوره کریمیصندوق کارآفرینی امید

4860

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی
مهدی احمدی 

بزدی
سایر500500

1خلیل آبادخراسان رضویدامداری4861
- روستای سعدالدین 

خیابان امام
سایر192192مهدی افروغپست بانک

4862
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200مهدی آذریانصندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای حسن اباد1سرخسخراسان رضوی

4863

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
- روستای خیراباد-مه والت

2نبش حکیم 
سایر250250مهدی باویرپست بانک

4864

پرورش 

گوسفندداشتی 

واصالح نژادام 

سبک

سایر550550مهدی بخشیبانک کشاورزیروستای میرزارجب-قوچان2قوچانخراسان رضوی

4865
احداث گلخانه 

سبزی و صیفی
پست بانکبردسکن روستای کالته نو2بردسکنخراسان رضوی

مهدی بخشی 

کالته نو
سایر500500

1کاشمرخراسان رضویدامداری سنگین4866

خراسان رضوی کاشمر 

روستای ممرآباد خ وحدت 

28پ2

پست بانک
مهدی پاسبان 

ممرابادی
سایر416416

سایر500350مهدی پایداربانک کشاورزیخیبری3گنابادخراسان رضویگلخانه آلویه ورا4867



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر250250مهدی حدادفربانک کشاورزیدرگز کاهو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4868

4869
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500مهدی حسنیصندوق کارآفرینی امیدکالته نوکاریز- ششتمد 1سبزوارخراسان رضوی

سایر216216مهدی حلیمیپست بانک7کالته شادی امام رضا 1خلیل آبادخراسان رضویزعفران کاری4870

سایر300300مهدی حمیدیبانک توسعه تعاونروستای رهنه-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4871

سایر500500مهدی خدادادیپست بانکنوده پشنگ3گنابادخراسان رضویگاوداری4872

1کاشمرخراسان رضویدامداری سبک4873

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای بختیار

پست بانک
مهدی داوری 

بختیاری
سایر240240

بانک توسعه تعاونبخش روداب- سبزوار1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4874
مهدی دلیری 

بلزقند
سایر500500

4875
کشت زعفران و 

گیاهان دارویی
بانک توسعه تعاونروستای عریان2تربت حیدریهخراسان رضوی

مهدی دلیری 

حصار
سایر500500

4876
پرورش 

گوسفند داشتی
3بجستانخراسان رضوی

شهرستان بجستان روستای 

مرندیز
سایر500500مهدی رامشیبانک کشاورزی

1مشهدخراسان رضویدام سبک4877
 کیلو متری نیشابور ۵۵

روستای ابرش
سایر300300مهدی رحیمیپست بانک

4878
دامداری 

(تبادکان)
2مشهدخراسان رضوی

- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای دزق
سایر250250مهدی رفعتبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1کاشمرخراسان رضویکشت زعفران4879

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای کوشه خ امام 

خمینی روبه روی مسجد 

جامع

پست بانک
مهدی زاده 

حسین کوشه
سایر272272

1بردسکنخراسان رضویدامداری4880
شهرستان - خرایان رضوی 

روستا شریف اباد- بردسکن 
سایر500500مهدی سعادتیبانک توسعه تعاون

4881

پرورش 

امداد )گوسفند 

( مشهد3منطقه 

1مشهدخراسان رضوی

جاده کالت خور سفلی 

امداد منطقه )کوچه مسجد 

( مشهد3

بانک کشاورزی
مهدی شجاع 

صداقت
سایر300300

4882

کارگاه تولید و 

بسته بندی 

ذغال فشرده و 

کبابی

سایر500500مهدی شهابیبانک توسعه تعاونبردسکن روستای شفیع آباد3بردسکنخراسان رضوی

1رشتخوارخراسان رضویگوسفند داشتی4883

خراسان رضوی شهرستان 

-شهر جنگل-رشتخوار

روستای جنت آباد

پست بانک

مهدی شیر 

محمدی علی 

اکبر خانی

سایر500500

سایر250250مهدی صادقیبانک کشاورزیروستای دوغارون-تایباد1تایبادخراسان رضویدامداری4884

4885

پرورش گاو 

شیری واصالح 

نژاد

سایر500500مهدی طاهریپست بانکششتمد بلوار کشاورز1سبزوارخراسان رضوی

4886
تولید ادوات 

کشاورزی
1مه والتخراسان رضوی

- روستای مهنه- مه والت

4ابوسعید 
سایر300300مهدی عباس نیاصندوق کارآفرینی امید

4887

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای سلطان - مه والت 

2شهید موسوی - آباد 
پست بانک

مهدی علیلی 

ازغندی
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2قوچانخراسان رضویدامپروری4888

خرایان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای 

محمدآبادعلیا

سایر500500مهدی کارگرانبانک کشاورزی

1سبزوارخراسان رضویپرورش گوسفند4889
- بخش ششتمد - سبزوار 

روستای بیروت
پست بانک

مهدی کاملی 

دنجان
سایر500500

4890

خرید تراکتور 

جهت خدمات 

کشاورزی

4قوچانخراسان رضوی

پشت -روستای فرخان راه

دیوار دانشگاه آزاد اسالمی 

قوچان

سایر485485مهدی کاهانیپست بانک

1بردسکنخراسان رضویدامپروری4891
- انابد - خراسان رضوی 

روستا باقریه
بانک توسعه تعاون

مهدی کربالیی 

پور
سایر500500

4892
پرورش 

زنبورعسل
1مه والتخراسان رضوی

روستای عبدل - مه والت

4خ چمران- اباد
سایر250250مهدی محمدیبانک کشاورزی

4893

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی

- شهرستان مه والت 

ولی - روستای سلطان آباد 

10عصر 

بانک کشاورزی
مهدی محمدی 

بایزیدی
سایر250250

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4894
-بخش روداب-سبزوار

روستای بنقن
صندوق کارآفرینی امید

مهدی محمدی 

بنقنی
سایر500500

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4895
-بخش رودآب-سبزوار

روستای ملوند
سایر200200مهدی ملوندیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزینصرآباد1تربت جامخراسان رضویکشت زعفران4896
مهدی میرکی 

قرایی
سایر500500

بانک کشاورزیبجستان روستای صلح آباد2بجستانخراسان رضویگوسفندداری4897
مهدی 

نورمحمدی
سایر500500

4898
مکانیزاسیون 

کشاورزی
1کاشمرخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

کاشمر بخش کوهسرخ 

روستای موشک کنار نانوایی

پست بانک
مهدی وطن 

پرست موشکی
سایر240240



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

4899
پرورش)دامداری

( گوسفند 
1خلیل آبادخراسان رضوی

خلیل آباد روستای علی آباد 

برکال روبروی تکیه حسینی
سایر239239مهدی وکیلی فرپست بانک

سایر500500مهدی یوسفیبانک توسعه تعاونروستا کبودان- بردسکن 1بردسکنخراسان رضویدامداری4900

پست بانکروستای خوشدره- مه والت 1مه والتخراسان رضویتولیدی پوشاک4901
مهدیه باقری 

قلعه جوقی
سایر100100

4902

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400مهدیه خاکشورصندوق کارآفرینی امیدروستای مومن اباد1تربت جامخراسان رضوی

4903

پرورش گاو 

شیری با هدف 

آمیخته گری

سایر500500مهران رستم زادهبانک توسعه تعاونمحمودآباد سفلی1تربت جامخراسان رضوی

4904

پرورش گاو 

شیری با هدف 

آمیخته گری

سایر500500مهری جامیصندوق کارآفرینی امیدسمسرا سفلی1تربت جامخراسان رضوی

4905
پرورش گاو 

شیری
سایر500500مهری حسنیصندوق کارآفرینی امیدشهر ششتمد- سبزوار 2سبزوارخراسان رضوی

2بردسکنخراسان رضویدامپروری4906
شهرستان - خراسان رضوی 

روستا ابراهیم اباد- بردسکن 
سایر250250موسی احمدیانبانک کشاورزی

4907

پرورش دهنده 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای حسن - مه والت 

آباد
سایر250250موسی افشهپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1فیروزهخراسان رضویکشت زعفران4908

خراسان رضوی شهرستان 

فیروزه بخش مرکزی 

روستای بحرود

بانک کشاورزی
موسی الرضا 

غالم پورطالبی
سایر400400

4909
دامداری 

(تبادکان)
2مشهدخراسان رضوی

- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای آبقد
بانک کشاورزی

موسی الرضا 

مغلوبی آبقد
سایر250250

4910
پرورش دام 

سبک
1کالتخراسان رضوی

شهرستان کالت روستای 

گرو
بانک کشاورزی

موسی حدیدی 

گروی
سایر500500

4911

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیروستای شیخلو1تربت جامخراسان رضوی
موسی عظیمی 

بلوچی
سایر500500

4912

پرورش دام 

سبک 

 (گوسفند)

همراه با اصالح 

نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش سلیمان روستای 

ساق جنب پاسگاه

سایر500500موسی عمرانیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیدرگز قلجق1درگزخراسان رضویزنبورداری4913
میثم ابراهیمی 

قلجق
سایر336250

4914
کارگاه جوراب 

بافی
1مه والتخراسان رضوی

- روستای زرمهر- مه والت

روبروی سوپرمارکت جعفری
سایر500500میثم خسرویصندوق کارآفرینی امید

سایر450450میثم دانش کاهوبانک کشاورزیدرگز روستایی کاهو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4915

4916
تولید و فرآوری 

آجیل
سایر400400میثم زمردیانبانک توسعه تعاوننوده پشنگ5گنابادخراسان رضوی

4917
صنایع چوبی 

(تبادکان)
3مشهدخراسان رضوی

- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای عباس آباد
سایر400400میثم مرادبخشصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1خوافخراسان رضویگوسفنداری4918

-خواف-خراسان رضوی

روستا حسن -بخش زوزن

آباد

پست بانک
میردوست عرب 

غضنفری
سایر400400

4919
کشت گلخانه 

ای
3مشهدخراسان رضوی

- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای دهشک
سایر300300مینو اسدیصندوق کارآفرینی امید

2بردسکنخراسان رضویدامپروری4920

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای سعادت - بردسکن 

اباد

سایر500500ناصر برزگربانک توسعه تعاون

سایر500500ناصر حیدریبانک کشاورزیبیمرغ3گنابادخراسان رضویگاوداری4921

4922
پرورش 

گوسفندداشتی
بانک کشاورزیروستای حجت آباد-جغتای 1جغتایخراسان رضوی

ناصر راستگو 

خفاجه
سایر500500

4923
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200ناصر رضاییصندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای کندکلی1سرخسخراسان رضوی

4924

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر150150ناصر واحدیپست بانکروستای کالته صنم1تربت جامخراسان رضوی

4925

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدچشمه گل1تربت جامخراسان رضوی
نائب حسن پور 

چشمه گل
سایر500500

4926
پرورش گاو 

داشتی
1فیروزهخراسان رضوی

شهرستان -خراسان رضوی

-بخش مرکزی -فیروزه

روستای بازوبند

سایر300300نبی اله نعمتیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2قوچانخراسان رضویدامپروری4927
خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای شفیع
صندوق کارآفرینی امید

نجمه اخروی 

ورانلو
سایر500500

سایر200200نرجس ملوندیبانک کشاورزیروستای ملوند-سبزوار1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4928

5مشهدخراسان رضویکارگاه خیاطی4929
- منطقه تبادکان - مشهد 

روستای منزل آباد
پست بانک

نرگس زاهدیان 

سرحوزکی
سایر250250

4930

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر500500نرگس فقیرشخلوصندوق کارآفرینی امیدروستای حسین آباد کاللی1تربت جامخراسان رضوی

بانک کشاورزیدرگز بشدره1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4931
نصرت اله 

امیریان کماجخور
سایر500500

4932
پرورش 

گوسفند پرواری
2بجستانخراسان رضوی

- بجستان - خراسان رضوی 

روستای فخرآباد
صندوق کارآفرینی امید

نصرت اله 

نوروزی فخرآباد
سایر200200

1تربت جامخراسان رضویدامداری4933
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای فالیزک
بانک کشاورزی

نظام الدین 

تیموری فالیزک
سایر250250

پست بانک1ابراهیم ابادخ صاحب الزمان1خلیل آبادخراسان رضویزعفرانکاری4934
نعمت اهلل 

طاهریان
سایر216216

سایر250250نعمت اله دژبانبانک کشاورزیدرگز خادمانلو1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4935

سایر250250نمازی ولیبانک کشاورزیدرگز نصرت آباد1درگزخراسان رضویگوسفند داشتی4936

4937
پرورش دام 

سنگین
پست بانکروستای سرباال1تربت حیدریهخراسان رضوی

نور محمد 

ساالرزاده سرباال
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

4938
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200نوراله علیمیرزاییصندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای اله نظر2سرخسخراسان رضوی

4939
گتودا)دامپروری

(ری
3قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای شورک 

حاجی

بانک کشاورزی
نورعلی قهاری 

شورک
سایر320320

پست بانکنوده پشنگ2گنابادخراسان رضویگاوداری4940
نورمحمد داعی 

نوده پشنگ
سایر500500

4941
پرورش دام 

سبک
سایر300300نوید ذوالفقاریبانک کشاورزیقلعه باال- روستای رودخانه 1تربت حیدریهخراسان رضوی

4942

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاونروستای قلعه سرخ1تربت جامخراسان رضوی
هاجر خدابخشی 

قلعه سرخی
سایر400400

سایر250250هادی اسمعیلیبانک کشاورزیشهرستان باخرز شهر باخرز1باخرزخراسان رضویپرورش گوسفند4943

1رشتخوارخراسان رضویگوسفند داشتی4944

خراسان رضوی شهرستان 

روستای ابراهیم -رشتخوار

آباد

سایر250250هادی باد آوربانک کشاورزی

4945
پرورش گاو 

شیری
2بجستانخراسان رضوی

شهرستان - خراسان رضوی 

روستای اهنک- بجستان 
بانک توسعه تعاون

هادی بهرام نیا 

اهنک
سایر500500

2تربت جامخراسان رضویپرورش دام4946
خراسان رضوی تربت جام 

صالح اباد روستای جعفریه
بانک کشاورزی

هادی خانی قشه 

توتی
سایر250250

4947

ساخت ماشین 

آالت کشاورزی 

(جوشکاری)

سایر300300هادی رحیمیبانک کشاورزیقلندراباد فریمان1فریمانخراسان رضوی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

بانک کشاورزیروستای رزمگاه1فریمانخراسان رضویدام سنگین4948
هادی رضایی 

رزمگاه
سایر250250

بانک کشاورزیبجستان روستای مرندیز2بجستانخراسان رضویگوسفندداری4949
هادی رفیعی 

مرندیز
سایر500500

4950

اجرای طرح دام 

پرورش )سبک

همراه (گوسفند

بااصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

اسماعیل آباد خیابان اصلی 

کوچه نزدیک مسجد

سایر500500هادی روهندوبانک کشاورزی

1کاشمرخراسان رضویکشت زعفران4951

خراسان رضوی کاشمر 

بخش کوهسرخ ریوش بلوار 

امام علی خیابان ساحل

سایر394394هادی زاده عباسپست بانک

4952
تولبد ادوات 

کشاورزی
1خوشابخراسان رضوی

شهرستان خوشاب شهر 

سلطان آباد بلوار امام رضا
سایر500500هادی سلیمانیصندوق کارآفرینی امید

1سبزوارخراسان رضویگوسفنداری4953
بخش مرکزی -سبزوار

روستای نجم آباد
سایر400400هادی عربصندوق کارآفرینی امید

سایر300300هادی فرزانهصندوق کارآفرینی امید20دهنو خ شهید ستوده1خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفند4954

پست بانکروستا زیرک اباد- بردسکن 2بردسکنخراسان رضویدام سنگین4955
هادی قاسمی 

نژادزیرک اباد
سایر500500

سایر500500هادی قانعیبانک توسعه تعاونروستا زیرک اباد-- بردسکن 1بردسکنخراسان رضویدامداری4956

3جوینخراسان رضویدامپروری4957
شهرستان جوین شهر نقاب 

روستای کروژده
سایر450450هادی کروژدهصندوق کارآفرینی امید

سایر200200هادی کیانی فردصندوق کارآفرینی امیدکندر1خلیل آبادخراسان رضویپرورش گوسفند4958



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1کاشمرخراسان رضویدام سبک4959

خراسان رضوی شهرستان 

-بخش کوهسرخ-کاشمر 

روستای کوشه نما

پست بانک
هادی محمد 

زاده مکی
سایر500500

4960
پرورش 

گوسفند داشتی
1کالتخراسان رضوی

-کالت نادر-خراسان رضوی

دهستان هزار -بخش مرکزی

روستای بابا رمضان-مسجد

بانک کشاورزی
هادی محمدیان 

بابا رمضانی
سایر500500

1کالتخراسان رضویپرورش بره پروار4961
شهرستان کالت روستای 

چنار
بانک توسعه تعاون

هادی مهرابی 

چنار
سایر500500

4962

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای بزد1تربت جامخراسان رضوی
هادی نجاتی 

بزدی
سایر500500

4963

پرورش 

امداد )گوسفند 

( مشهد3منطقه 

1مشهدخراسان رضوی

مشهد روستای خور علیا 

 3امداد منطقه ) 67قایم پ 

(مشهد

بانک توسعه تعاون
هادی ندافیان 

خور
سایر400400

بانک کشاورزیروستای گلستان1فریمانخراسان رضویدام سبک4964
هادی نیکوکردار 

گلستان
سایر300300

1باخرزخراسان رضویگوسفنداری4965
شهرستان باخرز روستای 

ارزنه
بانک کشاورزی

هادی هدایت 

ارزنه یی
سایر250250

4966

توسعه وتجهیز 

دفتر بانکی و 

ict

1بردسکنخراسان رضوی
خراسان رضوی بردسکن 

عظیم باد
سایر500500هادی همایونیپست بانک

سایر250250هادی وطن خواهبانک کشاورزیاحمداباد1فریمانخراسان رضویدام سنگین4967



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

4968
گوس)دامپروری

(فندداری
2قوچانخراسان رضوی

خراسان رضوی، شهرستان 

قوچان، روستای یدک
سایر500500هادی ولی زادهبانک توسعه تعاون

4969
پرورش دام 

سبک
سایر300300هاشم خوجه زادهپست بانکروستای اومی حاشیه فلکه1تربت حیدریهخراسان رضوی

سایر250250هاشم نظامیبانک کشاورزیگلمی سفلی1فریمانخراسان رضویدام سبک4970

پست بانکنوده پشنگ3گنابادخراسان رضویگاوداری4971
هدایت اله 

خدادادی
سایر400400

4972

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

پست بانکروستای لنگر1تربت جامخراسان رضوی
وحید بستانی 

مروی
سایر400400

سایر150150وحید خانی زادهبانک توسعه تعاونحومه شهر- سرخس 1سرخسخراسان رضویزراعت یونجه4973

1سبزوارخراسان رضویگوسفندداری4974
کوچه -سنگ سفید- سبزوار

حسینیه
صندوق کارآفرینی امید

وحید سنگ 

سفیدی
سایر200200

4975

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای سمسرا سفلی1تربت جامخراسان رضوی
وحید میرکی 

قرایی
سایر500500

2بردسکنخراسان رضویدامپروری4976

شهرستان - خراسان رضوی 

- روستا ظاهراباد - بردسکن 

ابتدای جاده نصراباد

سایر250250وحید نریمانیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

4977
پرورش دام 

سبک
2مشهدخراسان رضوی

- مشهد-خراسان رضوی 

روستای - منطقه رضویه 

قرقروک

سایر250250وحید یعقوبیبانک کشاورزی

4978

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

سایر400400ولی عابدیپست بانکروستای امغان1تربت جامخراسان رضوی

3قوچانخراسان رضویدامپروزی4979
خراسات رضوی،شهرستان 

قوچان، روستای ساالنقوچ
سایر350350ولی محمد زارعیبانک کشاورزی

4980

پرورش دام 

سبک 

 (گوسفند)

همراه با اصالح 

نژاد

2زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی بخش 

سلیمان روستای قلعه 

آقاحسن کوچه پشت مسجد 

امام علی علیه السالم

سایر500500یارمحمد بهلولیبانک کشاورزی

2گنابادخراسان رضویگاوداری شیری4981

خراسان رضوی شهرستان 

گناباد بخش پس کلوت 

روستای نوده پشنگ

سایر500500یاسر غالمیانپست بانک

4982
دامداری 

گوسفند داشتی
سایر200200یاسر مرحمتیصندوق کارآفرینی امیدسرخس روستای بزنگان1سرخسخراسان رضوی

سایر240240یحیی مالداربانک کشاورزیسرخس روستای کچولی1سرخسخراسان رضویگوسفندداشتی4983

4984
پرورش شتر 

مرغ
1خلیل آبادخراسان رضوی

ابرالهیم اباد صاحب الزمان 

16
سایر198198یداهلل مرادیپست بانک

1خوشابخراسان رضویپرواربندی بره4985
- شهرستان خوشاب

روستای ترخاص
سایر200200یداله ترخاصیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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2مشهدخراسان رضویگاوداری4986

- مشهد - خراسان رضوی 

روستای - منطقه رضویه 

تپه سالم

سایر400400یعقوبعلی یعقوبیبانک کشاورزی

4987
دامداری 

(گوسفند داری)
سایر250250یوسف باقر ابادیبانک کشاورزیداورزن روستای باقرآباد1داورزنخراسان رضوی

سایر250250یوسف عابدینبانک کشاورزیباخرز روستای چهارطاق1باخرزخراسان رضویدام سبک4988

4989
تور تار و پود 

باف فوالدی
پست بانکقوژد6گنابادخراسان رضوی

یوسف کاظمی 

قوژدی
سایر500500

4990

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1مه والتخراسان رضوی
روستای علی اباد - مه والت

علیا
پست بانک

یوسف محمدی 

بایزیدی
سایر250250

4991
پرورش دام 

سبک
سایر300300یوسفعلی رساییبانک کشاورزیروستای نسر1تربت حیدریهخراسان رضوی

4992
پرورش گاو 

شیری
سایر500500یونس آبریزگانصندوق کارآفرینی امیدباخرز روستای کافچ1باخرزخراسان رضوی

4993

پرورش 

گوسفند داشتی 

با هدف اصالح 

نژاد

بانک توسعه تعاوننیلشهر1تربت جامخراسان رضوی
یونس صادقی 

قلعه سرخ
سایر500500

4994

پرورش دام 

سبک به همراه 

اصالح نژاد

1زاوهخراسان رضوی

خراسان رضوی شهرستان 

زاوه بخش مرکزی روستای 

حشمت آباد جاده اصلی 

کوچه منبع آب

سایر300300یونس عباس زادهبانک کشاورزی
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1
راسی در 4پرورش گوساله پرواری 

روستا برزل اباد
وزارت جهاد کشاورزی160160محمد علی بینواlپست بانکروستا برزل اباد1شیروانخراسان شمالی

2بجنوردخراسان شمالیایجاد کارگاه تولیدی کیف چرمی2
استان خراسان شمالی 

3بجنور د کالته باقر خان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000گلناز محمدپور'صندوق کارآفرینی امید

3
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیروستای تیتکانلو1فاروجخراسان شمالی

 َمحمد منصوری

جعفرآباد
وزارت جهاد کشاورزی304304

4
قطعه ای در 75پرورش بوقلمون گوشتی

روستا قلندر اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200اباذر مصریبانک توسعه تعاونروستا قلندر اباد1شیروانخراسان شمالی

5
 راسی همراه 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای رویین
سازمان امور عشایر ایران500500اباسعد باباییپست بانک

6
 95- بهسازی اماکن دامی روستایی 

راسی گوسفند داشتی
2جاجرمخراسان شمالی

-جاجرم-خراسان شمالی

روستای صادق آباد
وزارت جهاد کشاورزی860860اباصل شیردلپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک7

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کاستان

200200ابراهیم ابراهیمیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

8
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای قلعه سفید
سازمان امور عشایر ایران400400ابراهیم ایمانیپست بانک

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گاو شیری9

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قره مصلی

وزارت جهاد کشاورزی600600ابراهیم آینبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ابراهیم برومندپست بانکاشخانه روستای بیار1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی10

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 11
خراسان شمالی شیروان 

روستا دوین
بانک توسعه تعاون

ابراهیم حسن 

زاده دوین
وزارت جهاد کشاورزی100100

6اسفراینخراسان شمالی کلنی500پرورش زنبورعسل12
 _خراسان شمالی 

روستای فرطان_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی611611ابراهیم دامینیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای صندل اباد1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی13
ابراهیم دبیری 

طراقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 
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2اسفراینخراسان شمالی راسی14گاو شیری14

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

دولت اباد

وزارت جهاد کشاورزی900900ابراهیم رازقیبانک کشاورزی

15
 راسی همراه با 79گوسفند داشتی 

(عشایر)اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای گمهای اسحاق
سازمان امور عشایر ایران500500ابراهیم رحیمیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالی(زنبورداری )پرورش زنبور عسل 16
- دهستان گیفان- گرمخان

روستای رزقانه
وزارت جهاد کشاورزی450450ابراهیم رزمدارصندوق کارآفرینی امید

سازمان امور عشایر ایران480480ابراهیم روحانیبانک توسعه تعاونعشایر چخماقلو2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی17

18
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای اتیمز
سازمان امور عشایر ایران500500ابراهیم زمانیپست بانک

2اسفراینخراسان شمالیاحداث نیروگاه خورشیدی19

- خراسان شمالی 

- شهرستان اسفراین 

روستای استین

وزارت نیرو13801380ابراهیم ساجدیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدروستای سنگلی شیرین1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران20
ابراهیم طاهری 

سنگلی
وزارت جهاد کشاورزی280280

1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی21
خراسان شمالی اسفراین 

روستای محمودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت140140ابراهیم عابدیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ابراهیم عباسیبانک توسعه تعاونروستای نقی آباد1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی22

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی23
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100ابراهیم کامکارپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2شیروانخراسان شمالی راسی95پرورش گوسفند مغانی خالص 24
خراسان شمالی شیروان 

بخش قوشخانه روستا باغ
وزارت جهاد کشاورزی17301730ابراهیم لطیفیپست بانک

2بجنوردخراسان شمالی راسی175بره پروار 25
- بخش حصارگرمخان

روستای آغ تپه
وزارت جهاد کشاورزی12321232ابراهیم مجردیبانک توسعه تعاون

5مانه وسملقانخراسان شمالیکمپ گردشگری چخماق26
مانه و - خراسان شمالی

روستای چخماقلو-سملقان
10001000ابراهیم نوروزیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای عبدل آباد2بجنوردخراسان شمالیتولید زعفران27
ابراهیم 

وحیدعلی آبادی
وزارت جهاد کشاورزی11681168
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1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 28
خراسان شمالی شیروان 

روستا زیارت
وزارت جهاد کشاورزی150150ابوالفضل امانیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالی راس113پرورش بره پرواری29

خراسان شمالی شهرستان 

روستای محمد - شیروان 

علی خان

بانک توسعه تعاون
ابوالفضل برزگر 

ترانلو
وزارت جهاد کشاورزی713713

وزارت جهاد کشاورزی200200ابوالفضل بک زادهپست بانکشیروان روستا فجرآباد1شیروانخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی زعفران30

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی31
روستای صندل اباد خ بعثت 

42پ 
صندوق کارآفرینی امید

ابوالفضل حسن 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2اسفراینخراسان شمالی کلنی150زنبور عسل 32

زیر روستای -اسفراین

عمارت چاه مستضعفان 

کالته

بانک کشاورزی
ابوالفضل حسن 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی191191

1راز و جرگالنخراسان شمالیکابینت سازی33
شهرستان راز و جرگالن 

بخش غالمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000ابوالفضل حیدریصندوق کارآفرینی امید

34
 راس 95پرورش گوسفند مغانی خالص 

 قوچ بروال4و 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قلندر آباد
وزارت جهاد کشاورزی17401740ابوالفضل خشمنبانک توسعه تعاون

پست بانکعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی120گوسفند 35
ابوالفضل 

دلیریان کیکانو
سازمان امور عشایر ایران14501450

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی36
جاده کالته یاور باغ نجاتی 

11کوچه مسجد پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ابوالفضل ساجدیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 37
خراسان شمالی شیروان 

روستا اله اباد علیا
پست بانک

ابوالفضل علی 

زاده فالح
وزارت جهاد کشاورزی100100

38
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای ابری تپه
سازمان امور عشایر ایران506506ابوالفضل فاطمیبانک کشاورزی

39
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

عباس آباد
سازمان امور عشایر ایران500500ابوالفضل قادریبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 40
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100ابوالفضل کاظمیپست بانک
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وزارت جهاد کشاورزی200200ابوالفضل کاظمیبانک کشاورزیبجنورد قزلقان1بجنوردخراسان شمالی کلنی100زنبورداری 41

3مانه وسملقانخراسان شمالیخدمات رستوران و گردشگری42
چلو - روستای چمن بید 

کبابی کوهستانی
صندوق کارآفرینی امید

ابوالفضل 

کوهستانی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی170170ابوالفضل گریوانیصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای گریوان1بجنوردخراسان شمالی کلنی40زنبورداری تولید عسل طبیعی 43

بانک توسعه تعاونروستا فیض اباد1شیروانخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی زعفران44
ابوالفضل گلو 

محمد ابادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

4مانه وسملقانخراسان شمالیگلخانه45
روستای اینچه . آشخانه 

۱۲کوچه امام علی . علیا 
وزارت جهاد کشاورزی20002000ابوالفضل گوهریبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیتولید گل محمدی46
- شیروان - خراسان شمالی 

محبت آباد-روستای خانلق 
بانک کشاورزی

ابوالفضل محبت 

پور
وزارت جهاد کشاورزی700700

3اسفراینخراسان شمالیکلنی300پرورش زنبورعسل47

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

عراقی

بانک کشاورزی
ابوالفضل 

محمدپور
وزارت جهاد کشاورزی371371

48
پرورش گاو شیری نژاد اصالح شده 

سیمینتال
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

بخش سرحد روستا زیندانلو
بانک کشاورزی

ابوالفضل 

محمدخانی
وزارت جهاد کشاورزی750750

1بجنوردخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای49
بجنورد شهرک قلعه جق 

بزرگ
200200ابوالفضل محمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاوشیری 50
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل آباد
پست بانک

ابوالفضل 

مرادیان برزل آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 51
خراسان شمالی شیروان 

روستا مرغزار
وزارت جهاد کشاورزی100100ابوالفضل مهرابیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی940940ابوالفضل مهنانیبانک کشاورزیبجنورد روستای مهنان1بجنوردخراسان شمالیدامداری52

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 53

- استان خراسان شمالی

- شهرستان راز و جرگالن 

روستای غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200ابوالفضل نظریبانک توسعه تعاون
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2اسفراینخراسان شمالی راسی75بره پروار 54
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای اتیمرز
وزارت جهاد کشاورزی399399ابوالفضل هاجرنیابانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالیمکانیزاسیون کشاورزی55

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

دشتک علیا

وزارت جهاد کشاورزی12851285ابوالقاسم جالیربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500ابوالقاسم رحمانیصندوق کارآفرینی امیدروستای حسن سو- اشخانه 2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت گل محمدی56

پست بانکاسفراین روستای جهان5اسفراینخراسان شمالیگچ بری57
ابوالقاسم 

محمودی
405400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیبجنور روستای بیدک2بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری58
ابوطالب سبحان 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی880880

2اسفراینخراسان شمالی راسی70گوسفند داشتی 59

خراسان شمالی 

روستای قاسم _اسفراین_

خان

وزارت جهاد کشاورزی900900ابوطالب غالمیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اجه قز مرادیصندوق کارآفرینی امیدروستایی باغلق1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی60

2شیروانخراسان شمالی راسی15پرورش گاوشیری 61
خراسان شمالی شیروان 

روستا توکور
وزارت جهاد کشاورزی16701670احد افروزیبانک کشاورزی

2راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 62
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی16681668احداهلل استوانبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی864864احسان باغچقیبانک کشاورزیبجنورد روستای باغچق1بجنوردخراسان شمالیدامپروری بره پرواری63

2اسفراینخراسان شمالی راسی45گوساله پروار 64
خراسان شمالی 

روستای ایزی_اسفراین_
بانک کشاورزی

احسان 

جمشیدی
وزارت جهاد کشاورزی18401840

3شیروانخراسان شمالیفرآوری و بسته بندی عسل65

خراسان شمالی شیروان 

بخش سرحد روستا سیر 

سپرانلو سفلی

وزارت جهاد کشاورزی20002000احسان رشیدیصندوق کارآفرینی امید

66
کشت گیاهان دارویی زعفران به 

 هکتار در روستا رزمقان4مساحت 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا رزمقان
وزارت جهاد کشاورزی12001200احسان قاسمیپست بانک
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12اسفراینخراسان شمالیاحداث گلخانه67

خراسان شمالی، اسفراین، 

روستای جوشقان راه قدیم 

(باغ ساق)اسفراین جوشقان

صندوق کارآفرینی امید
احسان مسافرتی 

خوش
وزارت جهاد کشاورزی1420014200

سازمان امور عشایر ایران19201920احسان مشکدانبانک توسعه تعاونعشایر قره میدان4مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی68

1جاجرمخراسان شمالیباجه خدمات بانکی پست بانک69
- جاجرم- خراسان شمالی

روستای قلی
200200احمد بهروزپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی392392احمد پرایشبانک کشاورزیروستای سلولی1بجنوردخراسان شمالیدامداری70

صندوق کارآفرینی امیدحاجی اباد2اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران71
احمد جاوید 

شیرازی
وزارت جهاد کشاورزی480480

72
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای حسن آباد گراتی 

جاده صفی آباد

سازمان امور عشایر ایران507500احمد جوان زادهپست بانک

73
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

میان  )روستای گمبروی 

(دشت

سازمان امور عشایر ایران400400احمد حجتی رادبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی360360احمد حدادیبانک کشاورزیروستای زرق آباد-اسفراین1اسفراینخراسان شمالی هکتاری1.5کاشت زعفران 74

1بجنوردخراسان شمالیزنبورداری75

خراسان شمالی، شهرستان 

بجنورد،روستای 

حصارحسینی،کوه آقا

وزارت جهاد کشاورزی380380احمد حصاریبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی76

بجنورد روستای صندل آباد 

خیابان بعثت کوچه سینا 

10پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100احمد حیدریصندوق کارآفرینی امید

10فاروجخراسان شمالیمعدن الشه نقاب77
- نقاب- خراسان شمالی

کالته دند
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500احمد دادآفرینبانک توسعه تعاون
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2بجنوردخراسان شمالی راس190پرواربندی بره 78

-بجنورد-خراسان شمال

دهستان -بخش گرمخان

روستای قله -گیفان

منزل -130محمدی پالک 

دلیمی

وزارت جهاد کشاورزی14901490احمد دلیمیپست بانک

2اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران79
روستای کالته میرزا رحیم 

3چاه شهید نوعی
بانک کشاورزی

احمد رضا شرف 

جو
وزارت جهاد کشاورزی240240

80
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای حسن آباد اردغان
پست بانک

احمد رضا 

طاهرزاده حسن 

آباد

سازمان امور عشایر ایران500500

81
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

کالته ممیش
پست بانک

احمد رضا قلی 

زاده
سازمان امور عشایر ایران404400

پست بانکروستا دوین1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش بره82
احمد رضایی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی100100

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 83
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100احمد سیستانیبانک توسعه تعاون

2گرمهخراسان شمالی راسی اصالح نژاد66طرح گوسفند 84
روستای -شهرستان گرمه

دشت
وزارت جهاد کشاورزی11161116احمد صالحی رادپست بانک

85

تولید :تولید مصنوعات چوبی از قبیل 

اسکلت مبل،مالمینه بایو،مالمینه بایو 

روسی ،تولید کندو عسل

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000احمد عمرانیصندوق کارآفرینی امیدفاروج روستای خرق3فاروجخراسان شمالی

وزارت جهاد کشاورزی525525احمد عین بیگیبانک کشاورزیشهرستان راز1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور86

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری87
-بخش حصار گرمخان

روستای قارلق
بانک کشاورزی

احمد فردوسی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی704704

وزارت جهاد کشاورزی480480احمد قربانیبانک کشاورزیصفی اباد3اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران88

وزارت جهاد کشاورزی12231223احمد قربانیبانک توسعه تعاونروستایی داشلی قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیراس11گاو شیری 89

وزارت جهاد کشاورزی280280احمد قوی اندامصندوق کارآفرینی امیدروستای یام1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران90
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5راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 91

شهرستان -خراسان شمالی 

روستای - رازو جرگالن 

غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200احمد کریمیبانک توسعه تعاون

92
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای زیر کمربندی
سازمان امور عشایر ایران640640احمد محرابیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200احمد محمدیبانک توسعه تعاونشیروان روستا ینگه قلعه1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 93

صندوق کارآفرینی امیدروستای مفرنقاه1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران94
احمد مرادی 

رستم آباد
وزارت جهاد کشاورزی280280

وزارت جهاد کشاورزی240240احمد نامنیبانک کشاورزیروستای قاسم اباد2اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران95

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 96
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی200200احمد واحدیبانک توسعه تعاون

97
- پرورش بره پرواری اصالح نژاد بروال 

(سایت عشایری دوین  )افشار عشایری 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

سایت عشایری ---شیروان 

دوین

بانک توسعه تعاون
احمد وثوقی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران16501650

98
کارخانه تولید جدول ، کف پوش و 

قطعات بتنی و پرسی
10اسفراینخراسان شمالی

اسفراین روستای فرطان 

 1کوچه شهید قلعه نوعی 

44پ 

صندوق کارآفرینی امید
احمدرضا 

رحمتیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1اسفراینخراسان شمالیکلنی90پرورش زنبور عسل 99
 _خراسان شمالی 

روستای کالت_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی119119احمدرضا شجاعیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای کالته شور2اسفراینخراسان شمالی هکتاری1کشت زعفران 100
احیا حاتمی 

مطلق
وزارت جهاد کشاورزی240240

101
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

همراه با اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای حسن آباد اردغان
پست بانک

احیا خالق پناه 

بیدواز
سازمان امور عشایر ایران400400

102
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای مراوه تپه
سازمان امور عشایر ایران288288احیا صحرانوردبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونعشایر جیرانسو4مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی103
احیا قلیزاده 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران12801280
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2اسفراینخراسان شمالیپرورش گاوشیری104

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای کالته 

میرزارحیم

وزارت جهاد کشاورزی13201320احیا قنبر آبادیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی572572احیاء نیریپست بانکسوخسو انقالب1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی پربازده105

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی106
روستای خداقلی کوچه 

شهید حیدرزاده
صندوق کارآفرینی امید

اراز سلطان 

تقوایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای حصارچه1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور107
اراز محمد 

پورمند
وزارت جهاد کشاورزی610610

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور108
شهرستان رازو جرگالن 

روستای حصارچه باال
بانک کشاورزی

ارازسلطان پیل 

تن
وزارت جهاد کشاورزی830830

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ازاده خطیبصندوق کارآفرینی امیدبند یغمور1بجنوردخراسان شمالیخیاطی109

وزارت جهاد کشاورزی23602360اسحق قلی پوربانک کشاورزیبجنورد روستای حمید2بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سنگین110

2جاجرمخراسان شمالیخرید گوسفند داشتی111
شوقان روستای حصار 

عیسی
وزارت جهاد کشاورزی560560اسد اهلل اسدیپست بانک

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 112
خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100اسد رضا نژادپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک113

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

محمد آباد

200200اسداهلل نظریانپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1اسفراینخراسان شمالی راسی63پرورش گوسفند داشتی 114
- اسفراین -خراسان شمالی 

زیر کمربندی
سازمان امور عشایر ایران400400اسداله حاتمیبانک توسعه تعاون

2اسفراینخراسان شمالی(عشایر) راسی63پرورش گوسفندداشتی115
- اسفراین- خراسان شمالی 

3روستای منبع شماره 
بانک توسعه تعاون

اسداله عطاردی 

ثانی
سازمان امور عشایر ایران500500

116
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای ابری تپه
سازمان امور عشایر ایران507500اسداله فروتنپست بانک
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117
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای حسن آباد
سازمان امور عشایر ایران400400اسداله قدرتیبانک توسعه تعاون

2مانه وسملقانخراسان شمالیتولید و پرورش گوسفند پرواری داشتی118
مراوه تپه منطقه عشایری 

کوه شاه جهان-بهارمیدان
سازمان امور عشایر ایران500500اسداله کوهستانیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیپرورش بره پرواری119
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای شورک
صندوق کارآفرینی امید

اسکندر 

اسکندری
وزارت جهاد کشاورزی100100

پست بانکاشخانه روستای بیار2مانه وسملقانخراسان شمالینازک دوز زنانه120
اسما غریب 

مشهد طرقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1فاروجخراسان شمالیپست بانک121

شهر تیتکانلو خیابان امام 

رضا خیابان شهید چمران 

کوچه اول سمت راست 

6پالک 

پست بانک
اسماعیل اسدی 

تیتکانلو
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1مانه وسملقانخراسان شمالی(گیاهان دارویی)پرورش گل محمدی122

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

عزیزآباد

وزارت جهاد کشاورزی500500اسماعیل اسعدیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند 123
خراسان شمالی شیروان 

روستا فجراباد
وزارت جهاد کشاورزی150150اسماعیل باقریپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی507507اسماعیل جهانبانک کشاورزیروستای سنگسار1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور124

4جاجرمخراسان شمالیمبلمان سازی125
-جاجرم-خراسان شمالی

روستای امیرآباد
صندوق کارآفرینی امید

اسماعیل حسن 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

126
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای ابری تپه
پست بانک

اسماعیل خان 

محمدی
سازمان امور عشایر ایران507500

1اسفراینخراسان شمالی کلنی50پرورش زنبور عسل 127

 _خراسان شمالی 

روستای دهنه _اسفراین

اجاق

بانک کشاورزی
اسماعیل 

ذوالفقار کیکانلو
وزارت جهاد کشاورزی7171

1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی128
خراسان شمالی اسفراین 

روستای جوشقان
وزارت صنعت، معدن و تجارت140140اسماعیل رضاییصندوق کارآفرینی امید
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129
ایجاد کارگاه تولیدات صنایع چوبی 

سنتی
4اسفراینخراسان شمالی

 جاده 2کیلومتر - اسفراین 

اسفراین به سبزوار نرسیده 

ابتدای جاده کوره ها

پست بانک
اسماعیل رکن 

آبادی
20502040

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

130
خدمات تخصص وفنی مهندسی 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی617617اسماعیل زراعتیبانک کشاورزیاسفراین روستایی تویی2اسفراینخراسان شمالی

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران131
جاجرم سنخواست روستای 

کرف
وزارت جهاد کشاورزی240240اسماعیل صدیقیبانک کشاورزی

3اسفراینخراسان شمالی راسی30گاو شیری صنعتی 132
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای درازپی
وزارت جهاد کشاورزی19801980اسماعیل عامریبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیپرورش ماهی قزل آال سردآبی133
شهرستان بجنورد روستای 

رزقانه
وزارت جهاد کشاورزی17601760اسماعیل مدرسبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش و نگهداری زنبور عسل134
روستای پیش قلعه روبروی 

کارخانه سیمان
صندوق کارآفرینی امید

اسماعیل 

مقصودزاده
وزارت جهاد کشاورزی280280

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 135
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی200200اسماعیل واحدیبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش مرغ بومی136

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

مهمانک

وزارت جهاد کشاورزی100100اسماعیل وحدانیپست بانک

بانک توسعه تعاونگرمخان روستای عبدل آباد2بجنوردخراسان شمالیپرورش دام137
اسماعیل 

وحیدرحمانی
وزارت جهاد کشاورزی10401040

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک138

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

گرماب

200200اسماعیل یزدانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکروستا زیارت1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفندداشتی139
اسمعیل امانی 

زیارت
وزارت جهاد کشاورزی150150

1اسفراینخراسان شمالی راسی90پرورش گوسفند داشتی 140
خراسان شمالی اسفراین 

روستای کوشکی
پست بانک

اسمعیل آب در 

شکر
وزارت جهاد کشاورزی848848

1اسفراینخراسان شمالی راسی10مشاغل خانگی پروار بندی بره 141

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

رویین

وزارت جهاد کشاورزی100100اسمعیل زاهدیبانک توسعه تعاون
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1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 142
خراسان شمالی شیروان 

روستا باغ
وزارت جهاد کشاورزی100100اسمعیل لطیفیپست بانک

1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه143
-شیروان-خراسان شمالی

روستای نامانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اشرف برات زادهصندوق کارآفرینی امید

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی144
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
پست بانک

اشرف خالقیان 

مقدم
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اشرف شهیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای گوینک1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی145

2اسفراینخراسان شمالی راسی40گوساله پروار 146

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

سست

وزارت جهاد کشاورزی16031603اشرف صفدریبانک کشاورزی

8080اشرف قربان نیاپست بانکروستای برزنه1گرمهخراسان شمالیگلیم بافی147
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی148

مانه و -خراسان شمالی

منطقه عشایری -سملقان

قره میدان

پست بانک
اشرف محمدی 

بریمانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اشرف وحدانیپست بانکروستای سیساب1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی149

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800اصغر اسمعیلیصندوق کارآفرینی امیدروستای باباامان2بجنوردخراسان شمالیادوات کشاورزی150

بانک توسعه تعاونعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیپروش گوسفند داشتی151
اصغر الهیان 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران480480

2راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش گاو شیری همراه با اصالح نژاد152
بخش - راز و جرگالن 

روستای راستقان-غالمان 
وزارت جهاد کشاورزی11921192اصغر حیدریبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی596596اصغر فالح زادهبانک توسعه تعاونروستای پشنده1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی پربازده153

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور154
شهرستان رازو جرگالن 

روستای سوخسو هاشمی
وزارت جهاد کشاورزی460460اصالن یزدانیبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیبروال- گوسفند داشتی نژاد مغانی155

شهرستان رازوجرگالن 

بخش غالمان روستای 

داشلی قلعه

وزارت جهاد کشاورزی15221522اصلی رحمانیپست بانک
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وزارت صنعت، معدن و تجارت150150اعظم اسعدیصندوق کارآفرینی امیدمحمد علی پهلوان1بجنوردخراسان شمالیخیاطی156

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی157
بجنورد روستای قراجه 

چهارراه دوم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اعظم اعتضادیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیکابینت158
روستای محمد علی پهلوان 

3رجایی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800اعظم پروندهبانک توسعه تعاون

100100اعظم جعفریصندوق کارآفرینی امیدروستای اردغان1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی159
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای زرد1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی160
اعظم حسین 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی175175اعظم رحمانیبانک کشاورزیبجنورد روستای ارکان1بجنوردخراسان شمالیکشت زعفران161

پست بانکروستای فیروزیه2اسفراینخراسان شمالیگلخانه آلورا162
اعظم رضائی 

کشتان
وزارت جهاد کشاورزی200200

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک163

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

شهرآباد کرد

200200اعظم روحانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

14راز و جرگالنخراسان شمالیتولید پوشاک164
راز و جرگالن روستای 

داشلی قلعه
وزارت صنعت، معدن و تجارت58005800اعظم شاکریپست بانک

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی165
شهرستان شیروان روستای 

پیرشهید
صندوق کارآفرینی امید

اعظم غالمعلی 

زاده شیروان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای اهلل آباد سفلی2شیروانخراسان شمالیخیاطی پوشاک زنانه166
اعظم قلیچ زاده 

داغیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1گرمهخراسان شمالی هکتاری کشت زعفران1طرح 167
مشاع - شهرستان گرمه 

3شهید یزدانی 
وزارت جهاد کشاورزی252252اعظم کرامتیبانک کشاورزی

168

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

دشتک علیا

وزارت جهاد کشاورزی12111211اغل گرک جالیربانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی169

مانه و - خراسان شمالی 

سملقان منطقه عشایر محله 

سازمان پیش قلعه

صندوق کارآفرینی امید
افروز امینی 

ترکانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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صندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان.شیروان 1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی170
افروز پری کریم 

زاده
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2شیروانخراسان شمالیگلیم بافی171
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای مرغزار
پست بانک

افروز حیدریان 

قره گل
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری172

خراسان شمالی بجنورد 

بخش حصارگرمخان 

روستای قله جق بزرگ

وزارت جهاد کشاورزی11201120افروز مجردبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی173
افروز مهین 

یوسف زاده
وزارت جهاد کشاورزی998998

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150افسانه آشوریانصندوق کارآفرینی امیدروستای راستقان1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی174

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس175
بجنورد روستای محمدعلی 

31 پالک1پهلوان چمران
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150افسانه باغچقیبانک توسعه تعاون

5اسفراینخراسان شمالی(تاسیس)راسی1320پرورش بره پروار 176
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای چشمه خالد آباد
وزارت جهاد کشاورزی61606160افسانه حقانیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی177
مانه و سملقان، روستای 

دربند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100افسانه خواجهبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100افسانه خواجهبانک توسعه تعاونروستای دربند2مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی178

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100افسانه ساعدیبانک کشاورزیسنگسار1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی179

1شیروانخراسان شمالیتولید موم و کندو زنبور عسل180
خراسان شمالی شیروان 

240خیابان گلستان پالک 
وزارت جهاد کشاورزی200200افسانه غالمیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای جعفر آباد1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی181
افسانه فروتن 

توپکانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی70گوسفند داشتی182
اقدس ایمان پور 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران600600
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1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی183
شهرستان -خراسان شمالی

عشایری شیروان- شیروان
صندوق کارآفرینی امید

اقدس عظیمیان 

قهرمانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اقل جنت باوفابانک توسعه تعاونروستای گرکز1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی184

185
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

کالته سنجر
سازمان امور عشایر ایران500500اکبر رستمیبانک توسعه تعاون

186
 100تولید و پرورش گوسفند داشتی

راسی
سازمان امور عشایر ایران10201020اکبر ولی زادهبانک توسعه تعاونعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالی

وزارت صنعت، معدن و تجارت120120اکرم امید بخشبانک توسعه تعاونروستای رویین2اسفراینخراسان شمالیقالی بافی187

وزارت جهاد کشاورزی500500اکرم امین زادهصندوق کارآفرینی امیدشیروان روستا دوین1شیروانخراسان شمالیساخت دامداری و پرورش بره پرواری188

1راز و جرگالنخراسان شمالیبروال- گوسفند داشتی نژاد مغانی189
بخش غالمان روستای 

داشلی قلعه
وزارت جهاد کشاورزی998998اکرم تکمرانیپست بانک

2شیروانخراسان شمالیاقامتگاه بوم گردی190

شیروان - خراسان شمالی 

روستای حصار 

(گلیان)پهلوانلو

صندوق کارآفرینی امید
اکرم جمشیدی 

گلیان
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2راز و جرگالنخراسان شمالیتوسعه تجهیزات پست بانک191
شهرستان وحدت 

رازوجرگالن روستای پشنده
200200اکرم حشمتیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

192
 راسی 95پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ بروال4و 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا رباط
وزارت جهاد کشاورزی15701570اکرم حقانیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس193
بجنورد روستای باقرخان 

1خیابان نیری نیری3
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150اکرم رحیمیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 194
خراسان شمالی شیروان خ 

15 پالک 12حکیم 
وزارت جهاد کشاورزی100100اکرم زنده دلپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150اکرم عباس زادهپست بانکبجنورد روستای بدرانلو1بجنوردخراسان شمالیخیاطی195

1راز و جرگالنخراسان شمالیکلیم بافی196
داشلی -راز-خراسان شمالی

قلعه
صندوق کارآفرینی امید

اکرم علیزاده 

قاچکانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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صندوق کارآفرینی امیدروستای پشنده1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی197
اکرم فالح 

یردوقدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام شیری198

بجنورد روستای مطرانلو 

کوچه شهید مطرانلو منزل 

موسی الرضا مطرانلو

وزارت جهاد کشاورزی420420اکرم مطرانلوییبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای دربند اسفجیر1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی199
الناز صاحب 

کاری
سازمان امور عشایر ایران100100

سازمان امور عشایر ایران700700اله قلی رستمیبانک کشاورزیعشایر قره میدان2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی50گوسفند 200

وزارت جهاد کشاورزی150150اله قلی قویدلصندوق کارآفرینی امیدروستا چور چوری1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی201

202
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولچاه
بانک کشاورزی

اله نظر وفائی 

قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 203
خراسان شمالی شیروان 

روستا چوچوری
وزارت جهاد کشاورزی150150اله وردی اقبالیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام الهامیصندوق کارآفرینی امیدروستای کشانک1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی204

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام الهیبانک کشاورزیروستایی تنگه ترکمن1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی205

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی206
کوچه  -3باقرخان باقرخان 

91پالک-10محمد کالته
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام حسن زادهبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی207

اسفراین -خراسان شمالی

بخش صفی اباد روستای 

الست سفلی

100100الهام سلیمانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

208
بسته بندی و درجه بندی محصوالت 

زراعی
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم بخش 

روستای دوبرجه- شوقان 
بانک کشاورزی

الهام صدوقی 

کالتی
وزارت جهاد کشاورزی144144

1جاجرمخراسان شمالی(الویه ورا)کشت گیاهان دارویی 209
شهرستان جاجرم روستای 

گزی
وزارت جهاد کشاورزی200200الهام مهریزیپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور210
شهرستان راز و جرگالن 

روستای آیر قایه
وزارت جهاد کشاورزی720720الهقلی جهانیبانک کشاورزی
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وزارت جهاد کشاورزی150150الهم خاکسارپست بانکروستا چور چوری1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی211

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی212
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100الهه حاتمیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای حسین اباد خانکور2اسفراینخراسان شمالی راسی65گوسفند داشتی 213
الهه سلیمانی 

قراچرلو
وزارت جهاد کشاورزی800800

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهه وحیدیپست بانکروستای بیار1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی214

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک215

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

امند

200200الهوردی سامپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

216
 ) راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای قلعه سفید
بانک توسعه تعاون

الهیار چراغ 

زمینی
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الیاس جهانبانک کشاورزیسنگسار1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی217

1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری218
شهرستان راز و جرگالن 

روستای سوخسورحیمی
وزارت جهاد کشاورزی11121112الیاس درخشانیبانک توسعه تعاون

2مانه وسملقانخراسان شمالی راسی150پروش گوسفند اصالح نژادی219
اشخانه بخش جیرانسو 

روستای منصور اباد
صندوق کارآفرینی امید

الیاس کشاورز 

قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران18001800

صندوق کارآفرینی امیدروستای فرخان1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی220
ام البنبن 

دیزجی راد
سازمان امور عشایر ایران100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ام البنین البرزیپست بانکروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی221

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ام البنین الهیانصندوق کارآفرینی امیدروستای صندل اباد1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی222

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی223
خراسان شمالی بجنورد 

روستای محمد علی پهلوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ام البنین باغچقیصندوق کارآفرینی امید

1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی224
شهرستان رازو جرگالن 

روستای زرنه
بانک توسعه تعاون

ام البنین توحید 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی856736
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1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی225

اسفراین -خراسان شمالی

بخش صفی اباد روستای 

الست سفلی

100100ام البنین توکلیانپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5شیروانخراسان شمالیذوب موم و آج موم226
شیروان شهرک روستای 

گلیان
بانک کشاورزی

ام البنین حاجی 

برات
وزارت جهاد کشاورزی18001800

2اسفراینخراسان شمالیپرواربندی گوساله227

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای حسین 

اباد کردها

بانک کشاورزی
ام البنین حسن 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی16001600

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی228

بجنورد روستای ینگه قلعه 

خیابان خلیج فارس نبش 

3پالک11خلیج فارس

پست بانک
ام البنین حسین 

زاده ینگه قلعه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ام البنین رستبانک کشاورزیروستای گوی نیک1راز و جرگالنخراسان شمالیفرش دستباف229

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی230
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رزمقان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ام البنین رشیدبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدروستای صندل آباد1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی231
ام البنین 

سلمانی طراقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای گوینیک1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی232
ام البنین شرقی 

توپکانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی233
روستای محمدعلی پهلوان 

88پالک-2کوچه رجایی
پست بانک

ام البنین 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 234
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستا حصار گلیان
وزارت جهاد کشاورزی150150ام البنین مرادیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150ام البنین نبویصندوق کارآفرینی امیدروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی235

5بجنوردخراسان شمالیبومگردی236
شهرستان بجنورد روستا 

باباامان کوچه شهید صفدری
22502250ام البنین یزدانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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بانک توسعه تعاونبجنورد کالته یاور1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی237
ام کلثوم خاک 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2اسفراینخراسان شمالی راسی19گاوشیری 238

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

اتیمز

بانک کشاورزی
ام لیلی ابراهیم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی16721672

وزارت جهاد کشاورزی152152امام قلی جوانبانک توسعه تعاونروستا چور چوری1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 239

1اسفراینخراسان شمالی کلنی100پرورش زنبور عسل 240
 _خراسان شمالی 

روستای فرطان_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی131131امان اهلل اقبالیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی600600امان اهلل شاکریبانک کشاورزیشهر راز1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور241

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 242
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100امان اله باقر زادهبانک توسعه تعاون

سازمان امور عشایر ایران19201920امان اله صحراییبانک توسعه تعاونعشایر قره میدان4مانه وسملقانخراسان شمالی راسی200گوسفند داشتی243

244
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

کالته میرزا رحیم
سازمان امور عشایر ایران400400امان اله قلی پوربانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالی475خرید تراکتور 245
شهرستان راز و جرگالن 

روستای قره آقاچ
وزارت جهاد کشاورزی460460امان گلدی منفردبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور246
شهرستان راز و جرگالن 

روستای کرپشلی سفلی
وزارت جهاد کشاورزی630630امان محمد خدیوبانک کشاورزی

بانک کشاورزیحصارچه1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور و ادوات247
امان محمد 

نورانی
وزارت جهاد کشاورزی508508

248
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
سازمان امور عشایر ایران500500امراله برهانیبانک توسعه تعاوناسفراین روستای دستجرد2اسفراینخراسان شمالی

100100امنه شجاعصندوق کارآفرینی امیدروستای الست علیا1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی249
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی250
بجنورد روستای مهنان باال 

بغل دست آسیاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150امنه مهنانیپست بانک

251
پرورش گاوشیری صنعتی به ظرفیت 

 راس25
وزارت جهاد کشاورزی23402340امید اسدیبانک کشاورزیروستای چری3فاروجخراسان شمالی
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وزارت جهاد کشاورزی920920امید بهبودیبانک کشاورزیچشمه خالد آباد- اسفراین2اسفراینخراسان شمالی راسی95گوسفند داشتی 252

253
تولید فرآوری و بسته بندی محصوالت 

کشاورزی
10مانه وسملقانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

مانه وسملقان روستای قلعه 

خان

وزارت جهاد کشاورزی73487348امید حسن زادهبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیدامداری254
بخش حصار گرمخان 

روستای شهدای ناوه
وزارت جهاد کشاورزی16721672امید رضا نیریبانک کشاورزی

255
آمیختگری نژاد افشار به گوسفند کردی 

 راسی عشایری شهرستان فاروج50
سازمان امور عشایر ایران635635امید قهرمانلوبانک توسعه تعاونروستای چرکخانه1فاروجخراسان شمالی

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی256
خراسان شمالی شیروان 

روستا چور چوری
وزارت جهاد کشاورزی150150امید قویدلصندوق کارآفرینی امید

257
پرورش گوسفند اصالح نژاد مغانی 

 راس95–خالص با قوچ بروال 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
وزارت جهاد کشاورزی13001300امید یافائیپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدعشایر کوربابا2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی60گوسفند داشتی اصالح نژادی 258
امیر ارشادی 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران800800

سازمان امور عشایر ایران970970امیر جعفریبانک توسعه تعاونروستای کشانک2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی259

سازمان امور عشایر ایران700700امیر حاتمیانبانک کشاورزیعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی50گوسفند 260

2اسفراینخراسان شمالی(بهسازی) راسی120بره پروار 261

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

خوشین

وزارت جهاد کشاورزی413413امیر حسن زادهبانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالیمکانیزاسیون کشاورزی262

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اینچه علیا

وزارت جهاد کشاورزی12841284امیر حسینیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای چوپلی تپه2مانه وسملقانخراسان شمالیدامداری263
امیر علی 

برزویردوقدی
وزارت جهاد کشاورزی980980
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5راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 264

- استان خراسان شمالی

-شهرستان راز و جرگالن 

روستای -دهستان غالمان 

غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200امیر غالمانیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای گوی نیک1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور265
امیر محمد مقدم 

قلندر آباد
وزارت جهاد کشاورزی680680

پست بانکروستای باغچق2بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری266
امیرحسین 

باغچقی
وزارت جهاد کشاورزی11201120

1اسفراینخراسان شمالی کلنی110پرورش زنبورعسل267

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

فرطان

بانک کشاورزی
امیرحسین 

جعفرپور نیکو
وزارت جهاد کشاورزی143143

1شیروانخراسان شمالیپرورش گاو شیری268
- خراسان شمالی شیروان 

روستای حصار دوین
بانک توسعه تعاون

امیرحسین 

عبداله زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 269
خراسان شمالی شیروان 

روستا مرغزار
پست بانک

امیرحسین 

مهرابی
وزارت جهاد کشاورزی100100

10شیروانخراسان شمالیتولید مواد غذایی ولبنی270
اول روستای - شیروان

امیرآباد
بانک کشاورزی

امیررضا 

معماریانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1470014700

2شیروانخراسان شمالی راسی15پرورش گاو شیری 271
خراسان شمالی شیروان 

روستا قلندر اباد
بانک توسعه تعاون

امیرمحمد خانه 

شیر
وزارت جهاد کشاورزی12301230

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200امیرمحمد فیاضبانک توسعه تعاونروستای فرطان1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی272

19اسفراینخراسان شمالی کلنی1800پرورش زنبورعسل273

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

انوشیروان

وزارت جهاد کشاورزی22202220امین ارزمانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیدامداری274
بخش مرکزی روستای 

(محمد)ممو
وزارت جهاد کشاورزی240240امین امیریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی400400امین بهربانک کشاورزیروستای لنگر2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت گل محمدی275

1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 276

خراسان شمالی شیروان 

روستا شیخ امیرانلوبخش 

سرحد

بانک کشاورزی
امین خان زاده 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200
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وزارت جهاد کشاورزی55005500امین داودیبانک توسعه تعاونروستای قوچ قلعه8بجنوردخراسان شمالیگلخانه گل های زینتی277

278
خدمات چند منظوره کشاورزی و 

دامپروری
2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

مهمانک

وزارت جهاد کشاورزی10001000امین شراریبانک کشاورزی

279

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

مهمانک

وزارت جهاد کشاورزی10291029امین شراریبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستا اله اباد1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی280
امین صادقی اله 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی152152

1شیروانخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی زعفران281
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای حصار دوین
پست بانک

امین عباس زاده 

حصار
وزارت جهاد کشاورزی180180

2شیروانخراسان شمالی راسی95پرورش گوسفند مغانی خالص 282
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بیک
وزارت جهاد کشاورزی20002000امین محمدزادهصندوق کارآفرینی امید

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل283
 _خراسان شمالی 

روستای اردغان_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی251251امین محمدیانبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور284
شهرستان راز و جرگالن 

روستای کیلو پنجه
وزارت جهاد کشاورزی560560انا مراد قربانیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک285

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

دشتک علیا

200200اناوردی جالیریپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور286
شهرستان راز و جرگالن 

روستای کاریز
وزارت جهاد کشاورزی720720انه دردی یزدانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی512512انه محمد پروانهبانک کشاورزیحصارچه1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور و ادوات287

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک288

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

دارالشهدا

200200انیس الهیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080اوغل بایرام بهمنصندوق کارآفرینی امیدروستایی تنگه ترکمن1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی289
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بانک کشاورزیامانلی1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی290
اوغل جهان 

برزین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

291

تولید فرش دستباف به روش متمرکز و 

غیر متمرکز با تکمیل زنجیره تامین 

نهاده و مایحتاج بافندگان

پست بانککالته محمدعلی پهلوان10بجنوردخراسان شمالی
اوغل قربان 

افشین
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

بانک کشاورزیروستایی بک پوالد1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی292
اوغل گزل 

رستگاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستایی باغلق1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی293
اوغل نبات 

روحانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستایی تنگه ترکمن1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی294
اوغل نبات 

مخدومی
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080

بانک توسعه تعاونروستای صفی اباد2اسفراینخراسان شمالیقالیبافی295
ایران بیگم 

حسینی مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی296
خراسان شمالی شهرستان 

روستای خانلق- شیروان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ایران قربان نیاپست بانک

1شیروانخراسان شمالی هکتار انگور1طرح فراز در سطح 297
خراسان شمالی شیروان 

روستا کالته ولی باغان
وزارت جهاد کشاورزی380380ایرج اسدی باغانبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200ایرج واحدیبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری298

صندوق کارآفرینی امیدروستای پیرعلی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی299
ایل میا حاجی 

زاده
سازمان امور عشایر ایران100100

1بجنوردخراسان شمالیتولید ادوات کشاورزی300

خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک خ رجایی 

44پ

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500ایمان فاضلی رادصندوق کارآفرینی امید

1فاروجخراسان شمالیپست بانک301

- خراسان شمالی 

روستا ی - شهرستان فاروج 

بلوار شاهد- مایوان 

پست بانک
ایوب جوان بخت 

مایوان
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2اسفراینخراسان شمالیراسی20گوساله پروار 302
- اسفراین- خراسان شمالی

روستای چشمه خالد آباد
وزارت جهاد کشاورزی12111211ایوب رضائیبانک کشاورزی
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1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز 303

خراسان شمالی شیروان 

روستا اسالم آباد کارخانه 

قند

پست بانک
ایوب صادقی 

گزکوه
وزارت جهاد کشاورزی150150

2شیروانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی مغانی خالص304
شهرستان - خراسان شمالی

روستای خطاب- شیروان
وزارت جهاد کشاورزی11401140ایوب محمدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی710710آتا بای نیکدلبانک کشاورزیروستای کرپشلی1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور305

بانک کشاورزیجلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالی475خرید تراکتور 306
آدینه محمد 

محمدزاده
وزارت جهاد کشاورزی610610

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آذر میرشکاریصندوق کارآفرینی امیدروستای شیرآباد1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی307

وزارت جهاد کشاورزی509509آراز جمال فروتنبانک کشاورزیروستای کرپشلی1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور و ادوات308

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آرزو افشینبانک کشاورزیسنگسار1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی309

2اسفراینخراسان شمالیکارگاه آلومینیوم سازی310
اسفراین -خراسان شمالی

روستای اتیمز
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500آرزو بربرستانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080آرزو بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی311

2شیروانخراسان شمالی راسی75پرورش گوسفند مغانی خالص 312
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رباط
وزارت جهاد کشاورزی13701370آرزو خدابخشپست بانک

3مانه وسملقانخراسان شمالیاقامتگاه بوم گردی313

استان خراسان شمالی 

شهرستان مانه وسملقان 

دهستان اترک بخش مانه 

روستای عشق آباد منزل 

موسی روشندل

20002000آرزو شاکریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی19921992آرمان فرح بخشپست بانکخراسان شمالی شیروان2شیروانخراسان شمالیفرآوری و بسته بندی زهر و ژل رویال314
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1مانه وسملقانخراسان شمالی(گیاهان دارویی)پرورش گل محمدی315

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قلعه بید

وزارت جهاد کشاورزی100100آزاده دامن کشانپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس316
بجنورد روستای باباامان 

22منزل اسکندریان پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آزاده نجفیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آزاده وحیدیبانک کشاورزیسنگسار1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی317

وزارت صنعت، معدن و تجارت125100آسیه سلیمانیبانک توسعه تعاونروستای تازه قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی318

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی319
بجنورد روستای آق تپه 

کوچه کوشش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آسیه یزدانیپست بانک

بانک کشاورزیبک پوالد1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی320
آشر گل 

رستگاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای اشرف دره1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور321
آشر محمد 

قربانی
وزارت جهاد کشاورزی720720

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالیبافی و فرش دستبافت322
رازوجرگالن روستای 

دویدوخ علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500آشرمراد آفرینصندوق کارآفرینی امید

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور323
شهرستان رازوجرگالن 

روستای قره قاچ
وزارت جهاد کشاورزی724724آغ جمال فروتنبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آغچه گل نوریبانک کشاورزیامانلی1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی324

325
راسی همراه 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر)اصالح نژاد
بانک توسعه تعاونابری تپه1اسفراینخراسان شمالی

آقا رضا آقارضا 

زاده اردغان
سازمان امور عشایر ایران400400

پست بانکاسفراین روستای عراقی1اسفراینخراسان شمالی کلنی150پرورش زنبورعسل 326
آمنه ابراهیمی 

در توم
وزارت جهاد کشاورزی180180

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 327
خراسان شمالی شیروان 

روستا ورگ
وزارت جهاد کشاورزی100100آمنه اعتماد زادهپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت7070آمنه بیدگیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی328

سازمان امور عشایر ایران100100آمنه چالشیصندوق کارآفرینی امیدروستای نجف آباد1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی329
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بانک کشاورزیخوش1اسفراینخراسان شمالیکاشت گل محمدی330
آمنه حسن زاده 

خوش
وزارت جهاد کشاورزی9090

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی331
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100آمنه خالقیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آمنه رحیمیبانک توسعه تعاونروستای پیغو1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی332

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی333
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای فرطان
100100آمنه سیروسیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران334

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کالته قمو

وزارت جهاد کشاورزی616616آمنه شرافتیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای گزکوه1فاروجخراسان شمالیگلدوزی335
آمنه نظری پور 

تیتکانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی336
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای فرطان
100100آمنه یادگارپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی337
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100آمنه یوسفیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آنه قز اسفندیاریبانک کشاورزیبک پوالد1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی338

وزارت جهاد کشاورزی200200آنه گزل وحیدیبانک توسعه تعاونروستای کرکولی1راز و جرگالنخراسان شمالی راسی2گاو شیری دو رگ 339

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی340

شهرستان رازوجرگالن 

بخش غالمان روستای 

سوخسو هاشم

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آی خانم حیدریصندوق کارآفرینی امید

5راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 341

شهرستان -خراسان شمالی 

دهستان -راز و جرگالن 

روستای غالمان-غالمان 

وزارت جهاد کشاورزی200200بابا حاتمیبانک توسعه تعاون

2راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی342
شهرستان رازو جرگالن 

روستای سوخسو انقالب
وزارت جهاد کشاورزی15221522بابا محمد کمالیبانک توسعه تعاون
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1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی343
خراسان شمالی شیروان 

روستا چور چوری
بانک توسعه تعاون

بابا محمد وظیفه 

دان
وزارت جهاد کشاورزی152152

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 344

- استان خراسان شمالی

-شهرستان راز و جرگالن 

روستای غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200بابک عابدیبانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور345
شهرستان راز و جرگالن 

روستای کالته ابریشم
بانک کشاورزی

بای محمد 

سرفراز
وزارت جهاد کشاورزی460460

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور346
شهرستان راز و جرگالن 

روستای باغلق
بانک کشاورزی

بایرام صحت 

خسروی
وزارت جهاد کشاورزی749749

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی347
کالته محمدعلی پهلوان 

68 پالک2رجایی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بایرام گل بهمنصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیپرورش بره پرواری348

خراسان شمالی شهرستان 

روستای پالکانلو - شیروان 

علیا

وزارت جهاد کشاورزی100100ببر امانیپست بانک

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی349

- استان خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان

روستای اسطرخی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول آی بخشپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی350
روستای بیدک خ رجایی 

کوچه ایثار
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080بتول بیدکیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی351

100100بتول خاکپورپست بانکاسفراین روستا رویین1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی352
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی353
شهرستان رازوجرگالن 

روستای اسفروج
صندوق کارآفرینی امید

بتول راه 

خسروانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

24بجنوردخراسان شمالیخیاطی354
بجنورد شهرک گلستان 

سوله سپاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت35003500بتول شیرپنجهصندوق کارآفرینی امید

1اسفراینخراسان شمالیصنایه دستی چادر شب بافی355
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100بتول قاسم زادهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150بتول کوثری پوربانک توسعه تعاونروستای کوشکی2اسفراینخراسان شمالیمشاغل خانگی356
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1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی357
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
100100بتول گوهریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای محمودی358
شهرستان - خراسان شمالی

روستای محمودی- اسفراین
200200بتول مرتضویپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول مقدسیپست بانکروستای بهکده رضوی1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی359

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 360
خراسان شمالی شیروان 

روستا چوچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152برات اقبالیبانک توسعه تعاون

361
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

قره جه بایر
پست بانک

برات حمیدیان 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

4اسفراینخراسان شمالی کلنی480پرورش زنبور عسل 362

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

عراقی

وزارت جهاد کشاورزی587587برات عزتیبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور363
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی365365برات علی ایزدیبانک کشاورزی

364
 250پرورش بره پرواری اصالح نژاد 

(سایت عشایری دوین  )راسی 
3شیروانخراسان شمالی

- خراسان شمالی شیروان 

سایت عشایری دوین
بانک کشاورزی

برات محمد 

بیچرانلو حسن
سازمان امور عشایر ایران32503250

365
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای عباس آباد
پست بانک

برات محمد 

دانش پور
سازمان امور عشایر ایران507500

366
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای سنجبین
پست بانک

برات محمد 

داورپناه
سازمان امور عشایر ایران500500

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 367
خراسان شمالی شیروان 

روستا منصوران زیارت
پست بانک

برات محمد 

رضاپور زیارت
وزارت جهاد کشاورزی150150

3شیروانخراسان شمالیپرورش بز پاکستانی368
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای توپکانلو
وزارت جهاد کشاورزی15401540برات نژاد براتبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی369
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای پیر شهید
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100برات نعمت الهیبانک توسعه تعاون
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370
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
7اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین-خراسان شمالی

قلعه سفید
بانک توسعه تعاون

براتحسین علی 

زاده
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300براتعلی اکبرپورپست بانکروستای اینچه علیا3مانه وسملقانخراسان شمالیپخت نان و انواع فتیر371

وزارت جهاد کشاورزی640640براتعلی باژنبانک کشاورزیروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سنگین شیری372

1شیروانخراسان شمالی راسی45پرورش بره پرواری 373
خراسان شمالی شیروان 

روستا توده
وزارت جهاد کشاورزی361361براتعلی باقریبانک توسعه تعاون

374

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کشک آباد

بانک کشاورزی
براتعلی روان 

بخش
وزارت جهاد کشاورزی837837

1اسفراینخراسان شمالی(عشایر) راسی79پرورش گوسفندداشتی375
- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای گمهای اسحاق
بانک توسعه تعاون

براتعلی ساربان 

اردوغان
سازمان امور عشایر ایران500500

2مانه وسملقانخراسان شمالیایجاد دامداری سنتی376
مانه و سملقان روستای 

اسپاخو
وزارت جهاد کشاورزی500500براتعلی شهروانصندوق کارآفرینی امید

377
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای مجتمع عباس آباد
سازمان امور عشایر ایران400400براتعلی قدرتیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستا قوش تپه2راز و جرگالنخراسان شمالیراس10گاو شیری 378
براتعلی کریمی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی14001400

379

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

عشق آباد

وزارت جهاد کشاورزی847847براتعلی کمالیبانک کشاورزی

3اسفراینخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی380
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین عشایر تپه سرخ
سازمان امور عشایر ایران500500براتعلی هنرآموزپست بانک

381
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای کالته حاج علی 

خان

سازمان امور عشایر ایران504400بشیر افراسیابیپست بانک

3شیروانخراسان شمالیتولید رشته آش382
خراسان شمالی شیروان 

روستا رضا اباد شرقی
وزارت جهاد کشاورزی608608بشیر جمشیدیبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سازمان امور عشایر ایران19001900بشیر صحراییصندوق کارآفرینی امیدعشایر قره میدان4مانه وسملقانخراسان شمالی راسی200گوسفند داشتی383

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بفا خسروان جمپست بانکروستای دوین1شیروانخراسان شمالیفرش دستباف384

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی385
خراسان شمالی اسفراین 

روستای قلعه سفید
100100بلبل یادگارصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی386
راز و جرگالن روستای تازه 

قلعه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بلقیس مستمعصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای شیرآباد2مانه وسملقانخراسان شمالیتولید رشته آش387
بنت الهدی 

یزدانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت جهاد کشاورزی24502450بنفشه علی زادهبانک کشاورزیروستای نوده چناران3بجنوردخراسان شمالیگاو شیری388

2مانه وسملقانخراسان شمالیکشت گیاه دارویی389

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

دالق تپه

صندوق کارآفرینی امید
بهاء الدین باقی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی600600

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بهار رستگاریبانک کشاورزیروستایی باغلق1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی390

1اسفراینخراسان شمالیسفره خانه سنتی گیالس391
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
10001000بهار رویانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی392
روستای صندل اباد کوچه 

14فرهنگ کوچه دوم پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بهرام حضرتیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی700700بهرام حیدریبانک توسعه تعاونروستایی سوخسو هاشم1راز و جرگالنخراسان شمالیراس80بره پروار393

394
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دهنه اجاق
سازمان امور عشایر ایران500500بهرام رستمیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500بهروز داوریبانک کشاورزیروستای1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور395

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش بره پروار396

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اسپاخو

وزارت جهاد کشاورزی500500بهروز شهروانصندوق کارآفرینی امید
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1شیروانخراسان شمالیپرورش قارچ دکمه ای397
شهرستان شیروان روستا 

گوگلی
وزارت جهاد کشاورزی200200بهروز کریمیانپست بانک

398
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای چهل دختران
سازمان امور عشایر ایران400400بهروز نوروزیبانک توسعه تعاون

2راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 399
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی19461276بهزاد صفوی رادبانک توسعه تعاون

400
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

(عشایر ) راسی 158نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

فرطان تازه
سازمان امور عشایر ایران10001000بهزاد عباسیصندوق کارآفرینی امید

401
ایجاد طرح توسعه دفتر خدمات بانکی 

روستای اسفیدان
1بجنوردخراسان شمالی

بجنورد روستای اسفیدان 

جنب نانوایی کمالی
200200بهزاد ناظری فردپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی402
رازوجرگالن روستای تازه 

قلعه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بهشته نوروزیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200بهلول الهیبانک توسعه تعاونروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری403

404
راسی 90گوسفند پربازده داشتی 

قلو زا3آمیخته با قوچ بروال 
2راز و جرگالنخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

راز و جرگالن روستای 

سوخسو هاشم

وزارت جهاد کشاورزی640640بهمن اسفندیاریبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی240240بهمن امانیبانک کشاورزیروستای کسرق1اسفراینخراسان شمالی هکتاری1کشت زعفران 405

5راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 406

شهرستان -خراسان شمالی 

دهستان -راز و جرگالن 

روستای غالمان-غالمان 

وزارت جهاد کشاورزی200200بهمن روحانیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی1000800بهمن سرفرازبانک توسعه تعاونروستایی کالته ابرایشم1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو دو رگ شیری407

وزارت جهاد کشاورزی10001000بهمن طاهریصندوق کارآفرینی امیدروستای حسین اباد خانکور1اسفراینخراسان شمالیدامداری408

409

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

کهنه - مانه و سملقان

روستای شبلی- جلگه

وزارت جهاد کشاورزی16091609بهنام باژداربانک کشاورزی
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2مانه وسملقانخراسان شمالی راسی90پرورش گوسفند داشتی 410
روستای - مانه و سملقان 

امند
وزارت جهاد کشاورزی800800بهنام بخشیصندوق کارآفرینی امید

1بجنوردخراسان شمالیپرورش و نگهداری گاو شیری411
بجنورد روستای حمزانلو 

12کوچه نیوفر پالک 
بانک کشاورزی

بهنام پهلوان 

حمزانلویی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

وزارت جهاد کشاورزی480480بهنام قوچانیبانک کشاورزیروستای صفی اباد3اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران412

صندوق کارآفرینی امیدکرکولی1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی413
بی بی ربیعه 

وحیدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بی بی رستاخیزپست بانکروستای باغان1شیروانخراسان شمالیفرش دستبافت414

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی415

بجنورد کالته محمد علی 

پهلوان کوچه شهید محمد 

کاوه

صندوق کارآفرینی امید
بی بی سلیمه 

محمدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی416

روستای بیدک خیابان 

شهید رجایی کوچه 

23شجاعت پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بیژن بیدکیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی520520بیژن حمیدیبانک کشاورزیشهر راز1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور417

418

- پرورش بره پرواری اصالح نژاد بروال 

سایت  ) راس عشایری 150افشار 

(عشایری دوین 

2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

سایت عشایری - شیروان 

دوین

سازمان امور عشایر ایران16501650بیژن فرهادیانبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس419
روستای محمد علی پهلوان 

80 پ 8رجایی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150بیکه بهادریصندوق کارآفرینی امید

420
- پرورش بره پرواری اصالح نژاد افشار 

(سایت عشایری دوین  )بروال 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

سایت عشایری -- شیروان 

دوین

بانک کشاورزی
بیگ محمد 

محمد رحیم زاده
سازمان امور عشایر ایران18001800

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی421
خراسان شمالی شیروان 

روستا چور چوری
وزارت جهاد کشاورزی152152بیگلر شجاعیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بیگم آقا حامدیبانک توسعه تعاونجلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی422

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروانه کریمیبانک کشاورزیسنگسار1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی423
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1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران424
 پالک 17خیابان اسفراینی 

9
وزارت جهاد کشاورزی240240پروانه گرمه ایبانک کشاورزی

2راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی425
شهرستان رازوجرگالن 

روستای تازه قلعه
وزارت جهاد کشاورزی976976پرویز احمدیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدخراسان شمالی اسپاخو2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی426
پرویز پوردالن 

پهلوانلو
وزارت جهاد کشاورزی800800

2شیروانخراسان شمالیاحداث اقامتگاه بوم گردی گردشگری427

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای فیروزه 

قلجق

24002400پروین جعفریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک گوسفند داشته428
روستای غالمان کالته 

مشهدی خالق
وزارت جهاد کشاورزی20002000پروین خاشعصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین رمضانپورپست بانکروستای بک پوالد1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی429

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین مقصودزادهبانک کشاورزیروستا قوش تپه1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی430

وزارت صنعت، معدن و تجارت140140پری خانزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای سارمران1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی431

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 432

- استان خراسان شمالی

- شهرستان رازو جرگالن

روستای -دهستان غالمان 

غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200پری داوریبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پری رحیمیبانک توسعه تعاونروستای پیغو1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی433

100100پری رشیدیانصندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان. شیروان1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی434
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی435
بجنورد کالته شهید آذرسا 

کوچه امیر کبیر
صندوق کارآفرینی امید

پری رمضانی 

راستی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی436

اسفراین -خراسان شمالی

بخش صفی اباد روستای 

الست سفلی

100100پری سعادت نژادپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10001000پری قربانیصندوق کارآفرینی امیدروستای حسین اباد خانکور1اسفراینخراسان شمالیدامداری437
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1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبورعسل در سطح 438
شیروان بخش زیارت شهر 

جدید زیارت
وزارت جهاد کشاورزی100100پری کریم زادهپست بانک

پست بانکروستای تبریان1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی439
پری کریمی 

تبریان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی880880پری میرحافظبانک کشاورزیروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری440

2اسفراینخراسان شمالی راسی10گاو شیری 441

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

دولت اباد

بانک کشاورزی
پری میرزائی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی880880

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی442
راز منازل مسکونی سازمان 

انتظامی
بانک کشاورزی

پریسا تیزرو 

گالته بالی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی443
روستای حمید باالتر از 

4مسجد سمت راست درب 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پریسا حمیدیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150پریسا دلیربانک توسعه تعاونروستای کالته جعفرآباد1فاروجخراسان شمالیقالی بافی444

1شیروانخراسان شمالیتولیدات چرمی دست دوز445

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان شهرک عشایری 

دوین

120120پریسا ذوالفقاریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پریسا سلیمانیبانک توسعه تعاونروستای تازه قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی446

4جاجرمخراسان شمالیکارگاه جوراب بافی447
شهرستان جاجرم روستای 

طبر بخش شوقان
وزارت صنعت، معدن و تجارت960960پریسا هادی پورپست بانک

448
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

همراه با اصالح نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

تپه  )روستای میان دشت 

(سرخ

سازمان امور عشایر ایران400400پیر علی تنهاپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدفرطان1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران449
پیر علی لعل 

عارفی
وزارت جهاد کشاورزی480480

بانک توسعه تعاونعشایر قره میدان2مانه وسملقانخراسان شمالی راسی40گوسفند داشتی450
پیر علی مصباح 

قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران290290
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451
اصالح باغات انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیروستای مفرنقاه1فاروجخراسان شمالی

پیرحسین 

حاجی پور 

فاروجی

وزارت جهاد کشاورزی152152

452
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای صوم امیرقلی
سازمان امور عشایر ایران400400پیرعلی تنهاپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدبجنورد صندل اباد1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی453
پیرعلی هاتفی 

طراقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080

454
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
سازمان امور عشایر ایران622500پیرعلی ولی پورپست بانکاسفراین روستای گراتی3اسفراینخراسان شمالی

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی455
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
پست بانک

پیروزه شیری 

باچوانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

456
 راسی به 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای کالته حاج علی 

خان

پست بانک
تاج محمد 

افراسیابی
سازمان امور عشایر ایران640640

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالیبافی457

خراسان شمالی شهرستان 

راز و جرگالن روستای 

دویدوخ باال

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100تاج محمد چابکصندوق کارآفرینی امید

2اسفراینخراسان شمالیکلنی220پرورش زنبور458

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

انوشیروان

بانک کشاورزی
تاج محمد 

رشیدیان
وزارت جهاد کشاورزی275275

وزارت جهاد کشاورزی100100تاج محمد کیوانپست بانکروستا اله اباد1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره459

460
مشاغل  ) راسی19پرورش بره پرواری 

(خانگی
1جاجرمخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

- جاجرم بخش شوقان

روستای کتلی

وزارت جهاد کشاورزی200200تاجعلی خرمیبانک توسعه تعاون

سازمان امور عشایر ایران10701070تاجعلی فاطمیانبانک کشاورزیعشایر اشخانه2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی80گوسفند 461

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی462
اسفراین -خراسیان شمالی 

روستای کالته سنجر
100100تازه گل جعفریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی463
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای الست الیا
100100ترالن قره قاشلوپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی570570تقی محمدیبانک کشاورزیروستای دراقانلو1بجنوردخراسان شمالی(داربست)تاکستان 464

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی465
بجنورد روستای قوچ قلعه 

کوچه دوم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100تکتم اکبریپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستایی466
راز جرگالن روستای تازه 

قلعه
200200تکتم بستانپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

467
دوزندگی پوشاک زنانه )تولیدی پوشاک 

(و بچه گانه
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بی بهره
بانک توسعه تعاون

تکتم حسین 

زاده زارع
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی200200تکتم رستمیبانک کشاورزیاسفراین روستای رحیم آباد1اسفراینخراسان شمالیپرورش قارچ خوراکی468

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس469
حصار گرمخان روستای قره 

خان بندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100تکتم محبوبیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیگلخانه470

بجنورد حصار گرمخان 

روستای عبدل آباد پالک 

37

وزارت جهاد کشاورزی500500توحید رحمانیصندوق کارآفرینی امید

7شیروانخراسان شمالیپرورش گوساله پرواری471
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای لوجلی
بانک کشاورزی

توحید مقدس 

قریه حسن
وزارت جهاد کشاورزی97919791

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی472
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای الست الیا
112100توران بهسرشتپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100توران بیدکیپست بانکروستای بیدک2بجنوردخراسان شمالیقالیبافی473

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی474
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
102100توران ظهیرنژادپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری475
خراسان شمالی بجنورد 

روستای درتوم
وزارت جهاد کشاورزی11201120تورج درتومیبانک کشاورزی
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476
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای صوم امیرقلی
سازمان امور عشایر ایران500500تیمور تنهاپست بانک

477
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای حسن آباد
سازمان امور عشایر ایران404400تیمور حاتمیپست بانک

478
 راسی همراه اصالح 63گوسفند داشتی 

(عشایر)نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای دهنه اجاق
سازمان امور عشایر ایران400400تیمور رستمیبانک توسعه تعاون

479
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای گمهای اسحاق
سازمان امور عشایر ایران522522تیمور شریفیبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالی راسی15پرورش گاو شیری 480
شهرک - روستای چلو

گوهرشاد
وزارت جهاد کشاورزی15601560تیمور قلی پناپست بانک

481
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 دولچاه
سازمان امور عشایر ایران400400تیمور لطفی پوربانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی482
روستای سندل آباد خیابان 

شهید رجایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100تیمور محمدیصندوق کارآفرینی امید

2گرمهخراسان شمالی راسی90پرورش گوسفند داشتی 483
شهر ستان گرمه روستای 

آرمادلو
وزارت جهاد کشاورزی17001700ثاراهلل گلدادیصندوق کارآفرینی امید

100100ثریا افشاری فرصندوق کارآفرینی امیدروستای سست1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی484
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی485
بجنورد کالته شهید آذرسا 

خیابان شهید صیاد شیرازی
صندوق کارآفرینی امید

ثریا آشفته 

توپکانلو
8080

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ثریا حمیدیپست بانکروستای دهگاه1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی486

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی487

بجنورد صندل آباد پشت 

 3باغ خاوری خیابان غدیر

کوچه سوم

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ثریا خاکپورصندوق کارآفرینی امید

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی488

بجنورد روستای آذرسا 

 پالک 2 بن بست 3آذرسا 

11

پست بانک
ثریا خسروی 

توپکانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ثریا علی خانیبانک توسعه تعاونروستای خوش1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی489

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی490
-اسفراین - خراسان شمالی 

 رویستای چهل دختران
102100ثریا علیمردانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100ثریا کریم زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان.شیروان 1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی491
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیگلیم و دست بافته492

روستای گریوان کالته مال 

غالمحسین انتهای خیابان 

شهید ایزد نیا

100100ثریا گریوانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 493

- استان خراسان شمالی

- شهرستان راز و جرگالن 

دهستان - روستای غالمان 

غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200ثریا نادمیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای رختیان1بجنوردخراسان شمالیدامداری و پروش دام494
جان علی 

رختیانی
وزارت جهاد کشاورزی13201320

495
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای کالته ممیش
بانک توسعه تعاون

جان محمد 

دشتبانی
سازمان امور عشایر ایران500500

496
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

سنجبینی
پست بانک

جان محمد 

رحمانی
سازمان امور عشایر ایران504400

بانک توسعه تعاونروستا کهنه اوغاز1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 497
جانمحمد توکلی 

کهنه اوغاز
وزارت جهاد کشاورزی100100

1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی498
شهرستان راز و جرگالن 

روستای امانلی
وزارت جهاد کشاورزی708708جبل النور بهمنبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای اسفید499
شهرستان - خراسان شمالی

روستای اسفید- اسفراین
200200جعفر تاتارپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گاو شیری500

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اینچه علیا

وزارت جهاد کشاورزی11651165جعفر رشیدیبانک کشاورزی
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2مانه وسملقانخراسان شمالی راسی50گوسفند داشتی 501

مانه و سملقان بخش 

سملقان دهستان آلمه 

روستای درکش

وزارت جهاد کشاورزی500500جعفر روزفراخصندوق کارآفرینی امید

3بجنوردخراسان شمالیصنعت چوب502

جاده ینگه قلعه بعد از پل 

فرعی اول سمت راست 

روبروی اکبر جوجه

بانک توسعه تعاون
جعفر سروی باز 

خانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت22002200

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080جالل پرهامصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک کوچه عدالت1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی503

بانک کشاورزیروستای اسفجیر2فاروجخراسان شمالی راسی19پرورش گاو شیری 504
جالل پیرایش 

اسفجیر
وزارت جهاد کشاورزی16561656

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 505

- استان خراسان شمالی

- شهرستان راز و جرگالن 

دهستان - روستای غالمان 

غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200جالل جهانگیریبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالی200گوسفند داشتی506
جلیل الهیان 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران19001900

بانک کشاورزیعشایر سیار- منطقه مراوه2بجنوردخراسان شمالی راسی250بره پروار 507
جلیل رجایی 

قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران13261326

وزارت جهاد کشاورزی480480جلیل طاهریبانک کشاورزیروستای توی1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران508

بانک توسعه تعاونروستایی داشلی قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ509
جمشید 

جهانگیری
وزارت جهاد کشاورزی15121512

1شیروانخراسان شمالی متر5000کاشت زعفران به مساحت 510
خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین اباد
وزارت جهاد کشاورزی150150جمشید دلیریبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی780780جمشید شیردلپست بانکروستای توپکانلو1شیروانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی511

1بجنوردخراسان شمالی راسی10گاو شیری512
بجنورد شهرک باغچق فاز 

8 پ6 کرمانج2
وزارت جهاد کشاورزی880880جمشید صیانتیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500جمشید قزلصندوق کارآفرینی امیدروستای گزباشی2مانه وسملقانخراسان شمالینانوایی513

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500جمشید گوکالنصندوق کارآفرینی امیدروستای اینچه سفلی2مانه وسملقانخراسان شمالینانوایی514
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515
 4پرورش گوساله پرواری به ظرفیت 

راس
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا سرانی
بانک توسعه تعاون

جمشید وظیفه 

شناس
وزارت جهاد کشاورزی160160

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جمعه گل نکوییبانک کشاورزیگرکز1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی516

وزارت جهاد کشاورزی280280جمیله بسیجدصندوق کارآفرینی امیدروستای برگرد1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران517

وزارت جهاد کشاورزی500500جمیله جنتیصندوق کارآفرینی امیداسپاخو-مانه و سملقان2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی518

100100جمیله حیدریصندوق کارآفرینی امیدشیروان روستای تفتازان1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی519
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جمیله درتومیبانک توسعه تعاونبجنورد روستای درتوم1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی520

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی521

مانه و -خراسان شمالی

عشایر روستای -سملقان

عزیزآباد

100100جمیله صحراییپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

522

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

تازه قلعه شیرین دره

بانک کشاورزی
جهانگیر ابراهیم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی836836

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 523
خراسان شمالی شیروان 

روستا رضا اباد غربی
بانک توسعه تعاون

جهانگیر دولت 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی152152

524
 80بهسازی پرورش گوسفند داشتی 

راسی
2جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم بخش 

روستای بام-شوقان 
وزارت جهاد کشاورزی554554جواد ابراهیمیپست بانک

525

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کالته قمو

وزارت جهاد کشاورزی921921جواد اسعدیبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیپرورش واحد گوسفند داشتی صنعتی526

بجنورد خیابان طالقانی 

شرقی روبروی پارک شهر 

110پالک 

وزارت جهاد کشاورزی23402340جواد اسکندریانبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالی راسی15پرورش گاو شیری 527
خراسان شمالی شیروان 

روستا قلعچه
بانک توسعه تعاون

جواد اسماعیل 

پور
وزارت جهاد کشاورزی14881488
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1جاجرمخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی528

-جاجرم-خراسان شمالی

روستای -بخش شوقان

پشت بام

وزارت جهاد کشاورزی566566جواد ایمانیپست بانک

940940جواد بهادریبانک توسعه تعاونروستای استاد3فاروجخراسان شمالیگردشگری و بوم گردی529
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

530
چارچوب درب و )نجاری و درودگری 

(کالف مبل با چوب روسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500جواد بهرام زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای خرق3فاروجخراسان شمالی

2گرمهخراسان شمالی راسی85طرح گوسفند داشتی 531
روستای - شهرستان گرمه

دشت
وزارت جهاد کشاورزی12001200جواد پاکدلپست بانک

532
تولید قطعات پیش ساخته بتنی و 

مبلمان شهری
3شیروانخراسان شمالی

-شیروان-خراسان شمالی

-ناحیه صنعتی امیرآباد

211خیابان صنعت قطعه 

صندوق کارآفرینی امید
جواد تربتیان 

مشهدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

2اسفراینخراسان شمالی راسی45گوساله پروار533

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

زالی

وزارت جهاد کشاورزی18101810جواد جعفریبانک کشاورزی

534
مجتمع تولیدی و بسته بندی نان 

کیک و کلوچه-سنتی فانتزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت23002300جواد جعفریانپست بانکروستای جعفر آباد5فاروجخراسان شمالی

بانک توسعه تعاونعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالیدامپروری535
جواد جهان 

پناهی کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران600600

536
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای میان دشت
سازمان امور عشایر ایران506506جواد حسن زادهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی864864جواد حسن نیابانک کشاورزیروستای نوده چناران1بجنوردخراسان شمالیپروار برده537

بانک کشاورزیفاروج روستای خبوشان3فاروجخراسان شمالیپرورش بره پرواری538
جواد حسین 

پوران
وزارت جهاد کشاورزی27202720

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 539
خراسان شمالی شیروان 

روستا چورچوری
وزارت جهاد کشاورزی150150جواد خالصهپست بانک

3اسفراینخراسان شمالی کلنی340پرورش زنبورعسل540

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

سرچشمه

وزارت جهاد کشاورزی419419جواد رجبیانبانک کشاورزی
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2بجنوردخراسان شمالیگاو شیری541
خراسان شمالی بجنورد 

روستای میرزا حسنلو
وزارت جهاد کشاورزی880880جواد رحمانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیدامپروری بره پروار542
بجنورد روستای قره 

خانبندی
وزارت جهاد کشاورزی755755جواد زمردیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500جواد سلیمیپست بانکروستای فرطان1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران543

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند544

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای مشهد 

طرقی

وزارت جهاد کشاورزی152152جواد شاکریبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای کبوتر خانه1اسفراینخراسان شمالی هکتاری1کاشت زعفران 545
جواد شهرکی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی240240

546
چارچوب درب و )نجاری و درودگری 

(کالف مبل با چوب سپیدار
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000جواد شیردلصندوق کارآفرینی امیدروستای خرق3فاروجخراسان شمالی

وزارت جهاد کشاورزی500500جواد صدیقیصندوق کارآفرینی امیدروستای ساسپاخو2مانه وسملقانخراسان شمالیایجاد دامداری سنتی547

548
 راسی به 63پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستا ی عباس آباد
سازمان امور عشایر ایران500500جواد عباسیانبانک توسعه تعاون

3اسفراینخراسان شمالی کلنی300پرورش زنبورعسل549
 _خراسان شمالی 

روستای اببخش_اسفراین
بانک کشاورزی

جواد عزیزی 

مقدم عراقی
وزارت جهاد کشاورزی371371

10جاجرمخراسان شمالیتولید محصوالت گلخانه ای550
شهرستان جاجرم بخش 

سنخواست روستای خراشا
وزارت جهاد کشاورزی200200جواد غالمیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 551
خراسان شمالی شیروان 

روستا سنجد
وزارت جهاد کشاورزی200200جواد فرج زادهپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیمصنوعات چوبی552
 9بجنورد کالته اذر سا

قطعه سوم
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500جواد قشالقیپست بانک

1جاجرمخراسان شمالیپرورش دام سبک و سنگین553
خراسان شمالی شهرستان 

روستای امیر آباد-جاجرم 
وزارت جهاد کشاورزی160160جواد محمدیصندوق کارآفرینی امید
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1فاروجخراسان شمالیپست بانک554

خراسان شمالی شهرستان 

فاروج بخش خبوشان 

روستای کوران ترکیه

پست بانک
جواد مقدسی 

کوران ترکیه
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش مرغ بومی555

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

حسن مست

وزارت جهاد کشاورزی100100جواد مهجورصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200جواد نبویصندوق کارآفرینی امیدروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیمرغ بومی556

2اسفراینخراسان شمالی راسی79گوسفند داشتی 557
خراسان شمالی اسفراین 

روستای دهنه اجاق
سازمان امور عشایر ایران500500جواد نظام دوستبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی37003700جواد نوریصندوق کارآفرینی امیداسفراین روستای گراتی4اسفراینخراسان شمالیواحدتولیدگلخانه ای558

2مانه وسملقانخراسان شمالیتولید و فروش آجر559

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان روستای 

نجف

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000جواد هاشمیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 560
خراسان شمالی شیروان 

روستا فجرآباد
وزارت جهاد کشاورزی200200جوانشیر رمضانیپست بانک

سازمان امور عشایر ایران200200جواهر قنبریبانک توسعه تعاونمحمدآباد1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی561

2شیروانخراسان شمالیگلیم بافی562
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
100100جوهر قویدلپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 563
خراسان شمالی شیروان 

روستا میالنلو علیا
وزارت جهاد کشاورزی100100چراغعلی خرامانپست بانک

5راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 564

شهرستان -خراسان شمالی 

روستای - رازو جرگالن 

غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200چنگیز واحدیبانک توسعه تعاون

565
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

دهنه اجاق
سازمان امور عشایر ایران370370حاتم بهاریبانک توسعه تعاون

2شیروانخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی زعفران566
خراسان شمالی شیروان 

روستا مشهد طرقی
وزارت جهاد کشاورزی15021502حاتم خادمبانک کشاورزی
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567
- پرورش گوسفند اصالح نژاد بروال 

عشایری- افشار 
2شیروانخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

منطقه - شهرستان شیروان 

عشایری

بانک کشاورزی
حاتم ذوالفقاری 

زیدانلو
سازمان امور عشایر ایران14361436

568
راسی به 80پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
سازمان امور عشایر ایران10001000حاتم علی ایمانیپست بانکروستای گمهای اسحاق2اسفراینخراسان شمالی

وزارت جهاد کشاورزی11331133حامد صحراگردبانک توسعه تعاونزرنه1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی569

6شیروانخراسان شمالی راسی500پرورش بره پرواری 570

- شیروان - خراسان شمالی 

بخش مرکزی دهستان 

سیوکانلو آبادی گدوگانلو

وزارت جهاد کشاورزی61006100حامد قویدلبانک کشاورزی

2راز و جرگالنخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستایی571
رازوجرگالن بخش مرکزی 

روستای باغلق
200200حامد یزدانیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2مانه وسملقانخراسان شمالیایجاد دامداری سنتی572
مانه و سملقان روستای 

اسپاخو
صندوق کارآفرینی امید

حبیب اهلل 

شهروان
وزارت جهاد کشاورزی500500

1گرمهخراسان شمالی راسی60گوسفند داشتی 573
شهرستان گرمه روستای 

چشمه خان
بانک توسعه تعاون

حبیب اهلل 

موسی زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

پست بانکبجنورد روستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی574
حبیب اهلل میر 

حافظ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

575
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
3اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

روستای گمهای اسحاق
پست بانک

حبیب اله 

ساربان اردوغان
سازمان امور عشایر ایران690690

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوشت گوسفندی576

خراسان شمالی شهرستان 

عشایر -مانه و سملقان 

-شهراباد نیروی هوایی

منطقه جیرانسو

بانک توسعه تعاون
حبیب الهیان 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران480480

1200012000حبیب کمالیصندوق کارآفرینی امیددوراهی دشت10گرمهخراسان شمالیبوم گردی577
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل578
 _خراسان شمالی

روستای بیدواز_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی251251حبیب محمدپوربانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حبیبه رستگاریبانک کشاورزیروستای بک پوالد1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی579

10مانه وسملقانخراسان شمالیمحصوالت شوینده580
اشخانه محدوده مجاز 

صنعتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت79507950حجت اهلل کمالیبانک توسعه تعاون
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1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 581
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی200200حجت اهلل نظریبانک توسعه تعاون

582
 راسی به 63پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
بانک توسعه تعاونسرچشمه1اسفراینخراسان شمالی

حجت اله 

رحمانیان
سازمان امور عشایر ایران400400

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران583

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

لنگر

وزارت جهاد کشاورزی616616حجت آزادمردبانک کشاورزی

584
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولچاه
بانک کشاورزی

حجی ابراهیم 

وفایی قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

2اسفراینخراسان شمالی راسی45گوساله پروار 585

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

حسن اباد چنارسوخته

بانک کشاورزی
حجی حسین 

عابدی
وزارت جهاد کشاورزی18101810

586
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای قزاقی
بانک توسعه تعاون

حجی قربان 

نوروزی
سازمان امور عشایر ایران500500

587
 راسی و 79خرید گوسفند داشتی 

(عشایری  )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

اسفراین - خراشان شمالس 

روستای زمان آباد- 
سازمان امور عشایر ایران500500حجی محبتیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای کرپشلی1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور588
حجی محمد 

فرزین
وزارت جهاد کشاورزی870870

589
 79پرورش گوسفند داشتی اصالح نژاد 

(عشایری )راسی 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای دولچاه
پست بانک

حجی محمد 

فیاضی نیک
سازمان امور عشایر ایران507500

590
بسته بندی و درجه بندی محصوالت 

زراعی و باغی و گلخانه ای
بانک کشاورزیروستای حسن آباد2اسفراینخراسان شمالی

حجیه طاهره 

بابک
وزارت جهاد کشاورزی989989

پست بانکروستای قوچ قلعه1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس591
حدیث رسولی 

راد
وزارت صنعت، معدن و تجارت7575

1شیروانخراسان شمالیپست بانک592
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رزمغان
پست بانک

حدیثه برات زاده 

رزمغان
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت107100حدیثه حبیبیبانک توسعه تعاونروستای برزنه1گرمهخراسان شمالیقالیبافی593

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی594
 13خانلق خیابان امام علی 

سمت راست درب اول
پست بانک

حدیثه حسن 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی595

شهرستان رازوجرگالن 

بخش مرکز ی روستای 

اسفروج

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حدیثه رحمانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حدیثه صابریصندوق کارآفرینی امیدروستای پشنده1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی596

2اسفراینخراسان شمالی راسی15گاوشیری 597

 _خراسان شمالی 

روستای چهل _اسفراین

حصار

بانک کشاورزی
حدیثه عبدلی 

حصاری
وزارت جهاد کشاورزی13201320

پست بانکمنصوران1شیروانخراسان شمالیتولیدپوشاک598
حدیثه فدوی 

زیارت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی599
بجنورد بابا امان روستای 

پیغو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حدیقه الهیبانک توسعه تعاون

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران600

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

حیدرآباد

وزارت جهاد کشاورزی600600حسن ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل درسطح 601
خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین اباد
پست بانک

حسن احسانی 

ثانی
وزارت جهاد کشاورزی100100

40004000حسن ارشادصندوق کارآفرینی امیدروستای قره خان بندی6بجنوردخراسان شمالیبوم گردی602
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکعشایر کوربابا2مانه وسملقانخراسان شمالی راسی100گوسفند داشتی603
حسن ارشادی 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران800800

604
 150تاسیس واحد صنعتی بره پرواری 

راسی در سایت عشایری دوین
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

سایت عشایری دوین
وزارت جهاد کشاورزی16001600حسن اصغریانبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 605
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
پست بانک

حسن اکبری 

برزل آباد
وزارت جهاد کشاورزی100100

606
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای کالته ممیش
بانک توسعه تعاون

حسن آذری 

سرچشمه
سازمان امور عشایر ایران400400

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گاو شیری607

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قلعه خان

وزارت جهاد کشاورزی800800حسن آزادخواهصندوق کارآفرینی امید
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وزارت جهاد کشاورزی240240حسن براتیانپست بانکروستای کالت2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل608

1راز و جرگالنخراسان شمالی399خرید تراکتور 609
شهرستان راز و جرگالن 

روستای آلماوشن
وزارت جهاد کشاورزی740740حسن بهادریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی880880حسن بهادریبانک کشاورزیروستای نوده چناران2بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری610

وزارت جهاد کشاورزی480480حسن پیلبانک کشاورزیروستای بکراباد2اسفراینخراسان شمالیتولید و کشت زعفران611

612
پرورش گاوشیری اصالح نژاد هلشتاین 

راسی2
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

بخش قوشخانه پایین روستا 

سنجد

وزارت جهاد کشاورزی200200حسن جعفرپوربانک کشاورزی

613
- پرورش بره پرواری اصالح نژاد بروال

(سایت عشایری دوین  )افشار عشایری 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

سایت عشایری -- شیروان 

دوین

سازمان امور عشایر ایران16001600حسن جعفریبانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش زنبور عسل614

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

چخماقلو

وزارت جهاد کشاورزی800800حسن جهانیبانک کشاورزی

615
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
2مانه وسملقانخراسان شمالی

خراسان شمالی مانه و 

سملقان روستای قلعه خان
وزارت جهاد کشاورزی520520حسن جهانیبانک کشاورزی

2جاجرمخراسان شمالی(گوساله پرواری)واحد نیمه صنعتی616
خراسان شمالی جاجرم 

سنخواست روستای قلی
وزارت جهاد کشاورزی480480حسن حسن زادهپست بانک

617

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی
شهرستان - خراسان شمالی

قره میدان- مانه و سملقان
وزارت جهاد کشاورزی873873حسن حسن نیابانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حسن حضرتیصندوق کارآفرینی امیدروستای صندل آباد1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی618

وزارت جهاد کشاورزی240240حسن حقانیبانک کشاورزیروستای عباس اباد1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران619

620
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
وزارت جهاد کشاورزی304304حسن حکمتیبانک کشاورزیروستای مایوان1فاروجخراسان شمالی
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وزارت جهاد کشاورزی152152حسن خالصهبانک توسعه تعاونروستا چور جوری1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی621

622
اصالح باغات انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیروستای مفرنقاه1فاروجخراسان شمالی

حسن 

خوشروفاروجی
وزارت جهاد کشاورزی405405

623
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای عباس آباد
سازمان امور عشایر ایران507500حسن دانژهپست بانک

200200حسن رحیمیپست بانکروستای سلولی1بجنوردخراسان شمالیپست بانک روستایی624
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

625
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دهنه اجاق
پست بانک

حسن رستمی 

تبریان
سازمان امور عشایر ایران500500

626
راسی حسن 500طرح گوسفند داشتی 

رضایی جاجرم
4جاجرمخراسان شمالی

بخش - شهرستان جاجرم 

دهستان میان - مرکزی 

گزی- دشت 

پست بانک
حسن رضایی 

جاجرم
وزارت جهاد کشاورزی65006500

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند 627
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
وزارت جهاد کشاورزی152152حسن رنجکشبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی200200حسن روحانیبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری628

وزارت جهاد کشاورزی300300حسن روشنبانک کشاورزیرازو جرگالن روستای پشنده1راز و جرگالنخراسان شمالیکاشت و تولید زعفران629

سازمان امور عشایر ایران10001000حسن روشنیبانک توسعه تعاونروستای قارلق- بجنورد 1بجنوردخراسان شمالیگوسفند داشتی و اصالح نژاد شده630

1شیروانخراسان شمالیکشت باریجه631
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قوالنلو
وزارت جهاد کشاورزی200200حسن ریحانیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی14491449حسن سمیعیبانک توسعه تعاونروستای تازه قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی پربازده632

سازمان امور عشایر ایران27202720حسن صحراییبانک کشاورزیعشایر قره میدان4مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی633
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صندوق کارآفرینی امیدفاروج1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران634
حسن صولتی 

فاروجی
وزارت جهاد کشاورزی280280

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی635
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
صندوق کارآفرینی امید

حسن طالب 

الحق
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2اسفراینخراسان شمالی(عشایر) راسی63پرورش گوسفندداشتی636
- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولت آباد
سازمان امور عشایر ایران400400حسن عالئیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی240240حسن علیپوربانک کشاورزیروستای زاری1اسفراینخراسان شمالی1کشت زعفران 637

وزارت جهاد کشاورزی200200حسن فرج زادهپست بانکشیروان روستا سنجد1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 638

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 639
خراسان شمالی شیروان 

روستا بلغان علیا
وزارت جهاد کشاورزی100100حسن فیاضپست بانک

100100حسن قاسم زادهپست بانکاسفراین روستا رویین1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی640
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالی(بهسازی) راسی20بره پروار641

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

الست علیا

وزارت جهاد کشاورزی140140حسن قره قاشلوبانک کشاورزی

642
 ) راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایری 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای کالته ممیش
سازمان امور عشایر ایران404404حسن قلیزادهبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی(عشایر) راسی79پرورش گوسفندداشتی643
- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای ابری تپه
بانک توسعه تعاون

حسن قویدل 

حسن آباد
سازمان امور عشایر ایران500500

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی644
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
151150حسن کرامتیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیراسی4پرورش گوساله پرواری645
خراسان شمالی شیروان 

روستا زورتانلو
وزارت جهاد کشاورزی160160حسن کشاورزبانک توسعه تعاون

646
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولچاه
سازمان امور عشایر ایران500500حسن کورنانیپست بانک
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وزارت جهاد کشاورزی240240حسن گلدیصندوق کارآفرینی امیدروستای زاری2اسفراینخراسان شمالیهکتاری1کشت زعفران 647

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل درسطح 648
خراسان شمالی شیروان 

روستا باغان
وزارت جهاد کشاورزی100100حسن محمدیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی23802380حسن محمدیبانک توسعه تعاونبعداز کالته جمی4بجنوردخراسان شمالیدامداری649

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران650
- شهرستان مانه وسملقان

روستای نجف
پست بانک

حسن محمدی 

یوسفی بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی616616

3اسفراینخراسان شمالی(بهسازی) راسی 195بره پروار651
خراسان شمالی 

روستای اتیمز_اسفراین_
وزارت جهاد کشاورزی12801280حسن میریبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 652
خراسان شمالی شیروان 

روستا زوارم
وزارت جهاد کشاورزی100100حسن ناصحپست بانک

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گوسفند داشتی653

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

حسن سو

وزارت جهاد کشاورزی10241024حسن ناموربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالی رأسی5گاو شیری 654
خراسان شمالی بجنورد 

روستای ارکان
وزارت جهاد کشاورزی750750حسن نصیریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی13201320حسن نوروزیبانک کشاورزیبجنورد روستای قوچ قلعه3بجنوردخراسان شمالیپرروش دام گاوداری شیری655

3جاجرمخراسان شمالیاقامتگاه بوم گردی656
شهرستان جاجرم روستای 

طبر
20002000حسن هادی پورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران450450حسن یوسفیبانک توسعه تعاونعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیدامپروری657

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گوسفند داشتی658

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

لنگر

وزارت جهاد کشاورزی360360حسنعلی آبداربانک کشاورزی

4اسفراینخراسان شمالی کلنی400زنبورعسل659

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

عراقی

وزارت جهاد کشاورزی490490حسنعلی عزتیبانک کشاورزی

660
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای کالته آقازاده
بانک کشاورزی

حسنقلی ساعد 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران506506
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1شیروانخراسان شمالی راس15پرورش گاو شیری 661
خراسان شمالی شیروان 

روستا کالته میرزا بیگ
وزارت جهاد کشاورزی400400حسنقلی منشیبانک کشاورزی

662
- پرورش گوسفند اصالح نژادی بروال 

 راس95افشار
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای دولو
وزارت جهاد کشاورزی13761376حسنیه قبادیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت140140حسنیه مالداریصندوق کارآفرینی امیدروستای چهل حصار1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی663

664
 95نوسازی پرورش گوسفند داشتی 

راسی
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم بخش 

روستای بام- شوقان 
وزارت جهاد کشاورزی783783حسین ابراهیمیپست بانک

665

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قلعه خان

وزارت جهاد کشاورزی860860حسین اسدیبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالی راسی95پرورش گوسفند مغانی خالص 666
خراسان شمالی شیروان 

روستا قوالنلو
صندوق کارآفرینی امید

حسین 

اسماعیلیان
وزارت جهاد کشاورزی10001000

667
تولید و پرورش گوسفند 

راسی200داشتی
سازمان امور عشایر ایران11401140حسین افتادهبانک توسعه تعاونعشایر کشانک4مانه وسملقانخراسان شمالی

2شیروانخراسان شمالی راس95پرورش گوسفند مغانی خالص 668
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قلندر آباد
بانک توسعه تعاون

حسین 

اماموردی زاده 

بیگ

وزارت جهاد کشاورزی20312031

1شیروانخراسان شمالی قطعه ای75پرورش بوقلمون 669
خراسان شمالی شیروان 

روستا رضا اباد شرقی
وزارت جهاد کشاورزی200200حسین امیریصندوق کارآفرینی امید

30اسفراینخراسان شمالیفرش و انواع دستبافته ها670

-بجنورد-خراسان شمالی

- بخش بام و صفی آباد

روستای الست سفلی و علیا

70007000حسین ایزانلوبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای یام1فاروجخراسان شمالیخرید نیسان671
حسین آرین 

منش
415415

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

200200حسین آقاییپست بانکاسفراین روستای چهاربرج1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستایی چهاربرج672
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

673
پرورش گوسفند داشتی اصالح 

راسی79نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای سارمران
سازمان امور عشایر ایران502500حسین بادلوپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی282282حسین باغچیقیبانک کشاورزیروستای باغچق1بجنوردخراسان شمالیبره پرواری674

وزارت جهاد کشاورزی600600حسین براتیصندوق کارآفرینی امیدقره مصلی2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران675

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی676
خراسان شمالی ،شهرستان 

فاروج،روستای یام
وزارت جهاد کشاورزی950950حسین بهزادفربانک توسعه تعاون

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گوسفند داشتی677

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

بازارقارناس

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین پاکدلصندوق کارآفرینی امید

1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران678
روستای کالته 

محمدرضاخان
صندوق کارآفرینی امید

حسین پهلوان 

کالته محمدرضا 

خان

وزارت جهاد کشاورزی280280

679
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

- روستای میاندشت 

قلعه خاکی- گورپان 

پست بانک
حسین حجتی 

پور
سازمان امور عشایر ایران500500

1شیروانخراسان شمالی راسی100پرورش بره پرواری 680
خراسان شمالی شیروان 

روستا سولدی
وزارت جهاد کشاورزی580580حسین حسنیپست بانک

681
راسی 88پرورش گوسفند مغانی خالص

راسی قوچ بروباال افشار3و
وزارت جهاد کشاورزی14771477حسین حسینیبانک توسعه تعاونروستا علی محمد2شیروانخراسان شمالی

صندوق کارآفرینی امیدروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران682
حسین خوش 

باور
وزارت جهاد کشاورزی280280

1بجنوردخراسان شمالیپرورش قارچ683
روستای قلعه جق کوچک 

60خ امام خمینی پ 
وزارت جهاد کشاورزی200200حسین ربانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی15001500حسین رجبیصندوق کارآفرینی امیدروستای دربند2مانه وسملقانخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی684

1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 685
خراسان شمالی شیروان 

روستا فجراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200حسین رحیم پوربانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران686
شهرستان جاجرم بخش 

سنخواست روستای کرف
وزارت جهاد کشاورزی240240حسین رحیمیبانک کشاورزی

687
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای چهل دختران
سازمان امور عشایر ایران500500حسین رستگاربانک توسعه تعاون

3مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی688

شهرستان - خراسان شمالی

روستای زو - مانه و سملقان

علیا

وزارت جهاد کشاورزی24002400حسین ریحانیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیکشت باریجه689
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای قوالنلو
وزارت جهاد کشاورزی180180حسین ریحانیپست بانک

2شیروانخراسان شمالی راسی20پرورش صنعتی گاو شیری 690
شهرستان شیروان روستا 

گلیان
بانک کشاورزی

حسین زحمت 

کش گلیان
وزارت جهاد کشاورزی22402240

1اسفراینخراسان شمالی کلنی90پرورش زنبورعسل691
 _خراسان شمالی 

روستای فرطان_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی119119حسین سلیمیبانک کشاورزی

692
ساخت جایگاه و خرید گوسفند داشتی 

 راسی150و علوفه یک دوره 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای کالته حبیب
وزارت جهاد کشاورزی40684068حسین سودمندبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی640640حسین شادروزپست بانکروستایی داشتلی قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی پربازده693

1شیروانخراسان شمالی راسی190پرورش بره پرواری 694
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
وزارت جهاد کشاورزی984984حسین شاکریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی392392حسین شرفیبانک کشاورزیروستای لنگر1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک695

1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای جهان696
شهرستان - خراسان شمالی

روستای جهان- اسفراین
200200حسین شفیعیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 697
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
بانک توسعه تعاون

حسین صبوری 

قلعه چه
وزارت جهاد کشاورزی11121112

سازمان امور عشایر ایران480480حسین صحراییبانک توسعه تعاونعشایر قره میدان2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی698



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2جاجرمخراسان شمالی راسی80گوسفند داشتی 699

شهر _خراسان شمالی

-جلگه شوقان  _جاجرم

روستای عمارت_شهرشوقان

وزارت جهاد کشاورزی560560حسین علی پوربانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدروستای یام1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران700
حسین علی نژاد 

یامی
وزارت جهاد کشاورزی280280

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسین غالمیبانک توسعه تعاونروستای محمودی1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی701

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 702
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100حسین غنچه ایپست بانک

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی703

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

برج

وزارت جهاد کشاورزی720720حسین فالحبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای پشنده1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی پربازده704
حسین فالح 

یردوقدی
وزارت جهاد کشاورزی700700

1گرمهخراسان شمالیزعفران نیم هکتاری705
شهرستان گرمه روستای 

منیر اباد
وزارت جهاد کشاورزی152152حسین قاسمیبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل 706

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

اردغان

بانک کشاورزی
حسین کاظم 

زاده اردغان
وزارت جهاد کشاورزی251251

بانک کشاورزیاسفراین روستای کاریزدر1اسفراینخراسان شمالی هکتاری1کشت زعفران 707
حسین کالته 

عربی
وزارت جهاد کشاورزی240240

708
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

چهل دختران
سازمان امور عشایر ایران400400حسین گلیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیداسفراین روستای گراتی2اسفراینخراسان شمالی هکتاری1کشت زعفران 709
حسین گواهی 

کالته سنجر
وزارت جهاد کشاورزی240240

2اسفراینخراسان شمالی(عشایر) راسی79پرورش گوسفندداشتی710
- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای مجتمع عباس آباد
سازمان امور عشایر ایران507500حسین محبتیپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدروستای ایرج3اسفراینخراسان شمالیتولید فوم بتن711
حسین محمد 

زاده کاللی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

712
پرورش گوسفند داشتی مغانی خالص 

 راسی95
2شیروانخراسان شمالی

-شیروان-خراسان شمالی

روستای رباط
وزارت جهاد کشاورزی13761376حسین محمدنیاپست بانک

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت گل محمدی713
- پیش قلعه - اشخانه 

روستای برج
وزارت جهاد کشاورزی500500حسین محمدیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای یزدان آباد- بجنورد2بجنوردخراسان شمالیتولید و پرورش گوسفند داشتی714
حسین محمدی 

بریمانلو
سازمان امور عشایر ایران10801080

1بجنوردخراسان شمالیپرورش و نگهداری زنبور عسل715
بجنورد بخش مرکزی 

روستای کالنتر
وزارت جهاد کشاورزی120120حسین مصورصندوق کارآفرینی امید

8بجنوردخراسان شمالیپرورش شترمرغ مولد716

شهر - خراسان شمالی

- بلوار ولیعصر- گرمخان 

5پالک - کوچه عطار 

بانک توسعه تعاون
حسین 

مالیجردی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

717
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای قره چاه
سازمان امور عشایر ایران500500حسین موسی ییپست بانک

718
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای توی
پست بانک

حسین نوروزی 

مقدم
سازمان امور عشایر ایران500500

1گرمهخراسان شمالی راسی5گاو دو رگ شیری 719
شهرستان گرمه روستای 

مرغزار
وزارت جهاد کشاورزی600600حسین نوریبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیپرورش گوسفند مغانی خالص720
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای گلیان
وزارت جهاد کشاورزی900900حسین واعظپست بانک

200200حسین ولیان پورپست بانکروستای ایرج- اسفراین1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای ایرج721
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

سازمان امور عشایر ایران480480حسین ولیزادهبانک توسعه تعاونعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی722

1بجنوردخراسان شمالیتولید و پروار دام سبک723

-بخش بدرانلو-بجنورد

روستای تیمورتاش منزل 

یزدانی

وزارت جهاد کشاورزی392392حسین یزدانیبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2مانه وسملقانخراسان شمالی راسی50گوسفند داشتی724

شهرستان - خراسان شمالی

خیابان  –مانه و سملقان 

کوچه شهید  –جانبازان 

یوسفی

سازمان امور عشایر ایران500500حسین یوسفیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی زیره سیاه725
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای توکور
صندوق کارآفرینی امید

حسینعلی پری 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

726
احداث مجتمع تفریحی ، سرگرمی و 

گردشگری
30بجنوردخراسان شمالی

حاشیه کمربندی - بجنورد 

جدید
بانک توسعه تعاون

حسینعلی 

پوررمضان
2643826438

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی14111411حسینعلی ربانیپست بانکبجنورد روستای اسدلی2بجنوردخراسان شمالیدامپروری بره پروار727

728
 راسی به 63پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای مجتمع عباس آباد
بانک توسعه تعاون

حسینعلی سرخ 

قلعه
سازمان امور عشایر ایران400400

2اسفراینخراسان شمالیکلنی170پرورش زنبور729

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

عراقی

وزارت جهاد کشاورزی251251حسینعلی عزتیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی240240حسینعلی قادریصندوق کارآفرینی امیدروستای کسرق1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران730

731
باجه خدمات بانکی روستای دهنه 

شیرین
1اسفراینخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای دهنه - اسفراین

شیرین

پست بانک
حسینعلی لعل 

زارع
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

732
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیروستای تیتکانلو- فاروج 1فاروجخراسان شمالی

حسینعلی 

منصوری 

جعفراباد

وزارت جهاد کشاورزی304304

وزارت جهاد کشاورزی480480حسینعلی نامنیصندوق کارآفرینی امیدروستای قاسم آباد1اسفراینخراسان شمالی هکتاری2کشت زعفران 733

734
 راس 4 راس میش مغانی و 95پرورش 

قوچ بروال
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا کالته توپکانلو
بانک کشاورزی

حسینعلی ولی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی13761376

735
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای اتیمز
پست بانک

حسینقلی 

رستمی
سازمان امور عشایر ایران500500

بانک توسعه تعاونکالته آقو1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی736
حشمت اهلل 

ابراهیم پور
وزارت جهاد کشاورزی998998
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737
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای ابری تپه
پست بانک

حشمت اله 

عامری
سازمان امور عشایر ایران500500

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی738
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای پیر شهید
پست بانک

حشمت نعمت 

الهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی280280حکیمه حافظیبانک کشاورزیبجنورد روستای گیفان علیا1بجنوردخراسان شمالیتولید زعفران- مشاغل خانگی 739

بانک توسعه تعاونروستای گزکوه1فاروجخراسان شمالیخیاطی740
حکیمه خوش 

شکن
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 741
خراسان شمالی شیروان 

روستا رضا اباد غربی
وزارت جهاد کشاورزی152152حکیمه رزم آرابانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی742

-اسفراین-خراسان شمالی

روستای فرطان شهید 

13خلیق 

100100حکیمه عبدالهیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2اسفراینخراسان شمالیقالیبافی743

روستای صفی اباد مسکن 

مهر روبروی پاسگاه انتظامی 

12شماره 

وزارت صنعت، معدن و تجارت120120حکیمه محمودیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حلیمه اریاوندبانک کشاورزیامانلی1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی744

1شیروانخراسان شمالی(پست بانک  )دفتر خدمات بانکی745
خراسان شمالی شیروان 

روستای کوسه
200200حلیمه گوهرنیاپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک کشاورزیروستای جلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالی475خرید تراکتور 746
حلیمه 

مقصودزاده
وزارت جهاد کشاورزی610610

وزارت جهاد کشاورزی10001000حلیمه نظیفیصندوق کارآفرینی امیدروستای حسین اباد خانکور2اسفراینخراسان شمالی(بهسازی) راسی 80گوسفند داشتی 747

4بجنوردخراسان شمالیبومگردی748
بجنورد دهستان گیفان 

گیفان سفلی
20002000حلیمه یوسفیانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گاو شیری749

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کیکانلو

وزارت جهاد کشاورزی960960حمزه جمالیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی152152حمزه زارعبانک توسعه تعاونروستا چور چوری1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی750
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2شیروانخراسان شمالی راسی95پرورش گوسفند مغانی خالص 751
خراسان شمالی شهرستان 

روستای خطاب-- شیروان 
بانک کشاورزی

حمزه نجات پور 

خطاب
وزارت جهاد کشاورزی13761376

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 752
خراسان شمالی شیروان 

روستا کهنه اوغاز
وزارت جهاد کشاورزی100100حمید آقاخانیپست بانک

سازمان امور عشایر ایران480480حمید حسامیبانک توسعه تعاونعشایر قره میدان1مانه وسملقانخراسان شمالیدامپروری753

754
مجموعه اقامتی با رویکرد بوم گردی و 

طبیعت گردی
5گرمهخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

شهرستان گرمه روستای 

دشت

صندوق کارآفرینی امید
حمید خان 

احمدی
37003700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران755
شهرستان جاجرم روستای 

کرف
وزارت جهاد کشاورزی340340حمید رجب نیابانک توسعه تعاون

سازمان امور عشایر ایران10001000حمید رحیمیبانک توسعه تعاونعشایر قره میدان2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی150گوسفند داشتی756

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 757
خراسان شمالی شیروان 

روستا حصارگلیان
پست بانک

حمید رضا ولی 

نژاد گلیان
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت جهاد کشاورزی200200حمید شیردلبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری758

وزارت جهاد کشاورزی10001000حمید طاهریصندوق کارآفرینی امیدحسن اباد خانکور2اسفراینخراسان شمالی راسی80گوسفند داشتی 759

بانک کشاورزیاسفراین روستای زاری1اسفراینخراسان شمالی هکتاری2کشت زعفران 760
حمید عاملی 

برجی
وزارت جهاد کشاورزی480480

761
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

انجیرلی
سازمان امور عشایر ایران400400حمید علی زادهبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی4پرورش گوساله پرواری 762
خراسان شمالی شیروان 

روستا پیرشهید
پست بانک

حمید غالم زاده 

بلقان علیا
وزارت جهاد کشاورزی160160

وزارت جهاد کشاورزی280280حمید گردن فرازصندوق کارآفرینی امیدفاروج اراضی مهنی1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران763

764
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
3اسفراینخراسان شمالی

قلعه - روستای انجرلی 

(عشایر  )سفید 
سازمان امور عشایر ایران12951295حمید محمدیبانک کشاورزی

1گرمهخراسان شمالی راسی60طرح گوسفند داشتی 765
روستای - شهرستان گرمه

شورک
وزارت جهاد کشاورزی533533حمید محمدیبانک توسعه تعاون
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1بجنوردخراسان شمالیدامپروری بره پرواری766
بجنورد بخش مرکزی 

روستای بوربور
وزارت جهاد کشاورزی660660حمید محمدیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راس19پرورش گوسفند و بز 767
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای برزل آباد
وزارت جهاد کشاورزی150150حمید نامورپست بانک

6بجنوردخراسان شمالیتولید پایه فلزی تابلوی راهنمای ترافیک768
- بجنورد-خراسان شمالی

روستای بیدک
وزارت صنعت، معدن و تجارت32003200حمید یوسفیصندوق کارآفرینی امید

769

تولید محصوالت فلزی برنج وآلومینیوم 

از قبیل لوستر مجسمه آینه وشمعدان 

با تبدیل ضایعات ومواد ... وکنسول و

معدنی قلع سرب و آلومینیوم و روی و 

شمش برنج به برنج و آلومینیوم با 

درصد های متفاوت

وزارت صنعت، معدن و تجارت16001600حمیدرضا باقرنیاصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای صندل آباد1بجنوردخراسان شمالی

6شیروانخراسان شمالیگلخانه770
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای اله آباد
بانک کشاورزی

حمیدرضا 

حسین نژاد دوین
وزارت جهاد کشاورزی58335833

1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای قنبرباغی771
شهرستان - خراسان شمالی

روستای قنبرباغی- اسفراین
پست بانک

حمیدرضا 

رحیمی
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک توسعه تعاونبجنورد روستای شیخ1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام772
حمیدرضا 

شاکری
وزارت جهاد کشاورزی493493

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس773

-بجنورد روستای ینگه قلعه 

کوچه بعدار حمام دست 

 منزل 13راست پالک 

محمد حسین آزموده

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حمیده آزمودهبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیزنانه دوزی774

بجنورد روستای خداقلی 

خیابان شهید حیدرزاده 

روبروی کوچه دانش

بانک توسعه تعاون
حمیده رمضانی 

قره باشلویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت610610

775
کشت زعفران به مساحت یک هکتار در 

روستا حلوا چشمه
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا حلواچشمه
وزارت جهاد کشاورزی300300حمیده زارعصندوق کارآفرینی امید
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1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش776
- شیروان-خراسان شمالی

روستای اهلل آباد سفلی
پست بانک

حمیده عظیم 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی777
خراسان شمالی شهرستان 

عشایری-- شیروان 
100100حمیده علیزادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیگوینک1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی778
حنانه حسین 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

سازمان امور عشایر ایران100100حنیفه سیاوشیصندوق کارآفرینی امیدروستای رضا آباد شرقی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی779

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080حوریه باژنصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی780

1فاروجخراسان شمالیخرید وانت نیسان عمومی روستایی781
شهرستان فاروج روستای 

ولی آباد
480480حیدر خاکشورصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400حیدر خاموشبانک توسعه تعاونروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیتولید و بسته بندی شیرینی782

783
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای تپه سرخ
پست بانک

حیدر روحی 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

صندوق کارآفرینی امیدگوینیک1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی784
حیدر علی دین 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی200200

2اسفراینخراسان شمالی راسی95گوسفند داشتی785
- اسفراین- خراسان شمالی

روستای چشمه خالد اباد
وزارت جهاد کشاورزی986986حیدر علی رازیبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی786
خراسان شمالی اسفراین 

روستای چشمه خالد آباد
بانک کشاورزی

حیدر علی عرب 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی20642064

بانک توسعه تعاونداشلی قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری787
حیدر علی عزیز 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

788
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

عشایر سیار
پست بانک

حیدر فنایی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

789
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
سازمان امور عشایر ایران400400حیدر قادریبانک توسعه تعاوناتیمز1اسفراینخراسان شمالی
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3اسفراینخراسان شمالی(بهسازی) راسی 190بره پروار790

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

کالت

وزارت جهاد کشاورزی17181718حیدر مختاریبانک کشاورزی

791
دامداری و پرورش گوسفند داشتی به 

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

اسفراین بخش مرکزی 

دهستان آذری روستای بابا 

چشمه

پست بانک
حیدرعلی 

صدیقی
سازمان امور عشایر ایران400400

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی792
کوچه -روستای شیر آباد

خندق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خاتون اکبریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خاتون بیدکیپست بانکروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی793

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور794
شهرستان راز و جرگالن 

روستای گنبدلی
وزارت جهاد کشاورزی780780خال مراد یزدانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی720720خالق پورمندبانک کشاورزیروستای بچه دره1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور795

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 796
خراسان شمالی شیروان 

روستا مشهد طرقی
بانک توسعه تعاون

خالق نبی زاده 

مشهد طرقی
وزارت جهاد کشاورزی152152

797

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اهلل قلی

بانک کشاورزی
خاللی محمد 

فروتن
وزارت جهاد کشاورزی11961196

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 798
خراسان شمالی شیروان 

روستا چورچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152خانلر شجاعیبانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی799

شهرستان رازوجرگالن 

بخش جرگالن روستای 

کرپشلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خاور فرخصندوق کارآفرینی امید

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور800
خراسان شمالی شهرستان 

رازوجرگالن کالته بهار
بانک کشاورزی

خجه احمد 

ناقدی
وزارت جهاد کشاورزی509509

1راز و جرگالنخراسان شمالی399خرید تراکتور 801
شهرستان رازو جرگالن 

روستای دویدوخ
بانک کشاورزی

خجه محمد 

پارسه
وزارت جهاد کشاورزی930930

1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 802
خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200خداداد امانیبانک توسعه تعاون
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بانک کشاورزیروستای مقصود اباد1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران803
خداداد مطهری 

راد
وزارت جهاد کشاورزی120120

پست بانکروستای حاجی بیلر2بجنوردخراسان شمالیپرورش بره804
خداقلی خوش 

آینه
سازمان امور عشایر ایران25002500

2بجنوردخراسان شمالیپرورش و نگهداری گاو شیری805
روستای نجف اباد بخش 

حصار گرمخان
وزارت جهاد کشاورزی696696خدانظر رستمیبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 806
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی200200خدانظر نظریبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی807
- آشخانه-مانه و سملقان

منطقه عشایر نشین
100100خدیجه اصغریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

808
 راسی 95پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ بروال افشار4و 
2شیروانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

بخش مرکزی - شیروان

روستای بلغان علیا

بانک کشاورزی
خدیجه باقری 

رفعتی
وزارت جهاد کشاورزی23412341

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی809
روستای مهمانک کوچه 

شهید ابراهیمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه برومندپست بانک

2شیروانخراسان شمالیگلیم بافی810

خراسان شمالی شهرستان 

-- شیروان روستای چلو 

31امام رضا 

پست بانک
خدیجه حاجی 

زاده
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه خادمیصندوق کارآفرینی امیدروستا یک سعود1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی811

1شیروانخراسان شمالی(تولیدی پوشاک )دوخت لباس 812
شهرستان شیروان روستای 

دوین
پست بانک

خدیجه سلمانی 

سه گنبد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خدیجه سناییپست بانکروستای خیرآباد1فاروجخراسان شمالیقالی بافی813

1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی814
روستای حسن اباد چنار 

سوخته
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خدیجه سیدیصندوق کارآفرینی امید

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران815

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اینچه علیا

وزارت جهاد کشاورزی600600خدیجه شربتیصندوق کارآفرینی امید
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه شمساییپست بانکروستای قره مصلی1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی816

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی817
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
100100خدیجه صفاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100خدیجه عسگریصندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان. شیروان1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی818
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای مایوان1فاروجخراسان شمالیقالی بافی819
خدیجه فریدی 

مایوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی820
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
بانک توسعه تعاون

خدیجه قادری 

هشت مرخ
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای اشرف دره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی821
خدیجه مرادی 

ثانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه وحدانیصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای صندل اباد1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی822

823
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

سرخ قلعه
سازمان امور عشایر ایران400400خلیل اله کیوانبانک توسعه تعاون

6اسفراینخراسان شمالیکلنی500پرورش زنبورعسل824
 _خراسان شمالی 

روستای عراقی_اسفراین
بانک کشاورزی

خلیل اله محمد 

پور
وزارت جهاد کشاورزی611611

وزارت جهاد کشاورزی800800خلیل بیدکیبانک کشاورزیروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیدامداری825

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران826
شهرستان جاجرم روستای 

امیر آباد
وزارت جهاد کشاورزی480480خلیل حسن زادهصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی560560خلیل روحانیپست بانکفاروج روستای گزکوه1فاروجخراسان شمالی راسی10پرورش گاو شیری 827

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 828
خراسان شمالی شیروان 

روستا چورچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152خلیل زارعبانک توسعه تعاون

2شیروانخراسان شمالیاحداث اقامتگاه بوم گردی گردشگری829
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای زوارم
صندوق کارآفرینی امید

خلیل قادری 

مقدم
12001200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بجنوردخراسان شمالیخیاطی830

بجنورد روستای ینگه قاعه 

خیابان خلیج فارس خیابان 

6 پالک4یادگار امام 

پست بانک
خورشید فاتحی 

ینگه قلعه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش زنبور عسل831

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اینچه سفلی

وزارت جهاد کشاورزی600600خیر اهلل ادیب فرصندوق کارآفرینی امید

200200خیرالنسا هدایتیپست بانکاسفراین روستای دهنه اجاق1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستایی دهنه اجاق832
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکبجنورد روستای آق تپه1بجنوردخراسان شمالیخیاطی833
خیرالنساء 

قدیمی کالته
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1جاجرمخراسان شمالیدفتر خدمات بانکی پست بانک834
شهرستان - خراسان شمالی

روستای طبر- جاجرم
پست بانک

خیرالنساء 

وحیدی
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 835

- استان خراسان شمالی

-شهرستان راز و جرگالن 

دهستان - روستای غالمان 

غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200داراب خوش صفابانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالی کلنی120پرورش زنبورعسل 836

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

روستای بیدواز

بانک کشاورزی
داود اصغرزاده 

بیدواز
وزارت جهاد کشاورزی155155

وزارت جهاد کشاورزی500500داود قربانیصندوق کارآفرینی امیدروستای شیر آباد2مانه وسملقانخراسان شمالی راسی200بره پرواری 837

3شیروانخراسان شمالیتولید و بسته بندی انواع نقل838
شیروان روستا خانلق اول 

بلوار جنب تاالر
وزارت صنعت، معدن و تجارت23002300داود محمدیانبانک توسعه تعاون

5اسفراینخراسان شمالیتولید مصنوعات پالستیکی839
 جاده اسفراین 5کیلومتر 

بجنورد
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500داود همدان نژادبانک توسعه تعاون

840

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

پست دره

وزارت جهاد کشاورزی10181018دردی فروتنبانک کشاورزی
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841

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای اوه - مانه و سملقان

محمد جان

بانک کشاورزی
دردی محمد 

دادشی
وزارت جهاد کشاورزی993993

842

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

4مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کهنه جلگه- خشتلی

بانک کشاورزی
دردی محمد 

فروتن
وزارت جهاد کشاورزی56205620

وزارت جهاد کشاورزی13201320دولت باباییبانک کشاورزیمجتمع گاوداران شورک2بجنوردخراسان شمالیدامداری گوساله پرواری843

1مانه وسملقانخراسان شمالی(گیاهان دارویی)پرورش گل محمدی844

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اسالم آباد

وزارت جهاد کشاورزی100100ذبیح اهلل مودیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالی راس19پرورش گوسفند 845
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چورچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152ذکریا خداشناسبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ذکیه الهیپست بانکروستای بیار1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی846

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ذکیه علی آبادیبانک توسعه تعاونروستای علی اباد1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی847

1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش848
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قلعه بیگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ذکیه قربان زادهبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ذکیه یزدانیپست بانکآشخانه روستای بیار1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی849

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100راحله مرگانپست بانکروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی850

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100راضیه الهامیپست بانکروستای مالحسن1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی851

1بجنوردخراسان شمالیزنبورداری852
شهرستان بجنورد روستای 

فیروزه
صندوق کارآفرینی امید

راضیه شاه 

پسندی
وزارت جهاد کشاورزی150150

بانک کشاورزیروستای گوینک1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی853
راضیه شرقی تو 

پکانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی854
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای فرطان
100100راضیه فرهادیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1راز و جرگالنخراسان شمالی475خرید تراکتور 855
شهرستان راز و جرگالن 

روستای تازه قلعه
وزارت جهاد کشاورزی465465راضیه قربانیبانک کشاورزی

پست بانکروستای زرد1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی856
راضیه هاجری 

ایرج
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک857

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

زرد

200200رامین اخالقیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی680680رامین حصاریبانک کشاورزی136ملکش سید الشهدا پ1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل858

وزارت جهاد کشاورزی497497رامین رختیانیبانک کشاورزیروستای رختیان- بجنورد1بجنوردخراسان شمالی راسی5گاو شیری859

وزارت جهاد کشاورزی520520رامین قبادیبانک کشاورزیروستای سوخسو هاشم1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی860

5شیروانخراسان شمالیشارژ سیلندر اکسیژن861
-شیروان .خراسان شمالی 

شهرک صنعتی امیراباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500رامین قربانیصندوق کارآفرینی امید

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل862
 _خراسان شمالی 

روستای اردغان_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی251251رامین محمدیانبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی863
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100رباب فرهادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس864
روستای محمد علی پهلوان 

21 پ 3کوچه بهشتی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ربابه باغچیقیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش865

-شیروان-خراسان شمالی

خیابان - روستای خانلق

 پالک 13شهید ابراهیمیان 

24

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ربابه شکیبابانک توسعه تعاون

2گرمهخراسان شمالیراسی گوسفند اصالح نژاد95پرورش 866
شهرستان گرمه روستای 

اصغر آباد
وزارت جهاد کشاورزی17641764رجبعلی اصغریبانک کشاورزی
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867
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

3روستای منبع شماره 
بانک توسعه تعاون

رجبعلی تقی 

زاده قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رجبعلی توسلیبانک توسعه تعاونروستای کالت2اسفراینخراسان شمالیقالیبافی868

1شیروانخراسان شمالی تن40پرورش ماهیان سردابی 869
خراسان شمالی شهرستان 

روستای گلیان- شیروان 
وزارت جهاد کشاورزی15001500رجبعلی خبیریبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیگلخانه870
بجنورد بخش مرکزی 

روستای کالنتر
وزارت جهاد کشاورزی500500رحمان لنگریپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور871
شهرستان راز و جرگالن 

روستای علی آباد
وزارت جهاد کشاورزی600600رحمان مرحمتیبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیپرورش بره پرواری872

- خراسان شمالی 

شهرستان شیروان روستای 

دوین

وزارت جهاد کشاورزی16001600رحمان نصیریبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای زاری1اسفراینخراسان شمالی هکتاری2کاشت زعفران 873
رحیمه تاج 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی480480

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رحیمه درخشانیپست بانکگرمخان روستای دربند1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس874

وزارت جهاد کشاورزی11121112رستم یعقوبیبانک توسعه تعاونروستایی داشلی قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیراس10گاو شیری 875

876
 79پرورش گوسفند داشتی اصالح نژاد 

راسی
2اسفراینخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

- شهرستان اسفراین 

روستای کالته حاجی علی 

خان

سازمان امور عشایر ایران506506رسول افراسیابیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیدامداری877
روستای اسدلی روبروی 

نانوایی
وزارت جهاد کشاورزی890890رسول اله ربانیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیخرید یک دستگاه کامیونت878
خراسان شمالی شیروان 

روستا رزمقان
14401440رسول اله یارزادهپست بانک

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

4راز و جرگالنخراسان شمالیافشار-گوسفند آمیخته داشتی بروال879
شهرستان رازو جرگالن 

روستای پرسه سو علیا
وزارت جهاد کشاورزی21002100رسول باطربانک توسعه تعاون
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1شیروانخراسان شمالیراس50پرورش گوسفند مغانی خالص 880
خراسان شمالی شیروان 

روستا قلعچه
وزارت جهاد کشاورزی856856رسول حاتمیبانک توسعه تعاون

881
 راسی به 63پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

تپه  )روستای میان دشت 

(سرخ

پست بانک
رسول روحی 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران404400

2مانه وسملقانخراسان شمالی هکتار2کاشت زعفران 882

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

گزباشی

وزارت جهاد کشاورزی600600رسول صفاییانصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیداراضی آق داش تیول1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران883
رسول قیصری 

فاروجی
وزارت جهاد کشاورزی280280

1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل884

- خراسان شمالی 

بخش - شهرستان بجنورد 

روستای قوردانلو- گرمخان 

وزارت جهاد کشاورزی640640رسول مجردیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای کالنتر2بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری885
رسول نوروزیان 

قولیانلو
وزارت جهاد کشاورزی16801680

3راز و جرگالنخراسان شمالیکارگاه تولیدی صنایع چوب و ام دی اف886

خراسان شمالی شهرستان 

راز وجرگالن بخش 

جرگالن روستای یکه سعود 

سفلی

پست بانک
رشید آشورقلی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400

وزارت جهاد کشاورزی856856رشید بهمنبانک توسعه تعاونروستایی تنگه ترکمن1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی887

1بجنوردخراسان شمالی راسی80بره پروار888
-کالته شهید آذرسا - بجنود

15 پالک 1 شهید صفدری 
بانک کشاورزی

رشید رمضانی 

راستین
سازمان امور عشایر ایران476476

889
طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی 

متری3000گلخانه 
3شیروانخراسان شمالی

روستای - شیروان 

اراضی بتکانلو- پیرشهید 
بانک کشاورزی

رضا ابراهیم زاده 

پیرشهید
وزارت جهاد کشاورزی19161916

وزارت جهاد کشاورزی10151015رضا احمدیبانک کشاورزیروستای انوشیروان3اسفراینخراسان شمالی راسی195بره پرواری 890

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران891

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

نجف

بانک کشاورزی
رضا احمدی 

متین
وزارت جهاد کشاورزی616616
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1شیروانخراسان شمالی هکتار1کشت گیاهان دارویی زعفران 892
خراسان شمالی شیروان 

روستا سرچشمه دوین
وزارت جهاد کشاورزی300300رضا الیاسیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت310310رضا امامیبانک توسعه تعاونروستای رباط قربیل1گرمهخراسان شمالیتعویض روعنی و آپارات893

وزارت جهاد کشاورزی540540رضا باغچیقیبانک کشاورزیروستای باغچق1بجنوردخراسان شمالیگاو شیری894

وزارت جهاد کشاورزی100100رضا برات زادهپست بانکشیروان روستا یاسر اباد1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش بره پرواری895

سازمان امور عشایر ایران400400رضا پوردالنبانک توسعه تعاونعشایر کوربابا2مانه وسملقانخراسان شمالی راسی90پرورش بره پروار896

897
تولید ادوات وماشین آالت و 

مکانیزایسیون کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت37003700رضا پویافرصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای ینگه قلعه4بجنوردخراسان شمالی

بانک توسعه تعاونعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالیتولید و پرورش گوسفند داشتی898
رضا جهان 

پناهی کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران480480

899
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای مراوه تپه
بانک توسعه تعاون

رضا حسامی 

چادرنشین 

قهرمانلو

سازمان امور عشایر ایران400400

1اسفراینخراسان شمالیکلنی 90058
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای انوشیروان
بانک کشاورزی

رضا حسن 

پوردوین
وزارت جهاد کشاورزی8181

901

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

شورک

وزارت جهاد کشاورزی847847رضا حسنیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس902
بجنورد روستای حصار 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150رضا حصاریپست بانک

1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 903
خراسان شمالی شیروان 

روستا شناقی سفلی
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا حیدریپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200رضا حیدریبانک توسعه تعاونروستای صندل آباد2بجنوردخراسان شمالی(تولید آبنبات)سوغات 904

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 905
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100رضا خورسندیپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2شیروانخراسان شمالی راسی95پرورش گوسفند مغانی خالص 906

شیروان بخش مرگزی 

گلیان محدوده روستا حصار 

گلیان

پست بانک
رضا دراجی 

پهلوانلو
وزارت جهاد کشاورزی13761376

5شیروانخراسان شمالیتولید مبلمان خانگی907
شیروان -خراسان شمالی 

(پیر شهید  )روستای چلو 
صندوق کارآفرینی امید

رضا رحمانی 

برگرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

1بجنوردخراسان شمالیتولیدی کفش چرم دست دوز908
روستای صندل آباد ، 

5خیابان بعثت پالک 
پست بانک

رضا رضاپور 

منفرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت جهاد کشاورزی11121112رضا روحانیبانک توسعه تعاونروستایی داشلی قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ909

910
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای گمهای اسحاق
سازمان امور عشایر ایران500500رضا ساربانپست بانک

2شیروانخراسان شمالی راسی300پرورش گوسفند داشتی 911
خراسان شمالی شیروان 

روستا گلیان
وزارت جهاد کشاورزی15601560رضا ساعدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی904904رضا سامیبانک کشاورزیبجنورد روستای قراجه1بجنوردخراسان شمالیدامپروری بره پرواری912

913
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای حکمآباد 

(عشایرسیاراسفراین)جوین

سازمان امور عشایر ایران500500رضا سعادتمندبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستای پشنده1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی پربازده914
رضا شادمان 

کیوانلو
وزارت جهاد کشاورزی920920

2اسفراینخراسان شمالی راسی15گاو شیری 915
-اسفراین-خراسان شمالی

نیشکیش
وزارت جهاد کشاورزی13201320رضا شرقیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالی کلنی150پرورش زنبورعسل916
 _خراسان شمالی 

روستای رویین_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا شهپریپست بانک

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوساله917
خراسان شمالی شهر گرمه 

کالته هینوا
وزارت جهاد کشاورزی500500رضا صادقیبانک کشاورزی
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10جاجرمخراسان شمالیتبدیل هتل آپارتمان به هتل یک ستاره918

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم آبادی بند خاکی 

دهانه دلبر

1200012000رضا صادقیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری919
رضا صبوری 

قلعه چه
وزارت جهاد کشاورزی200200

920
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای باباچشمه
سازمان امور عشایر ایران400400رضا صحراییبانک توسعه تعاون

921
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای کالته میرزا رحیم
بانک کشاورزی

رضا علی 

اسکندری
سازمان امور عشایر ایران506506

922
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

ابری تپه
سازمان امور عشایر ایران507500رضا علی رضائیپست بانک

1اسفراینخراسان شمالی کلنی100پرورش زنبور عسل 923
 _خراسان شمالی 

روستای اردغان_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی120120رضا علی رنجبربانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی924
خراسان شمالی شیروان 

روستا چور چوری
وزارت جهاد کشاورزی150150رضا علی زادهپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا فرحدلبانک توسعه تعاونزوستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری925

2اسفراینخراسان شمالی راسی195بره پرواری 926
خراسان شمالی اسفراین 

روستای رویین
وزارت جهاد کشاورزی700700رضا فرخیبانک کشاورزی

927
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای دلوچاه
سازمان امور عشایر ایران500500رضا فیاضبانک توسعه تعاون

928
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای فرطان کهنه شهید 

7خلیق 

سازمان امور عشایر ایران500500رضا قادریبانک توسعه تعاون

929
 راسی 80پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ بروال افشار3و 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا کالته زمان بخش 

قوشخانه

وزارت جهاد کشاورزی12081208رضا قلیچیبانک توسعه تعاون

8بجنوردخراسان شمالیپرورش و نگهداری گوسفند داشتی930
- بخش گرمخان - بجنورد 

روستای نوده
وزارت جهاد کشاورزی1200012000رضا محمدزادهبانک کشاورزی
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وزارت جهاد کشاورزی480480رضا محمدیبانک کشاورزیمهدی اباد1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران931

2شیروانخراسان شمالیپرورش صنعتی بره پرواری932

خراسان شمالی شهرستان 

- شیروان روستای دوین 

سایت دامپروری

وزارت جهاد کشاورزی15601560رضا همتی دوینبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا وحیدیبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری933

934
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

روستای دهنه - اسفراین

اجاق
سازمان امور عشایر ایران507500رضا ولیزادهپست بانک

پست بانکروستای شیرآباد1شیروانخراسان شمالیطرح فراز باغ انگور935
رضاعلی تقی 

زاده بزآباد
وزارت جهاد کشاورزی380380

1جاجرمخراسان شمالیباجه خدمات بانکی پست بانک936
شهرستان - خراسان شمالی

روستای دوبرجه- جاجرم
200200رضیه رحیمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش937
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه جعفریبانک توسعه تعاون

100100رقیه زراعتکارصندوق کارآفرینی امیداسفراین روستای سفلی1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی938
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک939
روستای حسین -شیروان 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600رقیه زرهرنبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رقیه شکفتهبانک توسعه تعاوناسفراین روستای سرچشمه2اسفراینخراسان شمالیقالیچه وقالی940

2اسفراینخراسان شمالی(پروانه بهسازی  ) راسی 40گوساله 941
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای چهل حصار
بانک کشاورزی

رقیه عبدلی 

حصاری
وزارت جهاد کشاورزی19581958

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی942
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
141140رقیه عزیزیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای الست علیا1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی943
رقیه عزیزی 

توپکانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1راز و جرگالنخراسان شمالیقالیبافی944
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150رقیه علی نیاپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی945

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش مانه روستای 

برج

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه قاسمیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس946
روستا کچرانلو کوچه سوم 

سمت راست
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رقیه کچرانلوییبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی947

بجنورد روستای بدرانلو 

خیابان ساحل کوچه سراج 

15پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه محبیپست بانک

100100رقیه نوروزی پورصندوق کارآفرینی امیداسفراین روستای سارمران1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی948
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2مانه وسملقانخراسان شمالیهکتار2-کشت گیاهان دارویی949
روستای - مانه و سملقان

دالق تپه
وزارت جهاد کشاورزی272272رقیه یانقبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150رقیه یوسفیبانک توسعه تعاونروستای امین اباد2اسفراینخراسان شمالیقالی بافی950

وزارت جهاد کشاورزی312312رمضان بهروزبانک کشاورزیروستای کالب1بجنوردخراسان شمالیدامداری951

پست بانکعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی50گوسفند 952
رمضان جهان 

پناهی کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران640640

وزارت جهاد کشاورزی200200رمضان حدادبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری953

954
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

قهرمان آباد
پست بانک

رمضان خالق 

پناه بیدواز
سازمان امور عشایر ایران500500

1راز و جرگالنخراسان شمالی راس50گوسفند داشتی پربازده955

راز خیابان امام خمینی 

کوچه شهید ساعدی پالک 

5

بانک توسعه تعاون
رمضان خسرو 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی620620

وزارت جهاد کشاورزی200200رمضان ساعدیبانک توسعه تعاونروستای جلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری956

957
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

قره چاه
سازمان امور عشایر ایران500500رمضان سمبربانک کشاورزی
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200200رمضان شیخ زادهصندوق کارآفرینی امیداسفراین روستای اتیمز1اسفراینخراسان شمالیرنگ کاری958
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیگاو شیری959

حصار و گرمخان شهرک 

امام رضا ک شکوفه پالک 

11

بانک کشاورزی
رمضان علی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی455455

13گرمهخراسان شمالیراسی50پرورش صنعتی گاو شیری960
خراسان شمالیی شهرستان 

جلگه حوض- گرمه 
وزارت جهاد کشاورزی2051020510رمضان علیزادهبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی961
رمضان قربانیان 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران480480

وزارت جهاد کشاورزی528528رمضان قهرمانیبانک توسعه تعاون39150107348راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام962

1شیروانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی963
خراسان شمالی شیروان 

روستا چورچوری
وزارت جهاد کشاورزی150150رمضان قویدلپست بانک

964

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

نجف

وزارت جهاد کشاورزی13471347رمضان کریمیبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران19201920رمضان ولی زادهبانک توسعه تعاونعشایر4مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی965

2اسفراینخراسان شمالیتکمیل اقامتگاه بوم گردی966
خراسان شمالی اسفراین 

روستای اردغان
500500رمضانعلی اعلمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

967
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

ابری تپه
بانک توسعه تعاون

رمضانعلی 

توکلیان
سازمان امور عشایر ایران500500

968
 راسی همراه با 79گوسفند داشتی 

اصالح نزاد
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای دهک
بانک توسعه تعاون

رمضانعلی 

رمضانی استئینی
سازمان امور عشایر ایران500500

4جاجرمخراسان شمالیکشت گیاه دارویی گل محمدی969

- خراسان شمالی 

شوقان - شهرستان جاجرم 

24پالک  - 15خ ارگ-

وزارت جهاد کشاورزی264264رمضانعلی صابریبانک کشاورزی
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1شیروانخراسان شمالی راس2پرورش گاو شیری 970

خراسان شمالی شهرستان 

روستای رضا آباد - شیروان 

غربی

پست بانک
رمضانعلی 

عارفخانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

971
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای صوم امیرقلی
سازمان امور عشایر ایران507500رمضانعلی ماماییپست بانک

2مانه وسملقانخراسان شمالیمکانیزاسیون کشاورزی972
روستای مهمانک خیابان 

24شهید نامجو پالک 
وزارت جهاد کشاورزی16571657رمضانعلی نامجوبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی563563رمضانعلی نودهیپست بانکروستای قره نوده1بجنوردخراسان شمالی راسی80پرورش بره پرواری973

سازمان امور عشایر ایران320320روح اهلل ارشادیپست بانکآشخانه2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی35گوسفند داشتی اصالح نژادی 974

975
خرید دام داشتی و پروار بره های زایش 

شده
بانک کشاورزیعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالی

روح اهلل جهان 

پناهی کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران700700

سازمان امور عشایر ایران700700روح اهلل رشیدبانک کشاورزیعشایر2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی50گوسفند 976

1گرمهخراسان شمالی هکتاری زعفر ان1طرح 977
مشاع -- شهرستان گرمه

حمزه سیدالشهدا
وزارت جهاد کشاورزی315315روح اهلل رمضانیبانک کشاورزی

1گرمهخراسان شمالی راسی5طرح گاو شیری 978
مشاع - شهرستان گرمه

خمینی آباد
وزارت جهاد کشاورزی600600روح اهلل قربانزادهپست بانک

979
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

مجتمع عباس آباد
سازمان امور عشایر ایران507500روح اله جعفریپست بانک

980
تولید کندو زنبور  )نجاری و درودگری 

(عسل
صندوق کارآفرینی امیدروستای خرق3فاروجخراسان شمالی

روح اله شریفی 

خرق
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

981
زنبورداری بمنظور تولید عسل طبیعی 

 کلنی200به ظرفیت 
وزارت جهاد کشاورزی560560روح اله گریوانیصندوق کارآفرینی امیدبجنورد گریوان1بجنوردخراسان شمالی

وزارت جهاد کشاورزی364364روح اله واحدیبانک کشاورزیروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور982

صندوق کارآفرینی امیدروستای پیرعلی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی983
روضه گل رنجبر 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران100100
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1شیروانخراسان شمالی راس2پرورش گاو شیری 984
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای پیر شهید
بانک توسعه تعاون

رویا غالمزاده 

مطلق شیروان
وزارت جهاد کشاورزی200200

5شیروانخراسان شمالی راسی450پرورش بره پرواری 985

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای محمد 

علیخان

وزارت جهاد کشاورزی63006300رویا غالمیبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی986
خراسان شمالی شهرستان 

رازو جرگالن روستای باغلق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ریوفه فرشادبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی987
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
پست بانک

زبیده الهوردی 

زاده
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080زبیده بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی988

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی989
- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای چهل دختران
100100زبیده دسینپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زرافشان رحمانیبانک توسعه تعاونروستای پیغو1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی990

991
 240پرورش صنعتی گوسفند داشتی 

راسی
4شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا گلیان
وزارت جهاد کشاورزی37603760زری اسالمیبانک کشاورزی

پست بانکروستای شیخ1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی992
زری نوروز 

قدیمی سرخزو
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

993
خیاطی و الگوسازی رایانه ای برای 

تولید پوشاک زنانه
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

بخش قوشخانه روستا باغ
بانک توسعه تعاون

زکیه اخالقی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی480480زکیه امانیبانک کشاورزیاسفراین روستای کسرق1اسفراینخراسان شمالی هکتاری2کاشت زعفران 994

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی995
مانه و - خراسان شمالی

روستای قلندر تپه- سملقان
پست بانک

زکیه آشفته 

ترکانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی996

روستای نجف خیابان شهید 

باهنر کوچه شهید ولی پور 

9پالک 

بانک توسعه تعاون
زکیه قربانیان 

کیکانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکروستای چوکانلو1شیروانخراسان شمالیقالیبافی997
زلیخا صدقی 

چوکانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 998

-استان خراسان شمالی 

-شهرستان راز و جرگالن 

روستای تازه -بخش غالمان 

قلعه

وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا اربابیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیبافت تابلو فرش999

- شیروان-خراسان شمالی

جنب -روستای شرکانلو

مسجد امام حسین

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا اسمعیلیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا افتادهبانک توسعه تعاونروستای کشانک1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1000

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1001
بخش مرکزی روستای 

جلفدره
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا الهامیبانک کشاورزی

پست بانکروستای سرچشمه1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1002
زهرا امیدوار 

برزل آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1جاجرمخراسان شمالیقالیبافی1003
جاجرم بخش سنخواست 

روستای جربت
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا ایمانیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا آبشناسپست بانکروستای نجف1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1004

بانک توسعه تعاونروستای سیاهدشت1فاروجخراسان شمالیقالی بافی1005
زهرا آتشی گزل 

آباد سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

3مانه وسملقانخراسان شمالیپخت و بسته بندی انواع نان1006

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان روستای 

109کشانک پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زهرا آزادمردپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1007

روستای لنگر مابین 

روستای عزیزآباد و لنگر 

جنب مسجد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا آمادهپست بانک
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بانک توسعه تعاونعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی1008
زهرا باقریان 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران12801280

صندوق کارآفرینی امیدجاده کوشکی جنب امامزاده1اسفراینخراسان شمالیکارگاه بلوک زنی1009
زهرا بانو شکوری 

جوشقان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1010

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080زهرا بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1011

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1012
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
100100زهرا بیدلبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا پاسبانبانک توسعه تعاونروستای بیار1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1013

وزارت جهاد کشاورزی904904زهرا پلنگ سواربانک کشاورزیبجنورد روستای ریین1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک1014

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا ترحمیبانک کشاورزیتنگه راز1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1015

1016
بسته بندی و درجه بندی محصوالت 

زراعی
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم روستای 

3شهید طالبیان 
وزارت جهاد کشاورزی144144زهرا تیموریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا جمالیپست بانکروستای قوچ قلعه1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1017

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش مرغ بومی1018

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

شورک

وزارت جهاد کشاورزی100100زهرا حسنیپست بانک

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی1019
خراسان شمالی شیروان 

روستا شکرانلو
بانک توسعه تعاون

زهرا حسین 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی152152

1بجنوردخراسان شمالینمایندگی پست بانک1020
خراسان شمالی بجنورد 

روستای اهلل وردی خان
200200زهرا خاکپورپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالیقالی بافی1021
-شیروان-خراسان شمالی

روستای بیگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا خدادادیپست بانک
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1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1022
 3بجنورد باقرخان باقرخان 

15خسابان شهید عفتی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا خوش اندامبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستای یام1فاروجخراسان شمالیپرورش قارچ دکمه ای1023
زهرا خوش کالم 

یامی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1024
خیابان -روستای کریک

کوچه بهار-خلیج فارس
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا خوشدلصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 1025
خراسان شمالی شیروان 

روستا زیارت
وزارت جهاد کشاورزی150150زهرا داستانپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا دهقانیپست بانکروستای سریوان عاشقان1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1026

2اسفراینخراسان شمالی راسی10گاوشیری 1027

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

کالته میرزارحیم

وزارت جهاد کشاورزی880880زهرا ذبیحیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای سه گنبد2فاروجخراسان شمالیچرم دوزی1028
زهرا رجعتی 

فاروجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

200200زهرا رحیمیپست بانکبجنورد روستا تاتار1بجنوردخراسان شمالی(ict)باجه خدمات بانکی روستایی1029
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا رستبانک کشاورزیجلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1030

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش مرغ بومی1031

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

مهمانک

وزارت جهاد کشاورزی100100زهرا رمضانیپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدبجنورد کالته شهید آذرسا1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی1032
زهرا رمضانی 

راستی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000زهرا زینلیصندوق کارآفرینی امیدروستای محمدعلی پهلوان10بجنوردخراسان شمالیتولید فرش دستباف1033

وزارت جهاد کشاورزی700700زهرا سروریبانک کشاورزیروستای سریوان تپه1بجنوردخراسان شمالیکاشت زعفران1034

1راز و جرگالنخراسان شمالیدوخت لباس1035

شهرستان رازوجرگالن 

بخش مرکزی روستای 

پشنده

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا سعیدیصندوق کارآفرینی امید
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا شاکریصندوق کارآفرینی امیدروستای نادر آباد1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1036

1شیروانخراسان شمالیبافت تابلو فرش1037
روستای حسین آباد کوچه 

1اسماعیل زاده 
پست بانک

زهرا شجاعی 

حسین آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1038
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
100100زهرا شعبانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1039
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا شکیبابانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1040
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
100100زهرا صالحبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی1041
بجنورد روستای حمزانلو 

کوچه ملکشی
100100زهرا صالحصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1042
روستای کالته میرزا 

خیابان الله ها.رحیم
100100زهرا صدقیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی1043

مانه و - خراسان شمالی 

محله - بخش مانه- سملقان

عشایری سامان

بانک توسعه تعاون
زهرا صدوقی 

توپکانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا طالبیبانک توسعه تعاونروستای گریوان خ امام رضا1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1044

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1045

- استان خراسان شمالی

- شهرستان شیروان 

روستای خانلق

100100زهرا طریقت زادبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1046

-استان خراسان شمالی

-شهرستان مانه و سملقان

خیابان -روستای شیر آباد

-کوچه بنفشه-خلیج فارس

7پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا عباسیپست بانک

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1047
خراسان شمالی اسفراین 

روستای اردغان
100100زهرا عالییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا عیدیپست بانکروستای سست1اسفراینخراسان شمالیپرورش قارچ خوراکی1048

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1049
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
صندوق کارآفرینی امید

زهرا غالمی 

پوررویینی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1050
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای الست الیا
100100زهرا فرهادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی100100زهرا قاسمیبانک توسعه تعاونشیروان روستا بیگان1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 1051

1052
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستیا کالته میرزا رحیم
سازمان امور عشایر ایران502500زهرا قدرتیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا قدیمیبانک توسعه تعاونغالمان5راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ1053

100100زهرا قربانیصندوق کارآفرینی امیداسفراین روستای سارمران1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1054
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی(کارگاه خیاطی  )تولید پوشاک 1055
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
پست بانک

زهرا قربانی نژاد 

عبدآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1056
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای ایرج
100100زهرا قصاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک1057

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

نجف

200200زهرا کریمیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1058
پرورش گیاهان زینتی در گلخانه 

(گلخانه)کوچک
1مانه وسملقانخراسان شمالی

ابتدای ورودی روستای 

مالحسن
وزارت جهاد کشاورزی100100زهرا کمالیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا گریوانیپست بانکروستای علی گل1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1059

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالیبافی1060
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا گلیپست بانک
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1فاروجخراسان شمالیفراوری محصول زعفران1061

خراسان شمالی ، شهرستان 

فاروج، تیتکانلو، خ شهدا، 

جنب نانوایی شجاع

بانک کشاورزی
زهرا لشکری 

احمدآباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

200200زهرا محزونصندوق کارآفرینی امیدروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی1062
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای آزادگان1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1063
زهرا محمدزاده 

ابراهیمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی1064
روستای کاستان کوچه 

منبع آب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا مرگانپست بانک

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1065
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100زهرا منصوریانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا مهاجریپست بانکروستای انصار سر سه راهی1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1066

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1067
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای الست الیا
100100زهرا میالنلوپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی549549زهرا ناموربانک کشاورزیروستای قلعه جق1بجنوردخراسان شمالی راسی70پرورش بره پواری 1068

1069
احداث ازماییشگاه خاک و گیاه واب 

وکود
3شیروانخراسان شمالی

شیروان بخش مرکزی 

روستا خانلق
وزارت جهاد کشاورزی640640زهرا نجفیبانک توسعه تعاون

2بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1070
روستای اسفیدان کوچه 

 طبقه همکف98سعیدی پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زهرا هدایتیپست بانک

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران1071

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

نجف

بانک کشاورزی
زهرا یوسفی 

بهلولی احمدی
وزارت جهاد کشاورزی616616

1راز و جرگالنخراسان شمالیبافتنی های سنتی1072
راز و - خراسان شمالی

روستای راستقان- جرگالن 
100100زهره اسعدیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت960960زهره برومندپست بانکشوقان روستا شوراب4جاجرمخراسان شمالیضدیخ1073
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهره بهمنصندوق کارآفرینی امیدروستایی تنگه ترکمن1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1074

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره داودیپست بانکروستای قوچ قلعه1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1075

بانک کشاورزیروستای تازه قلعه2راز و جرگالنخراسان شمالیاسب اصیل تکثیری1076
زهره سهرابی 

افشرانلو
وزارت جهاد کشاورزی19921992

پست بانکروستای تنسوان1شیروانخراسان شمالیدوخت لباس1077
زهره عوض 

محمدیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیاسفراین روستای کوشکی2اسفراینخراسان شمالی راسی80پرورش گوسفند داشتی 1078
زهره غالمزاده 

نیکو
وزارت جهاد کشاورزی772772

1079

 چهار 800خرید یک دستگاه تراکتور 

سیلندر وجفت دیفرانسیل و سم پاش 

پشت تراکتوری

1راز و جرگالنخراسان شمالی

شهرستان -خراسان شمالی 

بخش -رازو جرگالن 

غالمان روستای آدینه قلی

بانک کشاورزی
زهره قاسمی 

گوگلی
وزارت جهاد کشاورزی569569

1بجنوردخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستایی1080

خیابان - روستای لنگر

- شهید مصیب لنگری

نرسیده به - سمت چپ

میدان اصلی

200200زهره گردآسیاییپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران1081

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

بیار

وزارت جهاد کشاورزی462462زهره محمدیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی(کارگاه خیاطی  )تولیدی پوشاک 1082
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
بانک توسعه تعاون

زهره منفرد 

مایوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1شیروانخراسان شمالیتولید فرش و قالی دستباف1083
خراسان شمالی شیروان 

روستا فجرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهره نوری بز ابادپست بانک

100100زهره ولی زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای نیاب1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1084
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک و سنگین1085
روستای بیدک باالتر از 

دهیاری
وزارت جهاد کشاورزی880880زوارعلی بیدکیبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1086
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا گل اربابیصندوق کارآفرینی امید
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1شیروانخراسان شمالیپرورش گوسفند1087

- بخش سرحد - شیروان 

-دهستان جیرستان 

روستای ملوانلو

بانک توسعه تعاون
زیبا نسا 

خواستکاران
وزارت جهاد کشاورزی152152

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1088
راز خیابان امام خمینی 

کوچه شهید حسنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا نصرتیبانک کشاورزی

1089
 راسی 60پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ بروال2و 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا باداملق
بانک توسعه تعاون

زین العابدین 

ایزانلو
وزارت جهاد کشاورزی10641064

بانک کشاورزیروستای گزاباد2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی1090
زین العابدین 

شیرزاد
وزارت جهاد کشاورزی543543

1091
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

اسفراین بخش صفی آباد 

روستای نیاب
بانک کشاورزی

زین العابدین 

ولی زاده
سازمان امور عشایر ایران500500

صندوق کارآفرینی امیدروستای الست علیا1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1092
زینب آمری 

آرمورد قاجی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای حصار اندف4فاروجخراسان شمالیتولید تیرچه و بلوک و قطعات بتنی1093
زینب بازمانده 

جوزان
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه1094
-شیروان-خراسان شمالی

روستای حسین آباد
صندوق کارآفرینی امید

زینب باقری زاده 

کالته بالی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100زینب پیرمردپست بانکروستای الست علیا1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1095
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب جعفریپست بانکجلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1096

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1097
- روستای کشانک-اشخانه

خ امام خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب جعفریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب حمیدیپست بانکروستای دهگاه1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1098

1شیروانخراسان شمالیخیاطی1099
روستای حسین آباد جنب 

مسجد امام حسن مجتبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب حمیدیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1100

بجنورد کالته محمدعلی 

پهلوان خیابان شهید کاوه 

19پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زینب دلیریانصندوق کارآفرینی امید
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب رادبانک کشاورزیراز1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1101

1102
قالی )فرش دست بافت و دستبافته ها 

(بافی
1بجنوردخراسان شمالی

محمد علی پهلوان خیابان 

 2شهید رجایی رجایی 

75پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب رضاییصندوق کارآفرینی امید

2گرمهخراسان شمالیقالیبافی1103
چشمه خان منزل علی 

کریمی
پست بانک

زینب رمضان 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 1104
خراسان شمالی شیروان 

روستا ورقی
بانک توسعه تعاون

زینب رمضانی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی152152

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1105
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای ایرج
صندوق کارآفرینی امید

زینب زحمتی 

ایرج
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1106
 خ 3روستای باقرخان 

2 سپاس 15عفتی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب زراعتکاربانک توسعه تعاون

100100زینب سعادتیصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای باقرخان1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی1107
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1108
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای پیر شهید
پست بانک

زینب غالم زاده 

بلقان علیا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1109
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
100100زینب فکوریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیتولید و فرآوری زعفران1110
-شیروان-خراسان شمالی

روستای اهلل آباد
صندوق کارآفرینی امید

زینب فیاضی 

سه گنبد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

صندوق کارآفرینی امیدروستای پشنده1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی1111
زینب کیانی 

یردوقدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت110110

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1112

اسفراین -خراسان شمالی

بخش صفی اباد روستای 

الست سفلی

102100زینب ماسیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی1113
مانه و - خراسان شمالی

روستای نادرآباد- سملقان
100100زینب مجردیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران100100زینب محمدنیاصندوق کارآفرینی امیدروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی1114
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب محمدیبانک کشاورزیروستای اشرف دره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1115

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب مویدیبانک توسعه تعاونروستای فرحدین1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی1116

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080زینت بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1117

1118

- پرورش بره پرواری اصالح نژاد بروال 

سایت عشایری  ) راسی 150افشار 

(دوین 

2شیروانخراسان شمالی
- خراسان شمالی شیروان 

سایت عشایری دوین
سازمان امور عشایر ایران18001800زینت خارهبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالی(سفره کردی)گلیم بافی 1119
بجنورد کالته شهید آذرسا 

106پالک 
100100زینت عباسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2اسفراینخراسان شمالی راسی15گاوشیری 1120

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

رحیم اباد

وزارت جهاد کشاورزی13201320زینت مالداریبانک کشاورزی

1121
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای میان دشت
سازمان امور عشایر ایران507500زینل سعادتمندپست بانک

بانک توسعه تعاونروستای ترقی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی1122
زیور خوش کار 

قولیانلو
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3بجنوردخراسان شمالیبره پرواری1123
بجنورد گرمخان روستای 

قارلق
بانک کشاورزی

زیور محمدی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی36003600

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سارا بهمنصندوق کارآفرینی امیدروستایی تنگه ترکمن1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1124

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سارا جعفریپست بانکاشخانه روستای کشانک1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی مدرن1125

1شیروانخراسان شمالیطرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی1126
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای گرزو
پست بانک

سارا حسنقلی 

زاده رضائی 

شیروان

وزارت جهاد کشاورزی180180

1بجنوردخراسان شمالیتجهیز دفتر خدمات بانکی1127
خیابان - چناران- بجنورد

1نبش جنت- جنت 
200200سارا خدادادیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1128
بهسازی اماکن دامی و پرورش بره 

 راسی100پرواری 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا رزمقان
بانک توسعه تعاون

سارا فرهادی 

رزمقان
وزارت جهاد کشاورزی780780
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100100سارا قره قاشلوصندوق کارآفرینی امیدروستای الست علیا1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1129
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1130
بخش بدرانلو ر وستای اقا 

نبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سارا محمدیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1131
بخش مرکزی روستای 

دراقانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سارا نظریپست بانک

1شیروانخراسان شمالیطرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی1132
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای باغ
وزارت جهاد کشاورزی180180سارا نظریانپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی1133
کوچه -روستای کاستان 

مدرسه شهید رضایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ساره مرگانپست بانک

بانک توسعه تعاونروستای حجت آباد- جاجرم2جاجرمخراسان شمالی رأسی20پرورش گاو شیری 1134
ساره مهرابیان 

توپکانلو
وزارت جهاد کشاورزی20002000

وزارت جهاد کشاورزی368368ساسان نیستانیبانک کشاورزیمم1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل و تولید عسل1135

1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 1136
خراسان شمالی شیروان 

روستا سنجد
پست بانک

ساالر خوش 

آیند جعفراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

1137
گاو دورگ شیری اصالح شده به 

 رأس15ظرفیت 
2راز و جرگالنخراسان شمالی

شهرستان رازوجرگالن 

بخش غالمان روستای 

داشلی قلعه

وزارت جهاد کشاورزی16681668ساناز نیریبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای امانلی1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1138
سبحان بردی 

کمالی
وزارت جهاد کشاورزی650650

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گاو شیری1139
مانه و -خراسان شمالی

روستای یارچلی-سملقان
بانک توسعه تعاون

سبحان وردی 

آرین
وزارت جهاد کشاورزی704704

وزارت جهاد کشاورزی352352سبزعلی باغچیقیبانک کشاورزیبجنورد روستای باغچق1بجنوردخراسان شمالی راسی4گاو شیری 1140

وزارت جهاد کشاورزی870870ستار فرزینبانک کشاورزیروستای کرپشلی1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1141

3مانه وسملقانخراسان شمالیکارگاه تولید پوشاک1142
خراسان شمالی، مانه و 

سملقان، روستای مال حسن
وزارت صنعت، معدن و تجارت23002300ستاره براتیصندوق کارآفرینی امید
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1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1143

خراسان شمالی شهرستان 

شروان روستای چلو امام 

26رضا 

100100ستاره گوهریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1144
راسی 80پرورش گوسفند مغانی خالص

 راسی قوچ بروال افشار3و
بانک توسعه تعاونروستا قلعه بیگ1شیروانخراسان شمالی

ستاره محمدی 

االشلو
وزارت جهاد کشاورزی13761376

پست بانکروستای ینگه قلعه1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1145
ستاره همایونی 

حمزانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

پست بانکاشخانه روستایی هاور2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت گل محمدی1146
سجاد ابراهیمی 

ثانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی480480سجاد بهبودیبانک کشاورزیروستای چشمه خالدآباد1اسفراینخراسان شمالی هکتاری2کاشت زعفران 1147

1شیروانخراسان شمالی راسی67پرورش بره پرواری 1148

-استان خراسان شمالی

روستای -شهرستان شیروان

حصار هنامه

وزارت جهاد کشاورزی455455سجاد شیردلپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک1149

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

چمن بید

200200سجاد قهرمانیانپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2گرمهخراسان شمالی راسی گاو شیری9طرح 1150
روستای - شهرستان گرمه

دشت
وزارت جهاد کشاورزی800800سجاد کاردانپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل تولید عسل طبیعی1151
خراسان شمالی بجنورد 

روستای تیمور تاش
وزارت جهاد کشاورزی400400سحر رحیمیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش1152

-شیروان-خراسان شمالی

خ –روستای خانلق 

شهید -شهیدصالحی

5قطعه -4صالحی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سحر شکیباصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200سحر کاظمی رادبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری1153

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1154
شهرستان راز و جرگالن 

روستای اشرف االسالم
بانک کشاورزی

سراج الدین 

قهرمانی
وزارت جهاد کشاورزی930930
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1155
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

3روستای منبع شماره 
سازمان امور عشایر ایران504400سطانرضا تنهاپست بانک

1156
 80پرورش گوسفند اصالح نژاد افشار

راس
3شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا سولدی
وزارت جهاد کشاورزی20302030سعید التماسیبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیتولیدی صنعتی نبات1157

روستای سندل آباد بعد پل 

سمت چپ انتهای خیابان 

نبش چهارراه بعد از آبنبات 

درتومی تولیدی نبات

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800سعید بخش یامیصندوق کارآفرینی امید

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1158
شهرستان راز و جرگالن 

روستای دویدخ
وزارت جهاد کشاورزی720720سعید پارسهبانک کشاورزی

3مانه وسملقانخراسان شمالیراسی200پرورش گوسفند داشتی 1159
-شهرستان مانه و سملقان

روستای امند
وزارت جهاد کشاورزی33923392سعید تقتمشبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی زعفران1160
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای برزل آباد
بانک کشاورزی

سعید جنگجو 

برزل آباد
وزارت جهاد کشاورزی320320

صندوق کارآفرینی امیدروستای چری1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1161
سعید حسن 

زاده فاروجی
وزارت جهاد کشاورزی280280

وزارت جهاد کشاورزی10301030سعید حصاریبانک کشاورزیروستای حصار حسینی2بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل1162

صندوق کارآفرینی امیدروستای ترنیک1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1163
سعید خسروی 

ترنیک
وزارت جهاد کشاورزی280280

2مانه وسملقانخراسان شمالی(گیاهان دارویی)پرورش گل محمدی1164

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کشانک

وزارت جهاد کشاورزی400400سعید رضاییبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1165
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
پست بانک

سعید رمضانی 

نژادرویین
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1166
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100سعید رویانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1فاروجخراسان شمالیپست بانک1167
خراسان شمالی شهرستان 

فاروج روستای چری
پست بانک

سعید سامانی 

چری
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

12001200سعید شکیباپست بانکروستای ریین2بجنوردخراسان شمالیانگشتر سازی و تراش سنگهای قیمتی1168
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3مانه وسملقانخراسان شمالیتولیدی فیلتر هوا1169

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

حسن سو

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000سعید علی نیاپست بانک

1170
 راسی 158پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
سازمان امور عشایر ایران880880سعید نوریبانک کشاورزیروستای فرطان2اسفراینخراسان شمالی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سعیده درخشانیپست بانکسوخسو رحیمی1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی1171

1شیروانخراسان شمالی(تولید پوشاک  )دوخت لباس 1172
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
بانک توسعه تعاون

سعیده سادات 

خوشروش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای مایوان1فاروجخراسان شمالیپرورش قارچ خوراکی1173
سعیده 

غالمحسین زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1174
خراسان شمالی شیروان 

روستا اله اباد
وزارت جهاد کشاورزی152152سعیده قربانیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سکینه اسفند مذصندوق کارآفرینی امیدروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی1175

صندوق کارآفرینی امیدفاروج مزرعه مهنی1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1176
سکینه اسماعیل 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی280280

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1177

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کشانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه افتادهپست بانک

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1178
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای فرطان
100100سکینه افراسیابیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1179
بخش مرکزی روستای 

68 پالک 5آذرسا 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه باقرزادهبانک توسعه تعاون

2اسفراینخراسان شمالی راسی35بره پروار 1180
خراسان شمالی اسفراین 

روستای زرق آباد
وزارت جهاد کشاورزی183183سکینه پیربادهبانک کشاورزی
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200200سکینه حسینیبانک توسعه تعاونروستای نجف آباد1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی1181
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سکینه حصاریصندوق کارآفرینی امیدگرمه کالته شیر علی5گرمهخراسان شمالیتولید گرانول پلی اتیلن1182

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه حمیدیپست بانکروستای دهگاه1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1183

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1184
روستای منصور آباد بخش 

جیرانسو
پست بانک

سکینه خانگلدی 

کیکانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت155155سکینه خضریبانک توسعه تعاونروستای قراجه رباط-جاجرم1جاجرمخراسان شمالیپوشاک1185

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1186
 خ 3روستای باقرخان 

2 سپاس 15عفتی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه داصیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سکینه رحیمیبانک توسعه تعاونروستای خیر اباد2اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1187

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1188
خراسان شمالی اسفراین 

روستای قلعه چاه
صندوق کارآفرینی امید

سکینه سعادت 

نژاد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه سعیدیپست بانکبجنورد روستای سلولی1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1189

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1190
خراسان شمالی اسفراین 

روستای قره چاه
100100سکینه سلیمانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سکینه شفیعیپست بانکروستا قوش تپه1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی1191

100100سکینه طینتی فرصندوق کارآفرینی امیدروستای الست سفلی1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1192
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای جلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1193
سکینه عین 

بیگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1194
تولید پیراهن مردانه به صورت سری 

دوزی
4شیروانخراسان شمالی

شیروان روستای چلو جنب 

نانوایی قاسمیان
صندوق کارآفرینی امید

سکینه غالمی 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سکینه قلیبانک توسعه تعاونروستای سارمران1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1195
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وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سکینه قلی زادهبانک توسعه تعاونروستای ایزی1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1196

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1197
خراسان شمالی روستای 

الست سفلی
100100سکینه کاظم نیاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه محبیصندوق کارآفرینی امیدروستای بدرانلو1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1198

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1199
 3بجنورد روستای باقرخان 

خیابان شهید عفتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه محمدیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 1200
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل آباد
وزارت جهاد کشاورزی152152سکینه مظاهریبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1201
روستای زو علیا کوچه 

جنب مدرسه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه مهجورپست بانک

100100سکینه نمازیپست بانکاسفراین روستا رویین1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1202
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سکینه هجرتیبانک توسعه تعاونمحمد علی پهلوان3بجنوردخراسان شمالیخیاطی1203

1204
 100احداث پرورش گوساله پرواری 

راسی
3بجنوردخراسان شمالی

سهیل )39طالقانی -بجنورد

نبش چهار راه  (ایزد دوست

 واحد یک10اول پالک 

وزارت جهاد کشاورزی14401440سکینه وحدانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی1205
بجنورد کالته شهید آذرسا 

18کوچه آخر پالک 
صندوق کارآفرینی امید

سالطین 

رمضانی راستی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی1206
سالطین علیزاده 

قاچکانلو
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 1207
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
بانک توسعه تعاون

سلطانعلی 

غالمانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

200200سلمان کاظم زادهپست بانکاسفراین روستای اردغان1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستایی اردغان1208
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش کرم ابریشم1209

بخش مرکزی دهستان 

جیرانشو روستای قره قانلو 

کوی مدرسه

وزارت جهاد کشاورزی100100سلیمان تقتمشبانک کشاورزی
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3مانه وسملقانخراسان شمالیراسی200پرورش گوسفند داشتی 1210
-شهرستان مانه و سملقان

روستای امند
وزارت جهاد کشاورزی33923392سلیمان تقتمشبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک1211

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قلعه خان

200200سلیمان رحمانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1راز و جرگالنخراسان شمالیسوزن دوزی لباس ترکمن1212

راز و - خراسان شمالی

روستای - غالمان- جرگالن

پرسه سو سفلی

100100سلیمه قلی زادهپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی150150سمانه جعفریانبانک کشاورزیروستای تیتکانلو1فاروجخراسان شمالیبسته بندی حبوبات1213

2بجنوردخراسان شمالیکارگاه چرم دوزی1214
 6اهلل وردیخان امام رضا

جنب نانوایی رمضان
760760سمانه جوشنیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمانه عزیزیانپست بانکبجنورد روستای تات برزانلو1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1215

2شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1216
خراسان شمالی شهرستان 

عشایری-- شیروان 
پست بانک

سمانه کریمی 

گل شفا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیاسفراین روستای زرق آباد2اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران1217
سمانه محبتی 

میاندشتی
وزارت جهاد کشاورزی480480

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1218
شهرستان رازو جرگالن 

روستای گوی نیک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیرا آرزوبانک کشاورزی

109100سمیرا به سرشتپست بانکروستای الست علیا1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1219
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2شیروانخراسان شمالیتولید فرش و قالی دستباف1220
خراسان شمالی شیروان 

روستا رزمغان
پست بانک

سمیرا پیرمحمد 

زاده رزمقان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش مرغ بومی1221
مانه و سملقان روستای 

اسپاخو
وزارت جهاد کشاورزی100100سمیرا صدقیصندوق کارآفرینی امید

1222
احداث دامداری و پرورش بره پرواری 

 راسی70
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا رباط
وزارت جهاد کشاورزی540540سمیرا فرزینپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیرا کمالیبانک توسعه تعاونروستای انصار1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1223
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1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1224

بجنورد کالته محمدعلی 

پهلوان خیابان شهید کاوه 

114پالک 

صندوق کارآفرینی امید
سمینه مهری 

دوغایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه احمدیبانک کشاورزیسوخسو هاشم1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1225

وزارت جهاد کشاورزی280280سمیه بدیعیصندوق کارآفرینی امیدروستای گزکوه1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1226

1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه1227
-شیروان-خراسان شمالی

روستای سجادآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه برات زادهبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1228
روستای محمد علی پهلوان 

125 پ 1چمران 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سمیه بهادریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1229

وزارت جهاد کشاورزی100100سمیه تقتمشبانک کشاورزییخش مرکزی روستای امند1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش کرم ابریشم1230

بانک توسعه تعاوناشخانه روستای لنگر1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی1231
سمیه حسین 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه رحمانیپست بانکروستای کشک آباد1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1232

1شیروانخراسان شمالیتولیدپوشاک زنانه1233

-شیروان-خراسان شمالی

امام علی -روستای خانلق

40پالک-16

بانک توسعه تعاون
سمیه رشید 

کهنه اوغاز
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه رواپست بانکروستای بهکده1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی و گلدوزی1234

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه شاکریصندوق کارآفرینی امیداسفروج1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1235

1شیروانخراسان شمالیبافت تابلو فرش1236

- شیروان-خراسان شمالی

-7اندیشه -کارخانه قند

1پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه شکریپست بانک

بانک توسعه تعاونداشلی قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش گاو شیری1237
سمیه صیاد 

رشوانلو
وزارت جهاد کشاورزی11121112
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1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند 1238
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای فجر آباد
پست بانک

سمیه علی پور 

برزل آباد
وزارت جهاد کشاورزی150150

1راز و جرگالنخراسان شمالیبروال- گوسفند داشتی نژاد مغانی1239

شهرستان رازوجرگالن 

بخش غالمان روستای 

داشلی قلعه

وزارت جهاد کشاورزی998998سمیه فرهمندپست بانک

1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه1240

خراسان شمالی شیروان 

روستای اله آباد سفلی خ 

5شهید رجایی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه کریمیپست بانک

سازمان امور عشایر ایران100100سمیه محمدزادهصندوق کارآفرینی امیدعشایر تیتکانلو1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی1241

1راز و جرگالنخراسان شمالیبره پرواری1242
شهرستان رازو جرگالن 

روستایپشنده
وزارت جهاد کشاورزی300300سهراب اسعدیبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی1243

مانه و -خراسان شمالی

منطقه عشایری -سملقان

قره میدان

پست بانک
سهیال امیری 

توپکانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال جمالیپست بانکروستای قاضی علیا- بجنورد1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1244

1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل1245
بجنورد روستای حصار 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی120120سهیال داوریانپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی1246
بجنورد کالته شهید آذرسا 

2خیابان شهید صفدری 
100100سهیال رمضانیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی1247

مانه و -خراسان شمالی

عشایر روستای -سملقان

عزیزآباد

100100سهیال ساز نوروزپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال صدیقیصندوق کارآفرینی امیدروستای کشانک1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1248

1راز و جرگالنخراسان شمالیفرش دستباف1249
رازوجرگالن بخش غالمان 

روستای غالمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال قدیمیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سهیال نجاتیصندوق کارآفرینی امیدروستای چری1فاروجخراسان شمالیخیاطی1250
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100100سودابه امیریصندوق کارآفرینی امیدشیروان روستای تفتازان1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی1251
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودابه بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1252

1فاروجخراسان شمالیپرورش قارچ دکمه ای1253
فاروج روستای جعفرآباد 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی140140سودابه واحدیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیدوخت لباس1254
خیابان -روستای منصوران

3بهار -بهار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سوریه بیگناهصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیتولید فرش و قالی دستباف1255
خراسان شمالی شیروان 

روستا تنسوان
پست بانک

سوسن حسن 

زاده تنسوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت180180

بانک توسعه تعاونروستای خوشین1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1256
سوسن حسین 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200100

2اسفراینخراسان شمالی راسی90بره پرواری 1257

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

حبس اباد

وزارت جهاد کشاورزی480480سوسن ولی پورصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای خرق4فاروجخراسان شمالیبوم گردی و گردشگری1258
سید ابوطالب 

علی زاده خرقی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستا زیارت کهنه قلعه1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی1259
سید امید 

موسوی یارت
وزارت جهاد کشاورزی152152

1شیروانخراسان شمالیمعرق چوب1260

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حصار 

دوین

بانک توسعه تعاون
سید امین جمال 

زاده حصار
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند 1261
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سکه
صندوق کارآفرینی امید

سید بابا اکبرزاده 

سکه
وزارت جهاد کشاورزی150150

3مانه وسملقانخراسان شمالیشور کردن1262
جاده مسیر شیر - اشخانه 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800سید جواد علویصندوق کارآفرینی امید

1اسفراینخراسان شمالی کلنی140پرورش زنبورعسل1263

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

حسن اباد چنار سوخته

وزارت جهاد کشاورزی179179سید جواد نقویانبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2شیروانخراسان شمالیواحد پرورش ماهی سردابی1264
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای گلیان
بانک توسعه تعاون

سید حسن 

خادم مشهد 

طرقی

وزارت جهاد کشاورزی25602560

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش مرغ بومی1265

شهرستان - خراسان شمالی

روستای زو - مانه و سملقان

علیا

وزارت جهاد کشاورزی100100سید حسن نبویصندوق کارآفرینی امید

پست بانکفاروج روستای سه گنبد1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی1266

سید حسین 

خواجوی سه 

گنبد

وزارت جهاد کشاورزی554554

1اسفراینخراسان شمالیچادرشب بافی1267
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
پست بانک

سید حسین 

شفیعی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3بجنوردخراسان شمالیاقامتگاه بومگردی1268
شهرستان بجنورد روستای 

مهنان
صندوق کارآفرینی امید

سید حسین 

مهنانی
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکاسفراین روستای رویین1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستایی رویین1269
سید حسین 

نجفیان
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1270
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیروستای حصار اندف1فاروجخراسان شمالی

سید حیدر 

شوقی خبوشان
وزارت جهاد کشاورزی405405

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 1271

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حصار 

دوین

پست بانک
سید رضا جمال 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی100100

بانک توسعه تعاونروستای آنابای1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی1272
سید شریف 

عطاردی
وزارت جهاد کشاورزی832666

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش مرغ بومی1273

شهرستان - خراسان شمالی

روستای زو - مانه و سملقان

علیا

وزارت جهاد کشاورزی100100سید عباس نبویپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدروستای مایوان1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1274
سید محمد 

عبدالهی مایوان
وزارت جهاد کشاورزی280280

بانک کشاورزیروستای توت2بجنوردخراسان شمالیگاو شیری1275
سید محمدرضا 

اصغری
وزارت جهاد کشاورزی12321232

بانک کشاورزیروستای بیدواز- اسفراین2اسفراینخراسان شمالی کلنی100زنبور عسل 1276
سید موسی 

سیدی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی131131



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 1277
خراسان شمالی شیروان 

روستا زیارت
پست بانک

سید موسی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش زنبور عسل1278

شهرستان - خراسان شمالی

بهکده - مانه و سملقان

روستای سوته- رضوی

صندوق کارآفرینی امید
سید هاجر 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی300300

2اسفراینخراسان شمالیکلنی250پرورش زنبورعسل1279
 _خراسان شمالی

روستای بیدواز_اسفراین
بانک کشاورزی

سید یحیی 

سیدی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی311311

1280
احداث و پرورش - شیالت و آبزیان 

ماهیان زینتی
بانک کشاورزیحوالی روستای برج3اسفراینخراسان شمالی

سیداسماعیل 

هاشمی
وزارت جهاد کشاورزی17001700

پست بانکروستای نرگس لو1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1281
سیدحبیب اله 

فخرفاطمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1282
طرح توجهی کشت گیاهان دارویی 

زعفران
1شیروانخراسان شمالی

- شیروان - خراسان شمالی 

روستای حسین آباد
پست بانک

سیدرضا 

محمدی حسین 

اباد

وزارت جهاد کشاورزی180180

پست بانکگرمخان روستای سرچشمه1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک1283
سیدعلیرضا 

واقفی
وزارت جهاد کشاورزی663663

20شیروانخراسان شمالیتولید انواع پالستیک1284
-شیروان-خراسان شمالی

روستای برزل آباد
صندوق کارآفرینی امید

سیدمجتبی 

عبدالهی مایوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت1850018500

وزارت جهاد کشاورزی755755سیدمسلم نبویبانک کشاورزیغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1285

1اسفراینخراسان شمالی کلنی70پرورش زنبور عسل 1286
 _خراسان شمالی 

روستای سرچشمه_اسفراین
بانک کشاورزی

سیدموسی 

سیدی
وزارت جهاد کشاورزی9595

2فاروجخراسان شمالیتولید انواع البسه1287

خراسان شمالی شهرستان 

فاروج روستای سهگنبد 

منزل سید میرزا محمد 

حسینی

پست بانک
سیده اسماء 

موسوی سه گنبد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1شیروانخراسان شمالیبافت تابلوفرش1288
-شیروان-خراسان شمالی

روستای سکه
بانک توسعه تعاون

سیده الهه 

اکبرزاده سکه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک1289

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

بیار

پست بانک
سیده خدیجه 

هاشمی نژاد
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکاسفراین روستای رویین2اسفراینخراسان شمالیبسته بندی فروش صنایع دستی-خرید 1290
سیده زهرا 

بهرامی
451400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1291
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیروستای حصار اندف1فاروجخراسان شمالی

سیده زهرا 

شوقی خبوشان
وزارت جهاد کشاورزی405405

بانک کشاورزیروستای قلعه خان2مانه وسملقانخراسان شمالی جفت399تراکتور1292
سیده زهرا 

فخرفاطمی
وزارت جهاد کشاورزی10961096

بانک توسعه تعاونبخش سملقان روستای زرد1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی و گلدوزی1293
سیده زینب 

حسین آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان.شیروان 1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی1294
سیده فاطمه 

حیدری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای ارکان1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1295
سیده فاطمه 

شادمهر
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه1296
شیروان روستای خانلق 

26شهدای
بانک توسعه تعاون

سیده فاطمه 

نعمت زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1راز و جرگالنخراسان شمالیبافتنی های سنتی1297
راز و - خراسان شمالی

روستای راستقان- جرگالن 
پست بانک

سیده فریده 

هاشمی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای زرد1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی و دوزندگی1298
سیده کبری 

حسین آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بجنوردخراسان شمالیتولید فرش دستباف1299
بجنورد روستای کالته یاور 

روبه روی دبستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت110110سیما الفتیبانک توسعه تعاون

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی1300
مانه و -خراسان شمالی 

روستای قلعه خان-سملقان 
وزارت جهاد کشاورزی12621262سیما رحمانیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سیما رمضانیانپست بانکحاج بیلر1بجنوردخراسان شمالیپوشاک1301

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1302
بخش مرکزی روستای 

دراقانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سیما سلیمانیپست بانک
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سیما کریم پوربانک توسعه تعاونروستای قوچ قلعه1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1303

وزارت جهاد کشاورزی650650سیماء روحی فرصندوق کارآفرینی امیدگوینک1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی پربازده1304

سازمان امور عشایر ایران100100شابگی جاویدیصندوق کارآفرینی امیدروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی1305

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 1306
خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین اباد
بانک توسعه تعاون

شاپری رحمانی 

چوینلی
وزارت جهاد کشاورزی152152

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی لباس زنانه1307
روستای - مانه و سملقان

اینچه علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شاصنم گریوانیصندوق کارآفرینی امید

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1308
شهرستان راز و جرگالن 

روستای کیلو پنجه
وزارت جهاد کشاورزی560560شاگلدی قربانیبانک کشاورزی

1309
 ) راسی 79گوسفند داشتی اصالح نژاد 

(عشایر
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای گمبروی
بانک کشاورزی

شاهباز حجتی 

راد
سازمان امور عشایر ایران506506

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150شراره فیروزهصندوق کارآفرینی امیدروستای فیروزه1بجنوردخراسان شمالیتولیدی پوشاک1310

بانک کشاورزیروستای باغچق-بجنورد 2بجنوردخراسان شمالیگاو شیری1311
شرف خان 

باغچقی
وزارت جهاد کشاورزی880880

1312
راسی همراه 79پرورش گوسفند داشتی 

با اصالح نژاد
بانک توسعه تعاونروستای توی2اسفراینخراسان شمالی

شرفخان دست 

بر سر
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت جهاد کشاورزی13201320شعبانعلی عابدیبانک کشاورزیبجنورد روستای علی گل2بجنوردخراسان شمالی راسی15گاو شیری 1313

1314
 ) راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای ابری تپه
سازمان امور عشایر ایران500500شکراله حاتمیپست بانک

سازمان امور عشایر ایران27202720شکراله صحراییبانک کشاورزیعشایره قره میدان4مانه وسملقانخراسان شمالیتولید و پرورش گوسفند پرواری داشتی1315

2اسفراینخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی1316
-اسفراین - خراسان شمالی 

روستای ایزی
سازمان امور عشایر ایران480480شکراله طاعتیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شکوفه نوروزیپست بانکروستای تازه قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی1317
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1318

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

گرکز

بانک کشاورزی
شمس الدین 

زارعی
وزارت جهاد کشاورزی896896

2اسفراینخراسان شمالی راسی15گاو شیری1319
-اسفراین - خراسان شمالی 

. روستای قلعه سفید 
بانک کشاورزی

شمسعلی 

شعبانیان
وزارت جهاد کشاورزی15601560

بانک توسعه تعاونبجنورد کالته یاور1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1320
شمسی سلمانی 

عراقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1321
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای الست الیا
صندوق کارآفرینی امید

شمسی مهر 

میالنلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1322
-اسفراین - خراسان شمالی 

 رویستای گمهای اسحاق
پست بانک

شمشاد قاسمی 

اردغان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1323
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای سرخ چشمه
بانک توسعه تعاون

شهربانو اسد پور 

جابری
سازمان امور عشایر ایران200200

1بجنوردخراسان شمالیفرش دستباف1324
بجنورد روستای بیدک ک 

بهارستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهربانو بیدکیپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش مرغ بومی1325

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کشک آباد

صندوق کارآفرینی امید
شهربانو روان 

بخش
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت جهاد کشاورزی14961496شهربانو روحانیبانک کشاورزیرروستای سست2اسفراینخراسان شمالی راسی40گوساله پرواری 1326

1327
 ) راسی 79گوسفند داشتی اصالح نژاد 

(عشایر
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای دولچاه
سازمان امور عشایر ایران632500شهربانو زارعیپست بانک

10اسفراینخراسان شمالیگارگاه قالی بافی1328
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای آجقان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300شهربانو سخاوتیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1329
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
100100شهربانو صالحپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1330
خراسان شمالی اسفراین 

روستای اجقان
بانک توسعه تعاون

شهربانو عارفی 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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بانک توسعه تعاونشیروان روستای چلو1شیروانخراسان شمالیقالی بافی1331

شهرزاد 

اسماعیلی 

فاروجی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1شیروانخراسان شمالی(باریجه)کشت گیاهان دارویی1332
خراسان شمالی شیروان 

روستای دوین
وزارت جهاد کشاورزی180180شهال فربدصندوق کارآفرینی امید

2اسفراینخراسان شمالیکشت آبی گل محمدی1333
-اسفراین - خراسان شمالی 

روستای فرطان
وزارت جهاد کشاورزی288288شهال گواهیبانک کشاورزی

1334
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیروستای حصار اندف1فاروجخراسان شمالی

شهناز بگم سید 

جعفرزاده حصار
وزارت جهاد کشاورزی405405

1شیروانخراسان شمالی(تولید پوشاک  )دوخت لباس 1335
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای هنامه
پست بانک

شهناز پهلوان 

مصوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1336
ضخیم دوز زنانه و نازک )تولید پوشاک 

(دوز زنانه
3بجنوردخراسان شمالی

دهستان گرمخان روستای 

قاضی عولیا خیابان امام 

 نبش8رضا امام رضا 

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300شهناز جمالیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی200200شهناز صابریبانک توسعه تعاونروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو راس1337

1338
طرح توجیهی کشت و پرورش قارچ 

خوراکی
1شیروانخراسان شمالی

- شیروان - خراسان شمالی 

روستای خطاب
بانک توسعه تعاون

شهین بابایی 

خطاب
وزارت جهاد کشاورزی168168

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهین بیدکیپست بانکروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1339

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080شهین بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1340

100100شهین سیدیصندوق کارآفرینی امیدشیروان روستای تفتازان1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی1341
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1342
 راس میش 34پرورش گوسفند داشتی 

مغانی و یک راس قوچ
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین اباد
بانک توسعه تعاون

شهین عباس 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی595595

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1343
شهرستان راز و جرگالن 

روستای قوش تپه
وزارت جهاد کشاورزی780780شوکت امانیبانک کشاورزی
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100100شوکت شعبانیپست بانکعشایرنشین-مانه و سملقان1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی1344
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیقالی بافی1345
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خطاب
صندوق کارآفرینی امید

شیدا خیرخواه 

خطاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1346
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولچاه
سازمان امور عشایر ایران500500شیر علی لطفیبانک کشاورزی

1347
 ) راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 دهنه اجاق
سازمان امور عشایر ایران400400شیر محمد تنهابانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی1348
خراسان شمالی شیروان 

روستا چور چوری
پست بانک

شیرعلی یوسف 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی150150

وزارت جهاد کشاورزی610610شیریم شیری نیابانک کشاورزیروستای بچه دره1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1349

بانک کشاورزیتوی1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران1350
شیرین سلیمانی 

راد
وزارت جهاد کشاورزی240240

بانک توسعه تعاونروستای دربند1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی1351
صاحب جهان 

مولوی کیوانلو
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2راز و جرگالنخراسان شمالیتوسعه پست بانک1352
راز و جرگالن - بجنورد 

روستای دیدوخ
پست بانک

صاحب گل 

اسفندیاری
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1353
پرورش و اصالح نژاد دام سبک و 

سنگین
وزارت جهاد کشاورزی400400صادق زیباییپست بانکبجنورد روستای پسندره1بجنوردخراسان شمالی

1بجنوردخراسان شمالی راسی100پرورش بره پرواری کردی 1354
حصارگرمخان روستای 

48قشالق کاره پالک 
وزارت جهاد کشاورزی704704صادق شرافتیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی4پرورش گوساله پرواری 1355
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
پست بانک

صادق صبوری 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

1356
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-عشایر سیار مراوه تپه 

گنجدان-عشایر سیار
سازمان امور عشایر ایران400400صادق صحرانوردبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک1357

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اینچه سفلی

پست بانک
صادق محمد 

گوکالن
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل1358
بجنورد روستای حصار 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی336336صادق نعیمابانک کشاورزی
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1359

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اهلل قلی

بانک کشاورزی
صالح محمد 

فروتن
وزارت جهاد کشاورزی11961196

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1360
شهرستان راز و جرگالن 

روستای کیلو پنجه
بانک کشاورزی

صحت قلی 

مرادی
وزارت جهاد کشاورزی560560

2مانه وسملقانخراسان شمالی(گیاهان دارویی)پرورش گل محمدی1361

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

تشی

وزارت جهاد کشاورزی400400صدرجهان پریزادبانک کشاورزی

1362
پرورش گوسفند اصالح نژاد بروال و 

 راسی95افشار 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا نقدو
بانک کشاورزی

صدری حسین 

پور
وزارت جهاد کشاورزی23662366

1راز و جرگالنخراسان شمالیبافتنی های سنتی1363
راز و - خراسان شمالی

روستای راستقان- جرگالن 
100100صدری درخشانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200صدف یگانه فردصندوق کارآفرینی امیدروستای گوینک1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ1364

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1365
شهرستان راز و جرگالن 

روستای کرپشلی
وزارت جهاد کشاورزی741741صدیق پردلبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی152152صدیقه الهیارزادهبانک توسعه تعاونروستا زیارت1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی1366

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1367
 3بجنورد باقرخان باقرخان 

152 پالک 10شهید عفتی 
بانک توسعه تعاون

صدیقه خوش 

اندام
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش1368

-شیروان-خراسان شمالی

خیابان - روستای خانلق

 پالک 13شهید ابراهیمیان 

22

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صدیقه درابانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالیدوخت لباس1369
رازوجرگالن بخش غالمان 

روستای غالمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150صدیقه ربانیپست بانک

1شیروانخراسان شمالیخیاطی تولید پوشاک زنانه1370
-شیروان -خراسان شمالی

روستای حسین آباد
صندوق کارآفرینی امید

صدیقه نجاری 

حسین آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیخوش1اسفراینخراسان شمالیگاشت گل محمدی1371
صغرا حسن زاده 

خوش
وزارت جهاد کشاورزی9090
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وزارت جهاد کشاورزی832832صغرا صادقیبانک توسعه تعاونزرنه1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ1372

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1373
بجنورد روستای صندل آباد 

8خیابان امام رضا
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150صغرا فروتن پورصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغرا قربانیبانک توسعه تعاونروستای قلعه خان1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی1374

صندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان. شیروان1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی1375
صغری احمدی 

کیا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1376
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رزمقان
صندوق کارآفرینی امید

صغری برات زاده 

رزمقان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیتابلوفرش1377
شیروان روستای 

رضاآبادشرقی
پست بانک

صغری حیرانی 

خیرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش1378

- شیروان-خراسان شمالی

پشت – متری 16-خانلق 

حسینیه

صندوق کارآفرینی امید
صغری 

خداوردی نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بجنوردخراسان شمالیخدمات بانکی الکترونیکی1379
بجنورد گرمخان روستای 

قتلیش علیا
200200صغری دارندهپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری رستگاربانک توسعه تعاونروستای زرد1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1380

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری رضاپوربانک توسعه تعاونروستای پیغو1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1381

2راز و جرگالنخراسان شمالیتوسعه تجهیزات باجه پست بانک1382

- شهرستان راز و جرگالن 

دهستان -بخش غالمان 

راستقان

200200صغری سبحانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالیپست بانک1383

استان خراسان شمالی 

شهرستان شیروان روستای 

اهلل آباد

200200صغری سعادتمندپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت12601260صغری شاکریپست بانکروستای مهمانک4مانه وسملقانخراسان شمالیپوشاک1384

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی1385
 7کالته شهید آذرسا آذرسا 

4پالک 
100100صغری عمارلوپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2اسفراینخراسان شمالیراسی3گاو شیری 1386
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای سست
وزارت جهاد کشاورزی200200صغری عیدیبانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالیفرش دستباف1387
شهرستان رازوجرگالن 

غالمان
صندوق کارآفرینی امید

صغری مهدی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری نامجوصندوق کارآفرینی امیدروستای مهمانک1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1388

1389
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای باباچشمه
سازمان امور عشایر ایران500500صفدر کریمیبانک توسعه تعاون

1390
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای حسن آباد اردغان
پست بانک

صفر قلی رحیم 

زاده
سازمان امور عشایر ایران502500

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 1391
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
بانک توسعه تعاون

صفرعلی صبوری 

قلعه چه
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیروستای عباس اباد1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران1392
صفرعلی صفائی 

جوشقان
وزارت جهاد کشاورزی240240

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1393
روستای بیدک خ شهید 

رجایی باالتر از مدرسه
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080صفورا بیدکیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی8888صفورا جاهدیبانک کشاورزیچشمه خالد اباد1اسفراینخراسان شمالیکاشت گل محمدی1394

1395
ایجادطرح توسعه دفترخدمات بانکی 

روستای نوده
1بجنوردخراسان شمالی

خراسان 

شمالی،بجنورد،روستای 

نوده چناران

200200صفورا ریحانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

200200صفیه بیدکیپست بانکروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیدفتر خدمات بانکی روستایبیدک1396
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالیقالی بافی1397
شیروان روستای گرماب 

منزل علی اکبر رحیمیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صفیه رحیمیانصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی677677صفیه سجادیبانک کشاورزیروستای حصارچه باال1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1398

100100صفیه سیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان.شیروان 1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی1399
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1شیروانخراسان شمالی راسی42پرورش گوسفند مغانی خالص 1400
خراسان شمالی شیروان 

روستا بیگان
بانک توسعه تعاون

صمد باقریان 

تبریان
وزارت جهاد کشاورزی617617

2اسفراینخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی1401
خراسان شمالی اسفراین 

روستای چهل حصار
وزارت جهاد کشاورزی11081108صمد رحیمیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 1402
خراسان شمالی شیروان 

روستا ینگه قلعه سفلی
وزارت جهاد کشاورزی200200صمد رستگارپست بانک

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری1403
بجنورد گرمخان روستای 

عبدل آباد
بانک کشاورزی

صمد عبدل 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی11201120

2شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1404
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
100100صنم ذکریاپورپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی509509صوفی داداریبانک کشاورزیروستای سوخسو هاشم1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1405

1بجنوردخراسان شمالی راسی50بره پرواری 1406
بجنورد گرمخان روستای 

سلولی
وزارت جهاد کشاورزی152152طالب ربانیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 1407
خراسان شمالی شیروان 

روستا چوچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152طالب زارعبانک توسعه تعاون

1408

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کهنه جلگه

وزارت جهاد کشاورزی11881188طانقرقلی شایگانبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000طاهر طاهریصندوق کارآفرینی امیدروستای حسین اباد خانکور2اسفراینخراسان شمالیدامداری1409

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 1410
خراسان شمالی شیروان 

روستا خانلق
وزارت جهاد کشاورزی100100طاهره اسپکیپست بانک

1411
بسته بندی و درجه بندی محصوالت 

زراعی
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم بخش 

محمد آباد- شوقان 
پست بانک

طاهره اصغر زاده 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی144144

صندوق کارآفرینی امیدروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی1412
طاهره باتقوی 

شاهباز
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150طاهره باقریصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای گلی1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1413

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طاهره خدافبانک کشاورزیروستای گوینک1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1414
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1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1415
خراسان شمالی اسفراین 

روستای رویین
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طاهره رازیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طاهره رحیمیبانک توسعه تعاونروستا ی پیغو1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1416

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1417
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
صندوق کارآفرینی امید

طاهره رمضانی 

نژادرویین
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1418
بسته بندی و درجه بندی محصوالت 

زراعی
1جاجرمخراسان شمالی

روستای - شهرستان جاجرم

جربت
پست بانک

طاهره سادات 

هاشمی
وزارت جهاد کشاورزی144144

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طاهره صالحیبانک کشاورزیجلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1419

2شیروانخراسان شمالی راسی190پرورش بره پرواری 1420
خراسان شمالی شیروان 

روستا شکرانلو
بانک کشاورزی

طاهره صفایی 

شکرانلو
وزارت جهاد کشاورزی18571857

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1421
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای الست الیا
100100طاهره قاندصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طاهره قایشبانک توسعه تعاونروستای کشانک1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1422

وزارت جهاد کشاورزی152152طاهره کاظمیبانک توسعه تعاونروستا برزل اباد1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی1423

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گاو شیری1424

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

بیار

وزارت جهاد کشاورزی500500طاهره محزونصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت120100طاهره محمدپوربانک توسعه تعاون5روستای کالته یاور یاور 1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1425

8080طرالن رجاییپست بانکروستای برزنه1گرمهخراسان شمالیگلیم بافی1426
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2مانه وسملقانخراسان شمالیاحداث و راه اندازی نانوایی1427

مانه و سملقان بخش 

مرکزی دهستان جیرانسو 

روستای امند

پست بانک
طهماسب 

دبستانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت440440

صندوق کارآفرینی امیدروستای سوخسو هاشم1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1428
طوبی بیگم 

شجاعی
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080
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سازمان امور عشایر ایران200200طوبی مولویبانک توسعه تعاونروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی1429

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1430
بجنورد قلعه جق بزرگ 

27خیابان امام رضا پالک
وزارت صنعت، معدن و تجارت120120طیبه الهیانصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900طیبه بازرگانصندوق کارآفرینی امیدروستای بدرانلو100بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1431

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طیبه پاکدینپست بانکاشخانه روستای نادر اباد1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی خانگی دو خت انواع البسه1432

1433
تحت پوشش کمیته  )تولید خیار شور

(امداد امام خمینی 
3شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
بانک توسعه تعاون

طیبه سادات 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طیبه سلیمیبانک توسعه تعاونروستای پیغو1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1434

100100طیبه قاندپست بانکروستای الست علیا1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1435
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

10بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1436
کالته محمدعلی - بجنورد

پهلوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000طیبه هدایتیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند 1437

- استان خراسان شمالی

- شهرستان شیروان

روستای چورچوری

وزارت جهاد کشاورزی152152عابد خداشناسبانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1438
شهرستان راز و جرگالن 

روستای امانلی
وزارت جهاد کشاورزی770770عادله فروتنبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 1439
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی200200عاطفه استوانبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 1440
خراسان شمالی شیروان 

روستا خانلق
پست بانک

عاطفه باقری 

شیروان
وزارت جهاد کشاورزی100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای فریمان1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران1441
عاطفه حاتمی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی240240

2گرمهخراسان شمالی هکتاری2طرح کشت زعفران 1442
شهرستان - خراسان شمالی

روستای چشمه خان- گرمه
بانک توسعه تعاون

عاطفه حسینی 

وزیری
وزارت جهاد کشاورزی504504
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1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش1443
روستای حسین آباد کوچه 

1شهیداسماعیل زاده
صندوق کارآفرینی امید

عاطفه نجاری 

حسین آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1جاجرمخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستایی کرف1444
شهرستان - خراسان شمالی

روستای کرف- جاجرم
200200عاطفه نوروزیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکگرمه روستای برزنه1گرمهخراسان شمالیگلیم بافی1445
عالیه بادوام 

کیکانلو
8080

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1446
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
پست بانک

عباس احسانی 

برزل اباد
وزارت جهاد کشاورزی150150

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عباس اسدیبانک توسعه تعاونروستای عراقی1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1447

1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی1448

شهرستان رازوجرگالن 

بخش مرکزی روستای 

جلفدره

وزارت جهاد کشاورزی525525عباس اکبریبانک توسعه تعاون

1جاجرمخراسان شمالی(روستایی)حمل و نقل جاده ای1449

بجنورد - خراسان شمالی 

بخش سنخواست روستای 

جربت

280280عباس ایمانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1450
 150پرورش گوسفند داشی به ظرفیت 

راس
بانک کشاورزیروستای سه گنبد3فاروجخراسان شمالی

عباس آشفته 

مایوان
وزارت جهاد کشاورزی26662666

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گاو شیری1451

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قلعه خان

وزارت جهاد کشاورزی13201320عباس جمالیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیچادرشب بافی1452
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
13850عباس جنتیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عباس ذبیحی پوربانک توسعه تعاونروستای زرق آباد1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1453

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل درسطح 1454
خراسان شمالی شیروان 

روستا اله اباد
پست بانک

عباس رضایی 

نوعی
وزارت جهاد کشاورزی100100
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2اسفراینخراسان شمالی راسی125بره پروار 1455

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

فرطان

وزارت جهاد کشاورزی657657عباس زحمتکشبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل1456
 _خراسان شمالی

روستای بیدواز_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی251251عباس سالمتیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیپرورش بره پرواری1457
خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین اباد
وزارت جهاد کشاورزی9595عباس سیامکیبانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 1458
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی200200عباس صابریبانک توسعه تعاون

1459
تولید لوله های پلی اتیلن آبیاری و 

آبرسانی کشاورزی
8اسفراینخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

- شهرستان اسفراین 

نرسیده - روستای زرق آباد 

به پمپ بنزین

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000عباس فخرنبیصندوق کارآفرینی امید

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک1460

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

عشق آباد

200200عباس مجردیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

صندوق کارآفرینی امیدروستای حاج تقی1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1461
عباس مجیدی 

حاجی تقی
وزارت جهاد کشاورزی280280

بانک توسعه تعاونروستای خرق2فاروجخراسان شمالیتولید فنس1462
عباس محمد نیا 

خرقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10501050

وزارت جهاد کشاورزی10001000عباس نوروزیصندوق کارآفرینی امیدروستای چهل دختران4اسفراینخراسان شمالیپرورش شتر1463

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران1464

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

خرمده شرقی

وزارت جهاد کشاورزی616616عباس نیستانیبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیزراعت زعفران1465

- بجنورد - خراسان شمالی 

- بخش حصار گرمخان

روستای عبدل آباد

بانک کشاورزی
عباس وحیدعلی 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی840840

2اسفراینخراسان شمالی(بهسازی) راسی 175بره پروار 1466

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

کالته اقا زاده

وزارت جهاد کشاورزی10761076عباس یوسفیانبانک کشاورزی
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2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران1467

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

عزیزآباد

بانک کشاورزی
عباسعلی آل 

خانیان
وزارت جهاد کشاورزی464464

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080عباسعلی بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1468

1مانه وسملقانخراسان شمالیایجاد گاوداری سنتی1469

خراسان شمالی، شهرستان 

مانه و سملقان روستای 

اسپاخو

صندوق کارآفرینی امید
عباسعلی 

خدادادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1470
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

گمهای اسحاق
سازمان امور عشایر ایران507500عباسعلی رحیمیپست بانک

2اسفراینخراسان شمالی راسی7گاو شیری 1471

-اسفراین - خراسان شمالی 

امام -  روستای سست 

8حسین 

وزارت جهاد کشاورزی500500عباسعلی روحانیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی زیره1472
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای اله اباد
پست بانک

عباسعلی ریخته 

گر زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

1473
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای بابا چشمه
بانک توسعه تعاون

عباسعلی عابدی 

باچوانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

1474
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای عباس آباد
سازمان امور عشایر ایران506506عباسعلی قدرتیبانک کشاورزی

1475
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای چشمه خالد آباد
سازمان امور عشایر ایران460460عباسعلی مامائیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیشهر تیتکانلو- فاروج 1فاروجخراسان شمالیپرورش گل محمدی1476
عباسعلی یدی 

تیتکانلو
وزارت جهاد کشاورزی100100

بانک کشاورزیروستای نوده چناران1بجنوردخراسان شمالیگاو شیری1477
عباسقلی حسن 

نیا
وزارت جهاد کشاورزی11941194

1478
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دهنه اجاق
سازمان امور عشایر ایران500500عباسقلی رستمیبانک کشاورزی
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5راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 1479

شهرستان -خراسان شمالی 

دهستان -راز و جرگالن 

روستای غالمان-غالمان 

بانک توسعه تعاون
عبد الرحیم 

استوان
وزارت جهاد کشاورزی200200

1480
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای ابری تپه
بانک کشاورزی

عبدالرضا آقازاده 

اردوغان
سازمان امور عشایر ایران506506

1481
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

ابری تپه
سازمان امور عشایر ایران506506عبدالرضا عابریبانک کشاورزی

1482
پرورش گوسفند داشتی اصالح 

راسی79نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای قلعه سفید
بانک توسعه تعاون

عبدالعظیم 

اسدپور صابری
سازمان امور عشایر ایران500500

3شیروانخراسان شمالی متری3500احداث گلخانه 1483
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای امان آباد
بانک کشاورزی

عبدالعلی حاجی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی32743274

صندوق کارآفرینی امیدروستای سیاهدشت1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1484
عبدالعلی دشت 

پیمای قلعه
وزارت جهاد کشاورزی280280

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک1485

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

استاد

200200عبدالعلی غالمیانپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1486
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای تپه سرخ
بانک کشاورزی

عبدالعلی 

کاظمی نژاد
سازمان امور عشایر ایران640640

1487
اصالح باغات انگور به روش نوین و 

داربستی
2فاروجخراسان شمالی

روستای -شهرستان فاروج 

کالته جعفرآباد
وزارت جهاد کشاورزی811811عبدالغنی داناییبانک کشاورزی

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 1488

-استان خراسان شمالی

- شهرستان راز و جرگالن 

روستای غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200عبداهلل اربابیبانک توسعه تعاون

3جاجرمخراسان شمالیاحداث اقامتگاه بومگردی1489
شهرستان جاجرم شوقان 

روستای چهاربید
20002000عبداهلل تقی پورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1490
پرورش صنعتی گاو شیری با ظرفیت 

 راس25
3جاجرمخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم بخش مرکزی 

روستای خوشاب

وزارت جهاد کشاورزی24802480عبداهلل خدابندهبانک توسعه تعاون
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1491

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اهلل قلی

وزارت جهاد کشاورزی11881188عبداهلل شایگانبانک کشاورزی

1492
مشاغل ) راسی 3پرورش گاو شیری 

(خانگی
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم روستای 

امیر آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200عبداهلل عبدلیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی465465عبداهلل نجاهیبانک کشاورزیروستای کالته بهار1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1493

1مانه وسملقانخراسان شمالی(گیاهان دارویی)پرورش گل محمدی1494

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

نجف

پست بانک
عبدالمطلب 

آباریان
وزارت جهاد کشاورزی100100

1495
- پرورش گوسفند مغانی با قوچ بروال 

افشار
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سکه
بانک توسعه تعاون

عبداله اکبر زاده 

شکرانلو
وزارت جهاد کشاورزی13761376

1496
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
وزارت جهاد کشاورزی243243عبداله حیرانیبانک کشاورزیروستای حصار اندف1فاروجخراسان شمالی

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل1497
 _خراسان شمالی

روستای بیدواز_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی251251عبداله خاکساربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی480480عبداله ریوف پورصندوق کارآفرینی امیدروستای نیستانه1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبورعسل1498

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبور عسل 1499
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای عراقی
وزارت جهاد کشاورزی251251عبداله عزتیبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی(عشایر )پرورش گوسفند داشتی 1500
- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای فرطان
سازمان امور عشایر ایران500500عبداله نصیریبانک توسعه تعاون

2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی400پرورش بره پروار1501

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

گزباشی

بانک کشاورزی
عبدالوهاب بهره 

مندپور
وزارت جهاد کشاورزی23202320

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران1502
شهرستان جاجرم روستای 

قمیته
وزارت جهاد کشاورزی480480عبدالوهاب گرایلوبانک کشاورزی

2راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی نژاد مغانی1503
راز جرگالن روستای آلما 

دوشن
پست بانک

عبدل ناصر 

بهادری
وزارت جهاد کشاورزی10641064

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عذرا جعفریپست بانکروستای کشانک1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1504
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3اسفراینخراسان شمالی راسی200بره پرواری 1505
خراسان شمالی اسفراین 

مجتمع عباس آباد
وزارت جهاد کشاورزی10441044عذرا شکوریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عذرا شیردلبانک توسعه تعاونروستای قلعه خان1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی1506

1شیروانخراسان شمالی راسی10پرورش گاو شیری 1507
خراسان شمالی شیروان 

روستا قلهک
وزارت جهاد کشاورزی14001400عذرا قلی زادهبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1508
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
پست بانک

عذرا کاظمی قره 

جقه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی480480عربعلی عرب زادهبانک کشاورزیچشمه خالداباد1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران1509

1510
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای گمهای اسحاق
سازمان امور عشایر ایران500500عزیز اله رحیمیبانک توسعه تعاون

1511
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای قره چاه
سازمان امور عشایر ایران500500عزیز اله روز خشپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری1512
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی200200عزیزاهلل محمدنیابانک توسعه تعاون

1513
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای قره چاه
سازمان امور عشایر ایران500500عزیزاله دیودلبانک توسعه تعاون

1514
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دهنه اجاق
پست بانک

عزیزاله کریم 

زاده تبریان
سازمان امور عشایر ایران400400

1515
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولچاه
پست بانک

عزیزاله مهمان 

نواز
سازمان امور عشایر ایران500500

1516
تولیدی صنایع دستی پارچه ها دست 

باف
30اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
پست بانک

عشرت کاوه 

رویین
19501950

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200200عصمت درتومیپست بانکروستای درتوم1بجنوردخراسان شمالیدفتر خدمات بانکی روستای درتوم1517
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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1518
 راسی همراه با 95گوسفند داشتی 

اصالح نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای چشمه خالد آباد
وزارت جهاد کشاورزی13681368عصمت رازیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1519
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای فرطان
102100عصمت رمضانیانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1520
خراسان شمالی اسفراین 

روستای رویین
صندوق کارآفرینی امید

عصمت قاسم 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت140140

1مانه وسملقانخراسان شمالیکشت گیاه دارویی آویشن باغی1521

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کشانک

وزارت جهاد کشاورزی100100عصمت کالتهبانک توسعه تعاون

پست بانکروستای منصوران- -شیروان1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه و بچه گانه1522
عصمت 

محمدزاده زیارت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1523
 راسی اصالح شده 5پرورش گاو شیری 

هلشتاین
وزارت جهاد کشاورزی500500عطا سعادتیبانک توسعه تعاونروستای سنجد- شیروان 1شیروانخراسان شمالی

1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه1524
-شیروان-خراسان شمالی

روستای برزل آباد
صندوق کارآفرینی امید

عفت خورسندی 

شامیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عفت سفیدیبانک کشاورزیروستا قوش تپه1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1525

وزارت جهاد کشاورزی11441144عفت صابریبانک توسعه تعاونروستایی داشلی قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی1526

415415عقیل اسماعیلیانبانک توسعه تعاونروستای خبوشان1فاروجخراسان شمالیخرید نیسان1527
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

وزارت جهاد کشاورزی880880عقیل باژنبانک کشاورزیروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سنگین شیری1528

1529
 راسی همراه با 63گوسفند داشتی 

(عشایر)اصالح نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای رویین
سازمان امور عشایر ایران400400عقیل قیصربانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1530
خراسان شمالی شیروان 

روستا چورچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152عقیل یوسف زادهبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیسنخواست3جاجرمخراسان شمالیکاشت زعفران1531
علی ابراهیمی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی720720
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5مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی1532

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

شورک

وزارت جهاد کشاورزی59805980علی احمدیبانک کشاورزی

1533
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای توی
بانک توسعه تعاون

علی اسکندری 

راد
سازمان امور عشایر ایران490490

وزارت جهاد کشاورزی524524علی اسماعیلیبانک کشاورزیروستای مالحسن2مانه وسملقانخراسان شمالی راس55پرورش گوسفند داشتی1534

2مانه وسملقانخراسان شمالی(گیاهان دارویی)پرورش گل محمدی1535

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

حسن سو

صندوق کارآفرینی امید
علی اصغر 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 1536
خراسان شمالی شیروان 

روستا حصار گلیان
وزارت جهاد کشاورزی100100علی اصغر بیابانیصندوق کارآفرینی امید

1جاجرمخراسان شمالی کلنی100پرورش زنبور عسل 1537

خراسان شمالی شهرستان 

- جاجرم بخش شوقان

روستای بام

وزارت جهاد کشاورزی120120علی اصغر پاکدلپست بانک

1538
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای نیاب
پست بانک

علی اصغر 

جعفری
سازمان امور عشایر ایران500500

1539
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

منگلی علیا
بانک کشاورزی

علی اصغر حسن 

زاده
سازمان امور عشایر ایران500500

1540

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

شورک

بانک کشاورزی
علی اصغر 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی871871

1541
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 یروستتای کالت
سازمان امور عشایر ایران500500علی اصغر داودیپست بانک

1اسفراینخراسان شمالیکشت زعفران یک هکتار1542

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

گراتی

بانک کشاورزی
علی اصغر رباط 

سرپوشی
وزارت جهاد کشاورزی240240

2شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گاو شیری1543

- خراسان شمالی 

شهرستان شیروان روستا 

پس کوه هنامه

وزارت جهاد کشاورزی13301330علی اصغر رفعتبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت گل محمدی1544

-شهرستان مانه وسملقان

روستای حصه -بخش مانه

گاه یا اسالم اباد

پست بانک
علی اصغر 

شهرامیان
وزارت جهاد کشاورزی500500

1545
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای قره چاه صفی آباد
پست بانک

علی اصغر 

صحرائی
سازمان امور عشایر ایران400400

1546
شهرک گلخانه ای تولید محصوالت 

گلخانه ای
120اسفراینخراسان شمالی

 جاده 35اسفراین، کیلومتر 

زرق آباد، شرکت کشت و 

صنعت اسفراین

بانک کشاورزی
علی اصغر 

ضرغامی
وزارت جهاد کشاورزی133700133700

صندوق کارآفرینی امیدروستای چری1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1547
علی اصغر عدلی 

چری
وزارت جهاد کشاورزی280280

1شیروانخراسان شمالی راسی4پرورش گوساله پرواری 1548
خراسان شمالی شیروان 

روستا گلیان
بانک توسعه تعاون

علی اصغر 

عطاردی
وزارت جهاد کشاورزی160160

1549
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای چهل دختران
سازمان امور عشایر ایران502500علی اصغر علیزادهپست بانک

1شیروانخراسان شمالی راس2پرورش گاو شیری 1550
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای فجر آباد
پست بانک

علی اصغر 

غالمزاده بزآباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

1551
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای اتیمز
سازمان امور عشایر ایران500500علی اصغر قادریبانک توسعه تعاون

2اسفراینخراسان شمالیکلنی1552220

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای فرطان نبش 

1شهید سیرغانی 

بانک کشاورزی
علی اصغر قلعه 

نوی
وزارت جهاد کشاورزی275275

پست بانکروستای گریوان1بجنوردخراسان شمالیدفتر خدمات بانکی روستای گریوان1553
علی اصغر گل 

حسنی
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی زعفران1554
خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین اباد
صندوق کارآفرینی امید

علی اصغر 

محزون
وزارت جهاد کشاورزی300300

1555

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

نجف

بانک کشاورزی
علی اصغر والی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی911911



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1556
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای حسن اباد
سازمان امور عشایر ایران400400علی افراسیابیپست بانک

1557
 راسی همراه با 79گوسفند داشتی 

(عشایر)اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای کالته حاج علیخان
سازمان امور عشایر ایران506506علی افراسیابیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالی راسی70بهسازی جایگاه بره پرواری 1558
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای گسک
بانک کشاورزی

علی اکبر 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی476476

1شیروانخراسان شمالیتولید و کاشت گل محمدی1559
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
پست بانک

علی اکبر 

احمدیان برزل 

اباد

وزارت جهاد کشاورزی100100

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1560
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
پست بانک

علی اکبر اکبری 

برزل آباد
وزارت جهاد کشاورزی150150

3اسفراینخراسان شمالی(نوسازی) راسی 195بره پروار1561
-اسفراین-خراسان شمالی

حصاری گازرانی
وزارت جهاد کشاورزی16541654علی اکبر ثامنیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی110110علی اکبر جعفریصندوق کارآفرینی امیدروستای تیتکانلو1فاروجخراسان شمالیپرورش گل محمدی1562

بانک توسعه تعاونعشایر قره میدان4مانه وسملقانخراسان شمالی راسی200گوسفند داشتی1563

علی اکبر 

حسامی 

چادرنشین 

قهرمانلو

سازمان امور عشایر ایران19201920

1564

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

زرد

وزارت جهاد کشاورزی12841284علی اکبر دلشادبانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی1565

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

بیار

وزارت جهاد کشاورزی400400علی اکبر سعادتیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی1566
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400علی اکبر سعادتیبانک توسعه تعاون
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1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1567

بجنورد صندل آباد خیابان 

شهید رجایی کوچه امیر 

کبیر

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100علی اکبر علیزادهصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی90008517علی اکبر عمارلوبانک توسعه تعاونفاروج روستای خبوشان7فاروجخراسان شمالیپرورش شتر مولد1568

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1569
بجنورد صندل آباد خیابان 

23 پالک1غدیر 
صندوق کارآفرینی امید

علی اکبر قره 

مقصودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1شیروانخراسان شمالیپرورش بره پرواری1570
خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین اباد
پست بانک

علی اکبر قنبر 

علی پور
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت جهاد کشاورزی11121112علی اکبر کبیریپست بانکزرنه1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ1571

بانک کشاورزیروستای اسکندر آباد3اسفراینخراسان شمالیهکتار زعفران157210
علی اکبر گرمه 

ای
وزارت جهاد کشاورزی24002400

3اسفراینخراسان شمالی(صنعتی  ) راسی 200بره پروار 1573
-اسفراین - خراسان شمالی 

. مجتمع عباس آباد 
وزارت جهاد کشاورزی10801080علی اکبر محبتیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای کالته یاور1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1574
علی اکبر محمد 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1575
 65پرورش گوسفند داشتی مغانی 

راس قوچ بروال افشار2راسی و 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستا قلندر اباد
بانک توسعه تعاون

علی اکبر 

محمدی سه یک 

آب

وزارت جهاد کشاورزی950950

9فاروجخراسان شمالی راسی50پرورش گاو شیری صنعتی 1576
روستای سه گنبد منزل 

علی اکبری سه گنبد
وزارت جهاد کشاورزی94709470علی اکبریبانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گاو شیری1577

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

مهمانک

وزارت جهاد کشاورزی720720علی الهیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی240240علی امانیصندوق کارآفرینی امیدقاسم اباد1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران1578

1579
 راسی به 63پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای قلعه سفید
سازمان امور عشایر ایران404400علی امانی مطلقپست بانک
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وزارت جهاد کشاورزی280280علی امیری یامصندوق کارآفرینی امیدفاروج روستای یام1فاروجخراسان شمالیکشت زعفران1580

2اسفراینخراسان شمالی(بهسازی) راسی80بره پروار 1581
خراسان شمالی 

روستای خیراباد_اسفراین_
وزارت جهاد کشاورزی543543علی اولیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی31403140علی آزادی طلببانک کشاورزیروستای امیراباد گیفان4بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک1582

صندوق کارآفرینی امیدروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1583
علی آغاسی 

جعفرآباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

2شیروانخراسان شمالی راسی71پرورش گوسفند خالص کردی 1584
خراسان شمالی شیروان 

روستا یاسر اباد
وزارت جهاد کشاورزی14901490علی بابا پور سکهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی320320علی باغچقیبانک کشاورزیروستای باغچق1بجنوردخراسان شمالیگاو شیری1585

2بجنوردخراسان شمالیپرورش بره پروار1586
- 1فاز - شهرک - باغچق 

کوچه آالداغ
وزارت جهاد کشاورزی13381338علی باغچقیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی494494علی باغچیقیبانک کشاورزیروستای باغچق1بجنوردخراسان شمالیراسی4گاو شیری 1587

1588
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

عشایر سیار
سازمان امور عشایر ایران400400علی برزوبانک توسعه تعاون

1589
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای قره جبایر
بانک توسعه تعاون

علی برقی 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران400400

وزارت جهاد کشاورزی240240علی پاسبانیبانک کشاورزیروستای کالب1بجنوردخراسان شمالیبره پرواری1590

وزارت جهاد کشاورزی480480علی پاک زادبانک کشاورزی.........................راز 1راز و جرگالنخراسان شمالیبره پروار1591

وزارت جهاد کشاورزی11201120علی پسندیدهپست بانکروستای حسن اباد گیفان3بجنوردخراسان شمالیگاو شیری1592

وزارت جهاد کشاورزی13201320علی پورحکمتبانک کشاورزیبجنورد روستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیگوساله پرواری1593
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2اسفراینخراسان شمالی(عشایر) راسی79پرورش گوسفندداشتی1594
- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای سنجبین
بانک کشاورزی

علی جان 

سمیعی پرتان
سازمان امور عشایر ایران506506

وزارت جهاد کشاورزی960960علی جعفریبانک کشاورزیروستای مالحسن2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گاو شیری1595

2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی1596
روستای - بخش سملقان 

20کشانک امام خمینی 
سازمان امور عشایر ایران10201020علی جعفریبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی152152علی جوانبانک توسعه تعاونروستا چور چوری1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی1597

سازمان امور عشایر ایران600600علی حاجیانپست بانکعشایر جیرانسو4مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی1598

2مانه وسملقانخراسان شمالیایجاد دامداری سنتی1599

خراسان شمالی، شهرستان 

مانه و سملقان روستای 

اسپاخو

وزارت جهاد کشاورزی500500علی حسن زادهصندوق کارآفرینی امید

1600
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دهنه اجاق
سازمان امور عشایر ایران500500علی حسنی فرپست بانک

1شیروانخراسان شمالیپرورش گوساله پرواری1601
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای تنسوان
وزارت جهاد کشاورزی10801080علی حسین زادهپست بانک

2گرمهخراسان شمالیراسی گوسفند داشتی90طرح 1602
شهرستان گرمه اراضی 

خمینی اباد
وزارت جهاد کشاورزی17121712علی حسین زادهبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 1603
خراسان شمالی شیروان 

روستا مرغزار
پست بانک

علی حسین 

سهرابی
وزارت جهاد کشاورزی100100

بانک کشاورزیرازوجرگالن روستای پشنده1راز و جرگالنخراسان شمالیکاشت زعفران1604
علی حسین 

فالح یردوقدی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1605

خراسان شمالی بجنورد 

روستای علی اباد کوچه 

16گلستان پ

بانک توسعه تعاون
علی حسین 

وحدانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2جاجرمخراسان شمالی راسی گوسفند داشتی80اصالح نژاد 1606

شهرستان - خراسان شمالی

شوقان روستای -جاجرم

چهاربید

وزارت جهاد کشاورزی780780علی حصاریپست بانک
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بانک کشاورزیعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی120گوسفند 1607
علی خان گلدی 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران970970

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100علی درتومیبانک توسعه تعاونروستای درتوم1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1608

1609
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای حسن آباد اردغان
سازمان امور عشایر ایران400400علی دستورانیپست بانک

5راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 1610

شهرستان -خراسان شمالی 

دهستان -راز و جرگالن 

روستای غالمان-غالمان 

وزارت جهاد کشاورزی200200علی رحیمیبانک توسعه تعاون

1جاجرمخراسان شمالیتولید محصوالت گلخانه ای1611
شهرستان جاجرم بخش 

روستای دو برجه-شوقان 
وزارت جهاد کشاورزی160160علی رحیمیپست بانک

سازمان امور عشایر ایران19201920علی رضا جهاشیبانک توسعه تعاونعشایر قره میدان4مانه وسملقانخراسان شمالیتولید و پرورش گوسفند داشتی1612

3اسفراینخراسان شمالی راسی195بره پروار1613

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

بزنج

وزارت جهاد کشاورزی10391039علی رضاییبانک کشاورزی

1614
پرواربندی )نوسازی دامداری روستایی

(گوساله نر 
1جاجرمخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم بخش جلگه 

سنخواست روستای کالته 

شور

وزارت جهاد کشاورزی10401040علی رضاییپست بانک

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 1615
خراسان شمالی شیروان 

روستا خادمی فجراباد
وزارت جهاد کشاورزی100100علی رمضانیبانک توسعه تعاون

1گرمهخراسان شمالیتوسعه باجه خدمات بانکی پست بانک1616
شهرستان - خراسان شمالی

روستای دشت- گرمه
200200علی رمضانیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2شیروانخراسان شمالی راسی95پرورش گوسفند داشتی 1617
شیروان بخش زوارم روستا 

ورقی
وزارت جهاد کشاورزی15521552علی زوارمیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی780780علی ساجدیبانک کشاورزیشهر راز1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1618
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وزارت جهاد کشاورزی240240علی سبزیبانک کشاورزیروستای نیشکش1اسفراینخراسان شمالیهکتاری1کشت زعفران 1619

1620
پرورش گاوشیری صنعتی به ظرفیت 

 راس20
3فاروجخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

فاروج بخش مرکزی 

روستای تیول

بانک کشاورزی
علی سیاوشی 

فاروجی
وزارت جهاد کشاورزی34403440

1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1621
 _خراسان شمالی

روستای ایزی_اسفراین
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علی شاکریبانک توسعه تعاون

2اسفراینخراسان شمالی راسی19پروانه گاو شیری 1622
خراسان شمالی اسفراین 

روستای نیشکیش
وزارت جهاد کشاورزی16721672علی شرقیبانک کشاورزی

1623
راسی همراه با 79پرورشگوسفند داشتی 

اصالح نزاد دام
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای چهل دختران
سازمان امور عشایر ایران250250علی شعبانیبانک کشاورزی

3جاجرمخراسان شمالیواحد صنعتی پروار بندی بره1624

خراسان شمالی بخش 

مرکزی جاجرم روستای 

محمد اباد طبر

وزارت جهاد کشاورزی26982698علی شیردلبانک کشاورزی

1625
خرید گاو شیری و علوفه مورد نیاز یک 

 راسی15دوره 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای خوش
وزارت جهاد کشاورزی13201320علی شیریبانک کشاورزی

1626
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای باباچشمه
سازمان امور عشایر ایران400400علی صحرائیپست بانک

2اسفراینخراسان شمالی راسی20گوساله پروار 1627

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

استعین

وزارت جهاد کشاورزی816816علی طالبیبانک کشاورزی

1628
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای چهل دختران
سازمان امور عشایر ایران403403علی عاقبتیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیدامداری1629
- بخش حصارگرمخان

روستای قشالق عبدل آباد
وزارت جهاد کشاورزی549549علی عبدل آبادیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک1630

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

مهمانک

200200علی علی پورپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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2اسفراینخراسان شمالی(عشایر) راسی63پرورش گوسفندداشتی1631
- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای حسن آباد گراتی
سازمان امور عشایر ایران404404علی علی زادهبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علی عیسیبانک توسعه تعاونروستای دهگاه2بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1632

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دهنده گاو شیری اصالح نژاد1633
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی200200علی غالمانیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1634
علی فاطمی 

جعفرآباد
وزارت جهاد کشاورزی280280

2اسفراینخراسان شمالیطرح تولید بافندگی چادر شب و حوله1635
کوجه -روستای رویین

شهید خدابنده
782200علی فرهادیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیپروزش زنبور عسل1636

روستای گریوان خ شهدا 

کوچه شعبه نفت 16شهدا

7پ1

وزارت جهاد کشاورزی280280علی فضایلی فرصندوق کارآفرینی امید

1637
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای قره جبایر
سازمان امور عشایر ایران500500علی فناییپست بانک

1638
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای ابری تپه
بانک کشاورزی

علی فنائی 

اردغان
سازمان امور عشایر ایران640640

1639
 ) راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

سست
سازمان امور عشایر ایران404404علی فوالدیبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیطرح پرورش بره پروار1640
روستای محمد - بجنورد 

24آباد پالک 
سازمان امور عشایر ایران476476علی فیاضیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500علی فیروزهصندوق کارآفرینی امیدروستای فیروزه1بجنوردخراسان شمالیخرید دام1641

1شیروانخراسان شمالی راس19پرورش بره پرواری1642
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بلقان علیا
وزارت جهاد کشاورزی100100علی قاسمی نیاپست بانک

1643
اصالح نژاد - بهسازی گوسفند داشتی 

دام سبک
2جاجرمخراسان شمالی

- شوقان - خراسان شمالی 

روستای کالته شوقان
پست بانک

علی قلی زاده 

پهلوانلو
وزارت جهاد کشاورزی580580
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2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران1644

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

عزیزآباد

وزارت جهاد کشاورزی850850علی قهرمانپست بانک

1645
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای محرم آباد
سازمان امور عشایر ایران502500علی کاظمی تبارپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی971971علی کچرانلوییبانک کشاورزیروستای کچرانلو1بجنوردخراسان شمالیپرورش بره پرواری1646

2گرمهخراسان شمالیهکتاری کشت زعفران2طرح 1647
روستای - شهرستان گرمه

چشمه خان
وزارت جهاد کشاورزی504504علی کریمیبانک کشاورزی

1648
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای کالته میرزا رحیم
سازمان امور عشایر ایران506506علی کمالیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 1649
خراسان شمالی شیروان 

روستا دوین
وزارت جهاد کشاورزی100100علی گل سیبپست بانک

1650
راسی و علوفه یک 15خرید گاو شیری 

دوره
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی روستای 

سارمران
وزارت جهاد کشاورزی13201320علی گنجیبانک کشاورزی

1651
 راسی به 63پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولچاه
سازمان امور عشایر ایران400400علی لطفیپست بانک

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز 1652
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستا باغ
وزارت جهاد کشاورزی150150علی لطیفیپست بانک

2مانه وسملقانخراسان شمالیراس100پرورش گوسفند داشتی 1653
-شهرستان مانه و سملقان

روستای شهرآبادکرد
وزارت جهاد کشاورزی17001700علی مجردبانک کشاورزی

3اسفراینخراسان شمالی(صنعتی) راسی200بره پرواری 1654
خراسان شمالی اسفراین 

مجتمع عباس آباد
وزارت جهاد کشاورزی10401040علی محبتیبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیراه اندازی دامداری1655

خراسان شمالی بجنورد 

حصار گرمخان روستای قره 

خانبندی

وزارت جهاد کشاورزی880880علی محبوبیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای حصارچه1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور و ادوات1656
علی محمد 

جمالی
وزارت جهاد کشاورزی510510
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1657

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

یاالنچی

بانک کشاورزی
علی محمد 

خوردوستان
وزارت جهاد کشاورزی10771077

1658
راسی همراه 63پرورش گوسفند داشتی 

اصالح نژاد
بانک کشاورزیاسفراین روستای سرخ قلعه3اسفراینخراسان شمالی

علی محمد 

داورپناه
سازمان امور عشایر ایران506506

1659
پرورش گوسفند داشتی اصالح 

راسی65نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای سنجبینی
بانک کشاورزی

علی محمد 

رحمانی
سازمان امور عشایر ایران506506

6فاروجخراسان شمالیبسته بندی شیرینی و بستنی1660
خراسان شمالی شهرستان 

فاروج روستای مایوان
صندوق کارآفرینی امید

علی محمد ژاله 

مایوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 1661
خراسان شمالی شیروان 

روستا دوین
پست بانک

علی محمد 

شعبانی دوین
وزارت جهاد کشاورزی100100

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل1662

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

عراقی

وزارت جهاد کشاورزی251251علی محمد عزتیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیعشایر جیرانسو4مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی1663
علی محمد 

قلیزاده کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران27202720

1664
 6احداث باغ گل محمدی به مساحت 

هکتار
بانک کشاورزیکالته چشم سید1راز و جرگالنخراسان شمالی

علی محمد 

مجیدی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1بجنوردخراسان شمالیراسی6پرورش گاوشیری روستایی1665
بجنورد گرمخان روستای 

عبدل آباد
بانک کشاورزی

علی محمد 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی528528

وزارت جهاد کشاورزی18301830علی محمدیبانک کشاورزیروستای قارلق مجتمع قارلق3بجنوردخراسان شمالیپرواربره1666

1فاروجخراسان شمالیکشت زعفران1667
روستای - شهرستان فاروج 

جعفرآبادسفلی
صندوق کارآفرینی امید

علی مردان 

دوستی
وزارت جهاد کشاورزی280280

2اسفراینخراسان شمالی راسی132بره پروار 1668
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای سارمران
وزارت جهاد کشاورزی692692علی مقدسی ثانیبانک کشاورزی

1669
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیتیتکانلو1فاروجخراسان شمالی

علی منصوری 

جعفرآباد
وزارت جهاد کشاورزی405405
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1670
 راسی 95پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ ژن دار بروال4و 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا گلیان
وزارت جهاد کشاورزی21002100علی مهربانپست بانک

1671
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

اسفراین بخش صفی آباد 

روستای قره چاه
سازمان امور عشایر ایران500500علی مهرگانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی18641864علی نظریبانک توسعه تعاونروستای زیدر2شیروانخراسان شمالیپرورش گاو شیری1672

1673
 راسی کوچک 15گاو شیری 

(خرید گاو شیریو خرید علوفه)روستایی
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای حصار کردها
وزارت جهاد کشاورزی13201320علی نظریبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی(عشایر) راسی79پرورش گوسفندداشتی1674
- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای چهل دختران
سازمان امور عشایر ایران500500علی نوروزیبانک توسعه تعاون

1675

پرورش گوسفند داشتی بره - دامداری 

 راس گوسفند 100پرواری با نگهداری 

 راس بره50و 

وزارت جهاد کشاورزی14901490علی نیستانیپست بانکبجنورد روستای نیستانه1بجنوردخراسان شمالی

2مانه وسملقانخراسان شمالیتولید و پرورش گوسفند داشتی1676

مراوه تپه منطقه عشایری 

کوه شاه جهان -بهارمیدان

عشایره قره میدان

سازمان امور عشایر ایران480480علی وطن پرستبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای گراتی1677
شهرستان - خراسان شمالی

روستای گراتی- اسفراین
200200علی ولی پورپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2اسفراینخراسان شمالی(روستایی) راسی19خرید گاوشیری 1678

اسفراین -خراسان شمالی 

دهستان زرق -بخش آذری 

روستای درازپی-آباد

وزارت جهاد کشاورزی16721672علی یوسف آبادیبانک کشاورزی

1679
در ... تولید و بسته بندی جوانه گندم و 

گلخانه
1شیروانخراسان شمالی

-شیروان-خراسان شمالی

روبروی - روستای چلو

دبستان برکت

وزارت جهاد کشاورزی180180علی یوسفیانپست بانک

1680
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولچاه
بانک توسعه تعاون

علیجان وفایی 

قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

پست بانکشهرستان شیروان روستاچلو1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 1681
علیخان 

معصومی فرد
وزارت جهاد کشاورزی100100
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وزارت جهاد کشاورزی14001400علیرضا اکبریبانک توسعه تعاونروستای جلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ1682

1گرمهخراسان شمالیطرح یک هکتاری زعفران1683
- درق- شهرستان گرمه

مشاع شهید چمران
وزارت جهاد کشاورزی315315علیرضا امانیبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی(بهسازی)راسی 45گوساله پروار 1684

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

درازپی

وزارت جهاد کشاورزی22882288علیرضا پیریبانک کشاورزی

1685
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

3روستای منبع شماره 
سازمان امور عشایر ایران400400علیرضا تنهابانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 1686
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100علیرضا جنگجوپست بانک

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران1687
شهرستان جاجرم روستای 

کرف
وزارت جهاد کشاورزی240240علیرضا رحیمیبانک کشاورزی

2فاروجخراسان شمالیتولیدی پوشاک مردانه1688
روستای سیاهدشت جنب 

ساختمان دهیاری
بانک توسعه تعاون

علیرضا رضایت 

فاروجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

2اسفراینخراسان شمالی(بهسازی) راسی55گوسفند داشتی 1689
خراسان شمالی ـ اسفراین ـ 

روستای نقی اباد
وزارت جهاد کشاورزی291291علیرضا رضائیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیقاسم اباد3اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران1690
علیرضا 

شیرمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی480480

1691

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

(دهنه دلبر)کالته قمو

وزارت جهاد کشاورزی20002000علیرضا صداقتپست بانک

1692
اصالح باغات انگور به روش نوین و 

داربستی
1فاروجخراسان شمالی

روستای -شهرستان فاروج 

خواجه ها
بانک کشاورزی

علیرضا علیزاده 

قوچانی
وزارت جهاد کشاورزی324324

بانک توسعه تعاونشیروان روستا چلو1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش بره پرواری 1693
علیرضا فرهادی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی100100

3مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش زنبور عسل1694

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

منصور آباد

بانک کشاورزی
علیرضا کشاورز 

قهرمانلو
وزارت جهاد کشاورزی18881888
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2اسفراینخراسان شمالی راسی60بهسازی بره پرواری 1695
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای فرطان
بانک کشاورزی

علیرضا کوکبی 

پرتان
وزارت جهاد کشاورزی409409

وزارت جهاد کشاورزی490490علیرضا گرمهبانک کشاورزیروستای اسکند آباد1اسفراینخراسان شمالیهکتاری2کشت زعفران 1696

1697
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولچاه
سازمان امور عشایر ایران507500علیرضا لطفیپست بانک

2گرمهخراسان شمالی راسی گاو دو رگ شیری15طرح 1698
روستای - شهرستان گرمه

چشمه خان
پست بانک

علیرضا موسی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی776776

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران1699
شهرستان جاجرم بخش 

روستای طبر-شوقان 
وزارت جهاد کشاورزی480480علیرضا نظافتیبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل1700
 _خراسان شمالی

روستای بیدواز_اسفراین
بانک کشاورزی

علیمحمد 

عبداهلل زاده
وزارت جهاد کشاورزی251251

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080عهدیه بیدکیصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1701

بانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش گاو شیری1702
عوض محمد 

ایمانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1703
 راسی به 63پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای سرچشمه
پست بانک

عوض محمد 

عبدالهی
سازمان امور عشایر ایران500400

1704
 راس در 19پرواربندی بره به ظرفیت 

دوره
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا فجراباد
پست بانک

عید محمد برات 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی100100

بانک کشاورزیروستای گریوان1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند پروار1705
عید محمد 

شهریار
وزارت جهاد کشاورزی387387

بانک کشاورزیروستای توی2اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران1706
عید محمد 

علیزاده تویی
وزارت جهاد کشاورزی480480

بانک توسعه تعاونروستا قوش تپه2راز و جرگالنخراسان شمالیراس10گاو شیری 1707
عید محمد 

محمد پور
وزارت جهاد کشاورزی14001400

1708
 ) راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر
3اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای چهل دختران
بانک توسعه تعاون

عید محمد 

نوروزی
سازمان امور عشایر ایران400400

1709
 100بهسازی پرورش گوسفند داشتی 

راسی
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم بخش 

روستای بام- شوقان 
بانک توسعه تعاون

عید محمد 

هنرجو
وزارت جهاد کشاورزی543543
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2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل1710
 _خراسان شمالی 

روستای کالت_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی251251عیسی براتیانبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران18001800عیسی جمالیصندوق کارآفرینی امیدعشایر قلعه خان2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی70گوسفند داشتی1711

بانک کشاورزیاسفراین کمربندی1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعغران1712
عیسی خان 

حاتمی
وزارت جهاد کشاورزی960960

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک1713

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

خرتوت

200200عیسی رجب پورپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1جاجرمخراسان شمالی راسی45نوسازی گوسفند داشتی 1714

خراسان شمالی شهرستان 

- جاجرم بخش شوقان

روستای چشمه طبری

بانک توسعه تعاون
عیسی علیداد 

پهلوانلو
وزارت جهاد کشاورزی380380

1بجنوردخراسان شمالیبره پرورای کردی1715
شهرستان بجنورد روستای 

فیروزه
وزارت جهاد کشاورزی430430عیسی فیروزهصندوق کارآفرینی امید

1716
- پرورش بره پرواری اصالح نژاد بروال 

عشایری- افشار 
2شیروانخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

سایت - شهرستان شیروان 

عشایری دوین

سازمان امور عشایر ایران16001600عیسی نصیریبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوساله پرواری1717
روستای بیدکی منزل 

عیسی نیک پویان
بانک کشاورزی

عیسی نیک 

پویان
وزارت جهاد کشاورزی760760

1بجنوردخراسان شمالیخرید خودرو1718
روستای اهلل وردیخان 

13خیابان امام رضا پالک 
270270عیسی وحدانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1شیروانخراسان شمالی راسی50پرورش گوسفند داشتی 1719
خراسان شمالی شیروان 

روستا زوارم
صندوق کارآفرینی امید

غریب رضا 

بهجتی زوارم
وزارت جهاد کشاورزی600600

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1720

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین 

آباد خ جهاد

پست بانک
غزال میرزایی 

قهرمانلو
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

15فاروجخراسان شمالیمجتمع خدماتی رفاهی بین راهی1721
اراضی روستای جعفر آباد 

 فاروج به قوچان7کیلومتر 
پست بانک

غفار علی جعفر 

زاده
1700017000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1اسفراینخراسان شمالیکلنی120پرورش زنبورعسل1722
 _خراسان شمالی 

روستای فرطان_اسفراین
بانک کشاورزی

غالم حسین 

سیروسی
وزارت جهاد کشاورزی155155

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی1723

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

گرمک

بانک کشاورزی
غالم رضا 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی454454

وزارت جهاد کشاورزی400400غالم ریحانیصندوق کارآفرینی امیدکشانک1مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت گل محمدی1724

وزارت جهاد کشاورزی880880غالمحسن ترکانلوبانک کشاورزیروستای نوده چناران1بجنوردخراسان شمالیگاو شیری1725

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران1726

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

نجف

بانک کشاورزی

غالمحسن 

محمد یوسفی 

بهلولی احمدی

وزارت جهاد کشاورزی925925

2بجنوردخراسان شمالیدامداری1727
بخش گرمخان روستای 

قشالق عبدل آباد
وزارت جهاد کشاورزی13381338غالمحسین برزگربانک توسعه تعاون

1728
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-خراسان شمالی اسفراین

-بخش بام و صفی آباد

روستای قره چاه

بانک کشاورزی
غالمحسین 

سعیدنژاد
سازمان امور عشایر ایران500500

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 1729
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
بانک توسعه تعاون

غالمحسین 

شاهین فر
وزارت جهاد کشاورزی200200

2اسفراینخراسان شمالی راس15گاوشیری 1730
خراسان شمالی اسفراین 

روستای چهل حصار
بانک کشاورزی

غالمحسین 

عبدلی حصارگ
وزارت جهاد کشاورزی13201320

وزارت جهاد کشاورزی480480غالمحسین لطفیصندوق کارآفرینی امیدکالته علیمردان1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران1731

1گرمهخراسان شمالی هکتاری2طرح کشت گل محمدی 1732
روستای - شهرستان گرمه 

اراضی سرخ خانه- دشت 
وزارت جهاد کشاورزی139139غالمرضا اکبریبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالی راسی99گوسفند داشتی 1733
 _خراسان شمالی

روستای فرطان_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی390390غالمرضا آزریبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 1734
خراسان شمالی شیروان 

روستا دوین
وزارت جهاد کشاورزی100100غالمرضا آوایپست بانک

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 1735
خراسان شمالی شیروان 

روستا باغان
پست بانک

غالمرضا باقرزاده 

باغان
وزارت جهاد کشاورزی100100
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2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گوسفند داشتی1736

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قلعه خان

وزارت جهاد کشاورزی704704غالمرضا پارسابانک کشاورزی

1737
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

3روستای منبع شماره 
سازمان امور عشایر ایران502500غالمرضا تنهاپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 1738
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
بانک توسعه تعاون

غالمرضا خوش 

بیان
وزارت جهاد کشاورزی200200

1739
اصالح باغات انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیروستای مایوان1فاروجخراسان شمالی

غالمرضا دردایی 

مایوان
وزارت جهاد کشاورزی212212

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1740
خراسان شمالی شیروان 

روستا رزمقان
بانک توسعه تعاون

غالمرضا دولت 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی152152

1741
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای اتیمز
پست بانک

غالمرضا رحیم 

زاده
سازمان امور عشایر ایران507500

بانک توسعه تعاونعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی150گوسفند داشتی1742
غالمرضا 

رستمیان کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران12801280

1743
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای اتیمز
سازمان امور عشایر ایران404404غالمرضا زمانیبانک کشاورزی

1744
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای صوم امیر قلی
سازمان امور عشایر ایران506506غالمرضا سرورنیابانک کشاورزی

1گرمهخراسان شمالی راسی90طرح پروار بندی بره 1745
روستای - شهرستان گرمه

رباط قربیل
وزارت جهاد کشاورزی648648غالمرضا شادکامپست بانک

1گرمهخراسان شمالی راسی گوسفند اصالح نژاد60طرح 1746
روستای - شهرستان گرمه

دشت
وزارت جهاد کشاورزی640640غالمرضا شجاعیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی22502250غالمرضا صحرائیبانک کشاورزیاراضی روستای زیارت3شیروانخراسان شمالیواحد پرورش گاو شیری1747

1748
 راسی به 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

دلو چاه
سازمان امور عشایر ایران500500غالمرضا فیاضپست بانک

1749
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای فرطان
سازمان امور عشایر ایران506506غالمرضا قلی زادهبانک کشاورزی
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بانک توسعه تعاونعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی1750
غالمرضا قلیزاده 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران860860

وزارت جهاد کشاورزی19081908غالمرضا محزونبانک توسعه تعاونروستای قلعه قشون1راز و جرگالنخراسان شمالیبره پرواری1751

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران1752

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کوشکی راجی

بانک کشاورزی
غالمرضا مهدوی 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی370370

1753
راسی همراه 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر)اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای حصاری گازرانی
سازمان امور عشایر ایران400400غالمرضا نقی زادهپست بانک

2بجنوردخراسان شمالیتولید ادوات کشاورزی1754
انتهای کالته -بجنورد 

آذرسا روبروی باغ مشهدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400غالمرضا نوریپست بانک

1755
 ) راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای بانیدر
سازمان امور عشایر ایران500500غالمرضا هدایتیبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی راسی10گاو شیری 1756
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای قزاقی
وزارت جهاد کشاورزی880880غالمرضا ولی زادهبانک کشاورزی

1757
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین-خراسان شمالی

گمهای - روستای اردغان 

اسحاق

سازمان امور عشایر ایران500500غالمعلی امانیپست بانک

2اسفراینخراسان شمالیبازیافت پالستیک1758
روستای کوشکی کوچه 

قالیشویی ساحل
صندوق کارآفرینی امید

غالمعلی شیخ 

امیرلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

2گرمهخراسان شمالیباجه خدمات بانکی پست بانک1759
خراسان شمالی شهرستان 

گرمه ایور میدان ولیعصر
پست بانک

غالمعلی شیخ 

زاده
400400

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2اسفراینخراسان شمالیراسی160بره پروار 1760

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

ایرج

بانک کشاورزی
غالمعلی عاقبتی 

ایرج
وزارت جهاد کشاورزی500500

2اسفراینخراسان شمالی راسی16گوساله پروار 1761
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای سست
وزارت جهاد کشاورزی651651غالمعلی قادر یبانک کشاورزی

1762
 ) راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

شهرک عباس آباد
بانک کشاورزی

غالمعلی قبادی 

سرخ قلعه
سازمان امور عشایر ایران404404
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1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیرده1763

بجنورد روستای باغچق بعد 

از میدان خیابان دوم پالک 

13

بانک کشاورزی
غالمعلی کرامتی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی432432

1764

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کاستان

وزارت جهاد کشاورزی911911غالمعلی مرگانبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبور 1765
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای دهنه اجاق
بانک کشاورزی

غالممحسین 

حیدر ی
وزارت جهاد کشاورزی250250

1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1766
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100غنچه گل کوثریبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1767
سرحد - شهرستان شیروان 

تکمران روستا ملوانلو
وزارت جهاد کشاورزی150150فاضل فاضلی کیاپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1768
شهرستان راز و جرگالن 

روستای غالمان
بانک کشاورزی

فاطمه ابراهیم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی360360

وزارت جهاد کشاورزی280280فاطمه اجتماعیصندوق کارآفرینی امیداراضی تیول فاروج- فاروج 1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1769

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1770
بجنورد روستای نوده کوچه 

شهید رستمی
پست بانک

فاطمه 

اسکندریان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

5شیروانخراسان شمالیتولید زیورآالت سنتی1771
-شیروان-خراسان شمالی

روستای منصوران-زیارت
بانک توسعه تعاون

فاطمه اکبرزاده 

فروتن
وزارت صنعت، معدن و تجارت16241624

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه اوندبانک کشاورزیجلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1772

2اسفراینخراسان شمالیراسی10گاو شیری 1773
روستای نیش -اسفراین

کیش
وزارت جهاد کشاورزی880880فاطمه ایرانیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1774
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100فاطمه آدینه ییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی14901490فاطمه باغچقیبانک کشاورزیروستای باغچق جنب اسیاب2بجنوردخراسان شمالی راسی190بره پرواری 1775
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100100فاطمه باقریصندوق کارآفرینی امیدروستای مهراباد1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1776
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای زرق اباد2اسفراینخراسان شمالیقالیبافی1777
فاطمه براتی 

نیشکشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

120120فاطمه براتیانپست بانکروستای یام1فاروجخراسان شمالیچرم دوزی1778
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی1779
خراسان شمالی شیروان 

روستا رزمقان
پست بانک

فاطمه بگم 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1اسفراینخراسان شمالی کلنی105پرورش زنبور عسل 1780
 _خراسان شمالی 

روستای فرطان_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی137137فاطمه بوربوربانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه بیدکیپست بانکروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1781

1بجنوردخراسان شمالیفرش دستباف1782
بجنورد روستای بیدک ک 

بهارستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه بیدکیپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدشیروان روستای تفتازان1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی1783
فاطمه بیگم 

سیدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1784
روستای محمدعلی پهلوان 

23خ کاوه پ 
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه بیگم 

مرتضوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1فاروجخراسان شمالیزعفران1785
قره -خراسان شمالی

محمدلو تیتکانلو
وزارت جهاد کشاورزی280280فاطمه پور کاظمصندوق کارآفرینی امید

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1786
روستای کشانک خیابان 

24امام خمینی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه پیل تنبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای زاری1اسفراینخراسان شمالیکشت زعفران1787
فاطمه تاج 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی240240

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه تیمورزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای آنابای1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1788

صندوق کارآفرینی امیدروستای سیاهدشت1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران1789
فاطمه ثروتی 

قوچان
وزارت جهاد کشاورزی280280

2مانه وسملقانخراسان شمالی رأس150پرورش گوساله پروار 1790
روستای - مانه و سملقان

لنگر
وزارت جهاد کشاورزی24002400فاطمه جعفریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه جمالیپست بانکروستای مهمانک1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1791
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1شیروانخراسان شمالیقالیبافی1792
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خطاب
پست بانک

فاطمه جنگجو 

توپکانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه جهانبانک کشاورزیسنگسار1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1793

1شیروانخراسان شمالیپست بانک1794
خراسان شمالی شهرستان 

شروان روستای حسین آباد
200200فاطمه جهانگیریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1795
پرورش کپگوسفن داشتی 

(مشاغل خانگی)راسی20
1جاجرمخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم روستای قلی
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه چنارانیپست بانک

1گرمهخراسان شمالیتولید و بافت تابلو فرش1796
منزل - روستای برزنه 

محمد علی رجبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت125125فاطمه حبیبیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی1797

- خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان 

روستای حسین آباد

پست بانک
فاطمه حسن 

زاده مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 1798

-استان خراسان شمالی 

-شهرستان راز و جرگالن 

دهستان - روستای غالمان 

غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه حسینیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه حمیدیپست بانکروستای بهکده رضوی1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی1799

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه حیدریصندوق کارآفرینی امیدروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1800

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000فاطمه دربینبانک توسعه تعاونروستای سه گنبد3فاروجخراسان شمالیتابلو فرش و فرش دستبافت1801

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فاطمه دوستدارپست بانکروستای جلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی1802

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1803
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای فرطان
100100فاطمه رحمانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه رحمتیصندوق کارآفرینی امیدروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1804
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه رحیم زادهبانک توسعه تعاونروستای ایزی2اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1805

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه رحیمیبانک توسعه تعاونروستای پیغو1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1806

1شیروانخراسان شمالیبافت تابلو فرش1807

- خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان 

روستای حسین آباد

پست بانک
فاطمه رحیمی 

نیکو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1808

شهرستان مانه و سملقان 

بخش سملقان شهر قاضی 

روستای قلعه خان

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه رستگارپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فاطمه رستمیصندوق کارآفرینی امیدبجنورد باقرخان1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1809

2بجنوردخراسان شمالی راس15گاو شیری 1810
بجنورد بخش گرمخان 

روستای میان زو
وزارت جهاد کشاورزی20642064فاطمه رضاییبانک کشاورزی

1811
 راسی 95پرورش گوسفند مغانی خالص 

راس قوچ بروال افشار4و 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا قلندر اباد
وزارت جهاد کشاورزی14901490فاطمه رضاییبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1812
خراسان شمالی شیروان 

روستا زیارت
وزارت جهاد کشاورزی152152فاطمه رمضانیبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1813
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه رمضانی 

نژادرویینی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی1814
بجنورد کالته شهید آذرسا 

18 پالک 2شهید صفدری 
100100فاطمه رمضانیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای دستجرد1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1815
فاطمه رهبری 

ارمود آقاچی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1816
شهرستان -خراسان شمالی

روستای بیار-مانه وسملقان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه روحانیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیبسته بنذی سرگل و گل زعفران1817
خراسان شمالی شیروان 

روستا سکه
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600فاطمه زیبابانک توسعه تعاون
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1بجنوردخراسان شمالیزنبورداری1818
بخش گرمخان روستای 

میان زو
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه سادات 

اصغرزاده
وزارت جهاد کشاورزی220220

1819
مشاغل )بسته بندی محصوالت زراعی 

(خانگی
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم بخش 

سنخواست روستای اندوقان
بانک توسعه تعاون

فاطمه سادات 

مرتضوی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1820
اسفراین روستای الست 

سفلی
100100فاطمه سعادت نیاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالی راسی95گوسفند داشتی 1821
فاطمه سلطان 

دولتی
وزارت جهاد کشاورزی11641164

وزارت صنعت، معدن و تجارت16001600فاطمه سلطانیصندوق کارآفرینی امیدروستای کوران ترکیه2فاروجخراسان شمالیجوراب بافی1822

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1823
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100فاطمه شفیعیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه شمساییپست بانکروستای عزیز آباد1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی1824

100100فاطمه صبریبانک توسعه تعاونروستای سست-افراین1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1825
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای دستجرد1826
شهرستان - خراسان شمالی

روستای دستجرد- اسفراین
200200فاطمه صحرا گردپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1827
روستای کالته میرزا 

خیابان ال له ها.رحیم
100100فاطمه صدقیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1828
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای سست
100100فاطمه صمصامیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1829
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای فرطان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه عباسی رادبانک توسعه تعاون

2بجنوردخراسان شمالیپروش گاو گوشتی1830
-بجنورد-خراسان شمالی 

روستای حمزانلو
وزارت جهاد کشاورزی13201320فاطمه علی آبادیبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1831
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای سست
100100فاطمه عیدیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی10اصالح نژاد گاوشیری 1832

مانع -خراسان شمالی

وسملقان روستای چمن 

جنب -6امام خمینی-بید 

دامداری منصور طاهری

وزارت جهاد کشاورزی11901190فاطمه غالمیپست بانک

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1833
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای سست
پست بانک

فاطمه غالمی 

نژاد
102100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1834
روستای محمد علی پهلوان 

2خ فردوسی کوچه چمران 
وزارت صنعت، معدن و تجارت205205فاطمه فاطمیپست بانک

100100فاطمه فتحی فرصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه سفید1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1835
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه فرخندهپست بانکروستای مالحسن1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1836

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400فاطمه فرهمندبانک توسعه تعاونروستای جعفر آباد سفلی2فاروجخراسان شمالیخیاطی1837

1مانه وسملقانخراسان شمالیمکانیزاسیون1838

مانه و - خراسان شمالی

- بخش مانه- سملقان

روستای کهنه جلگه

وزارت جهاد کشاورزی960960فاطمه فروتنبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیخدمات بانکی1839

روستای کالته محمد علی 

پهلوان خ فردوسی نبش خ 

رجایی

200200فاطمه فیاضپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک توسعه تعاونروستای خانلق بعدازپاسگاه1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش1840
فاطمه قاسمیان 

شیروان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی1841
بجنورد روستای باباامان 

زیرسالن ورزشی
100100فاطمه قربانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش مرغ بومی1842
مانه و سملقان روستای 

اسپاخو
وزارت جهاد کشاورزی100100فاطمه کریمیصندوق کارآفرینی امید

1843
مشاغل ) کلنی 20پرورش زنبور عسل 

(خانگی
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستات جاجرم روستای 

رحیم آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه محمد پورپست بانک
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2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 1844

- استان خراسان شمالی

-شهرستان راز و جرگالن 

دهستان -روستای غالمان 

غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه محمد نیابانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالیبافتنی های سنتی1845
راز و - خراسان شمالی

روستای راستقان- جرگالن 
100100فاطمه محمدیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1846
 راسی 19پرورش گوسفند داشتی 

(مشاغل خانگی)
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم بخش 

شوقان روستای بام
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه مکرمیپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای سرچشمه1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1847
فاطمه مهاجری 

سرچشمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1گرمهخراسان شمالی تن5طرح پرورش ماهی 1848
شهرستان - خراسان شمالی

روستای چشمه خان- گرمه
وزارت جهاد کشاورزی736736فاطمه نجمپست بانک

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز 1849
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
پست بانک

فاطمه نساء 

صداقت برزل آباد
وزارت جهاد کشاورزی150150

1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش1850
روستای خانلق شهید 

 اخر بن بست4صالحی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه نوریبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه هدایتیبانک کشاورزیروستای پشنده1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1851

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1852
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای فرطان
100100فاطمه هنر اموزصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه یزدانیپست بانکروستای دهگاه1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1853

100100فایزه رضازادهصندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان-شیروان1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی1854
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1855
همراه  ) راسی90طرح گوسفند داشتی 

(با اصالح نژاد
2گرمهخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای چشمه خان- گرمه
وزارت جهاد کشاورزی16131613فایزه گوکلنیبانک توسعه تعاون
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1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه1856

-شیروان روستای خانلق 

 متری امام علی 10

19پالک – 7صابری –

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فایزه مهاجرپست بانک

1شیروانخراسان شمالیطرح توجیهی کشت گل محمدی1857
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای باغ
وزارت جهاد کشاورزی200200فائزه رضائیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1858
خراسان شمالی شیروان 

روستا زیارت
پست بانک

فرامرز جمالی 

ترک
وزارت جهاد کشاورزی150150

2مانه وسملقانخراسان شمالی راس10پرورش گاو شیری 1859
مانه و - خراسان شمالی 

روستای کالته قمو- سملقان
بانک کشاورزی

فرامرز فروغی 

برج
وزارت جهاد کشاورزی880880

1860
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای دلو چاه
سازمان امور عشایر ایران500500فرج اله رجاییپست بانک

1861

طرح توسعه برای تولید قطعات فورج 

ماشینهای کشاورزی و ایجاد کوره 

عملیات حرارتی شرکت آذین فورج

50اسفراینخراسان شمالی

 5کیلومتر- خراسان شمالی 

-اسفراین سنخواست - جاده

جنب روستای خوشین

وزارت صنعت، معدن و تجارت6000060000فرج اله علیزادهبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 1862
خراسان شمالی شیروان 

روستا فجراباد
پست بانک

فرج اله کیومرثی 

بز آباد
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرح ناز قبادیصندوق کارآفرینی امیدروستای سوخسوهاشم1راز و جرگالنخراسان شمالیقالیبافی1863

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرخ لقا بیگیپست بانکروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1864

1شیروانخراسان شمالی راسی4پرورش گوساله پرواری 1865
خراسان شمالی شیروان 

روستا قلندر اباد
پست بانک

فردین امام 

وردیزاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

1866
 راس 4 راس میش مغانی با 95پرورش 

قوچ بروال افشار
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا کالته توپکانلو
وزارت جهاد کشاورزی13761376فرزاد ولی پوربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1867

بجنورد روستای قره خان 

بندی خ شهید گنابادی ک 

یاس

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فرزانه ایزیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرزانه آشوریانپست بانکروستای راستقان1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1868
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1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1869

بجنورد روستای 

خیابان شهید 3باقرخان

عفتی کوچه صنوبر

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فرزانه پویافردبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیکاشت زعفران1870
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای امیر آباد
صندوق کارآفرینی امید

فرزانه خدائی 

قلعه حسن
وزارت جهاد کشاورزی300300

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 1871
خراسان شمالی شیروان 

روستا قلعچه
پست بانک

فرزانه داوری 

شیروان
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرزانه عابدیپست بانکبجنورد روستای علی گل1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1872

پست بانکروستای خیرآباد1فاروجخراسان شمالیقالی بافی1873
فرزانه فتائی 

خیرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2جاجرمخراسان شمالیخیاطی و تولید پوشاک1874
شهرستان -خراسان شمالی

روستای قمیطه-جاجرم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت190190فرزانه فیروزبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1875

بجنورد روستای آق تپه 

خیابان شهید روشن کوچه 

8کوشش پالک

پست بانک
فرزانه قدیمی 

کالته
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی زیر رشته سفره کردی1876

بجنورد روستای عبدل آباد 

کوچه شهید محمد علی 

آبادی

100100فرزانه کریمیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فرزانه کریمیبانک توسعه تعاونروستای حاجی بیگلر1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1877

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرزانه کریمیبانک کشاورزیروستایی باغلق1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1878

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فرشته برازندهصندوق کارآفرینی امیدشیروان روستای چلو1شیروانخراسان شمالیبافت تابلو فرش1879

صندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان. شیروان1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی1880
فرشته جعفری 

زارع
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی320320فرشته حصاریبانک کشاورزیروستای حصار حسینی1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل1881
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1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1882
بجنورد روستای گلی کوچه 

مسجد
پست بانک

فرشته رمضان 

پور قوچانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی240240فرشته مهدویبانک کشاورزیزاری1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران1883

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی1884
صحرا چادر -مانه و سملقان

نشین
پست بانک

فرنگیس 

خاکشوری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای مگجی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی1885
فرنگیس قاسمی 

پورابراری
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی راسی4پرورش گوساله پرواری 1886
خراسان شمالی شیروان 

روستا ورقی
بانک توسعه تعاون

فرهاد جمال 

پسند
وزارت جهاد کشاورزی160160

1بجنوردخراسان شمالیتولیدی پوشاک1887

بجنورد روستای محمد علی 

 پالک 1پهلوان خ رجایی 

21

صندوق کارآفرینی امید
فروغ طالب پور 

قشالق
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1888
روستای صندل اباد خ امام 

5رضا کوچه مهر پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا امامیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080فریبا بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1889

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1890
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
175100فریبا ترابیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز 1891
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای توکور
وزارت جهاد کشاورزی150150فریبا رمضانیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی160160فریبا سعیدیبانک توسعه تعاونروستا سرانی1شیروانخراسان شمالی راسی4پرورش گوساله پرواری 1892

1شیروانخراسان شمالیپوشاک زنانه1893

-شیروان-خراسان شمالی

کوچه –روستای گلیان 

شهید درگاهی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا عابدین زادهپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالیبافتنی های سنتی1894
راز و - خراسان شمالی

روستای راستقان- جرگالن 
100100فریبا عمیقصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1895
روستای نادرآباد جنب 

حسینیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا مهاجرپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس1896

روستای محمد علی پهلوان 

 8خ رجایی کوچه رجایی 

55پ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فریده باغچقیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فریده سهرابیبانک توسعه تعاونروستای سارمران1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1897

2شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1898
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
100100فریده قربانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی1899

- خراسان شمالی 

عشایر - شهرستان شیروان 

طایفه باچوانلو

100100فریده مهرگانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران480480فریدون مشکدانبانک توسعه تعاونعشایر1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی1900

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی تولیدی1901

استان خراسان شمالی 

بجنورد بخش گرمخان 

روستای شهرک قلعه جق 

بزرگ

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فریدون نعیمیپست بانک

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 1902
خراسان شمالی شیروان 

روستا بیگ
صندوق کارآفرینی امید

فریمان آقاسیان 

بیگ
وزارت جهاد کشاورزی100100

2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی80گوسفند 1903
مانه و سملقان بخش 

جیرانسو روستای منصور اباد
پست بانک

فضل اهلل کشاورز 

قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران10701070

1شیروانخراسان شمالیپست بانک1904

شهرستان -خراسان شمالی 

شیروان کارخانه قند اسالم 

 منزل محمد 2اباد اندیشه 

صادقی

پست بانک
فضه حیدری 

گزکوه
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک توسعه تعاونعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی50گوسفند داشتی1905
فضه علی زاده 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران480480
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فهیمه باقری فرپست بانکروستای دشت2گرمهخراسان شمالیخیاطی1906

1شیروانخراسان شمالیپست بانک1907
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای دوین
200200فهیمه برزگرپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1908
خراسان شمالی شیروان 

روستا پیرشهید
پست بانک

فهیمه عوض 

زاده بتکانلو
وزارت جهاد کشاورزی150150

100100فیروزه داوریبانک توسعه تعاونروستای سست1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1909
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی1910

مانه و -خراسان شمالی

منطقه عشایری -سملقان

قره میدان

بانک توسعه تعاون
فیروزه وطن 

پرست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1911
شهرستان راز و جرگالن 

روستای کیلو پنجه
وزارت جهاد کشاورزی830830قادر نیکدلبانک کشاورزی

4مانه وسملقانخراسان شمالیدامپروری1912
شهر آباد نیروی هوایی 

روستای کوربابا
بانک کشاورزی

قاسم دلیریان 

کیکانو
سازمان امور عشایر ایران27202720

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200قاسم دوکالهبانک توسعه تعاونروستای محمودی1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1913

1914
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

سنجبینی
سازمان امور عشایر ایران506506قاسم رحمانیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش بره1915
خراسان شمالی شیروان 

روستا سرچشمه
بانک توسعه تعاون

قاسم ررسولی 

سرچشمه
وزارت جهاد کشاورزی100100

1916
طرح دامداری صنعتی پرورش بره 

 راس300پرواری به ظرفیت 
4شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای مشهد 

طرقی

بانک توسعه تعاون

قاسم رضا 

عابدی 

مشهدطرقی

وزارت جهاد کشاورزی25002500

1917
بهسازی اماکن دامی و پرورش بره 

 راسی80پرواری 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا امان اباد
وزارت جهاد کشاورزی496496قاسم شجاع ثانیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 1918
خراسان شمالی شیروان 

روستا چورچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152قاسم شجاعیبانک توسعه تعاون

2اسفراینخراسان شمالی راسی79پرورش گوسفند داشتی 1919
خراسان شمالی اسفراین 

روستای چهاربرج
سازمان امور عشایر ایران506506قاسم طالبیبانک کشاورزی
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1920
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

3روستای منبع شماره 
بانک توسعه تعاون

قاسم عطاردی 

ثانی
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100قاسم قریکانلوپست بانکروستای جمی1بجنوردخراسان شمالیکارگاه قالی بافی1921

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گوسفند داشتی1922

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

مهمانک

وزارت جهاد کشاورزی10891089قاسم کمالیبانک کشاورزی

6بجنوردخراسان شمالی رأسی600بره پروار 1923
خراسان شمالی بجنورد 

روستای مهنان
بانک کشاورزی

قاسم کهندل 

مهنان
وزارت جهاد کشاورزی76707670

25002500قاسمعلی حیدریصندوق کارآفرینی امیدروستای مردکانلو4فاروجخراسان شمالیبوم گردی1924
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1جاجرمخراسان شمالیکلنی300پرورش زنبور عسل1925
بخش شوقان روستای 

چهاربید
وزارت جهاد کشاورزی360360یزدانی... قدرت اپست بانک

بانک توسعه تعاونعشایر4مانه وسملقانخراسان شمالی راسی200گوسفند داشتی1926
قدرت اهلل 

صحرایی
سازمان امور عشایر ایران19201920

5اسفراینخراسان شمالیمصنوعات فلزی1927
اسفراین -خراسان شمالی

روستای اتیمز
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500قدرت اله رضاییبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 1928
خراسان شمالی شیروان 

روستا چورچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152قدیر وظیفه دانبانک توسعه تعاون

پست بانکروستای برزنه1گرمهخراسان شمالیگلیم بافی1929
قربان بیگی 

شهریانی کیکانلو
8080

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1930
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

 3روستای منبع شماره 

کارخانه گچ

سازمان امور عشایر ایران500500قربان تنهابانک کشاورزی

بانک کشاورزیامانلی1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی1931
قربان جمال 

کمالی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیحصارچه1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور و ادوات1932
قربان دردی 

فرزین
وزارت جهاد کشاورزی780780
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1933
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای زیر کمربندی
سازمان امور عشایر ایران506506قربان رستگاربانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالی راس200پرورش بره پرواری 1934
خراسان شمالی شهرستان 

روستای قلعه چه-- شیروان 
بانک کشاورزی

قربان رشیر قلعه 

بیگ
وزارت جهاد کشاورزی24962496

1935
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

اتیمز
سازمان امور عشایر ایران400400قربان سعادتمندبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 1936
خراسان شمالی شیروان 

روستا قلجق
وزارت جهاد کشاورزی100100قربان غالمیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی610610قربان کمالیبانک کشاورزیروستای امانلی1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1937

1938
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
3اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای چهل دختران
سازمان امور عشایر ایران400400قربان گلیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100قربان مجردیصندوق کارآفرینی امیدروستای صندل آباد1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی1939

1940

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

عزیزآباد

بانک کشاورزی
قربان محمد 

آفتاب
وزارت جهاد کشاورزی850850

1941
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای قرجربایر
بانک کشاورزی

قربان محمد 

برقی توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

1942
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای حصاری گازرانی
بانک کشاورزی

قربان محمد 

تقی زاده
سازمان امور عشایر ایران506506

بانک کشاورزیروستایی داشتلی قلعه2راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ1943
قربان محمد 

تکمرانی
وزارت جهاد کشاورزی12321232

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری1944

بجنورد بخش حصار 

گرمخان روستای قشالق 

عبدل آباد

پست بانک
قربان محمد 

تونی
وزارت جهاد کشاورزی880880

1945
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

همراه با اصالح نزاد
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای عمارت
بانک کشاورزی

قربان محمد 

حسن زاده
سازمان امور عشایر ایران506506
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3مانه وسملقانخراسان شمالی(گیاهان دارویی)پرورش گل محمدی1946

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

حسن سو

بانک کشاورزی
قربان محمد 

روحانی
وزارت جهاد کشاورزی21842184

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک1947

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کهنه جلگه

پست بانک
قربان محمد 

سرشار
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1948
درب و پنجره  )نجاری و درودگری 

(چوبی و ابعاد مبلمان
صندوق کارآفرینی امیدروستای خرق3فاروجخراسان شمالی

قربان محمد 

صبوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1949
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایری )همراه اصالح نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای کالته ممیش
بانک کشاورزی

قربان محمد 

عبداللهی
سازمان امور عشایر ایران506506

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1950
خراسان شمالی شیروان 

روستا توده
پست بانک

قربان محمد 

قادری
وزارت جهاد کشاورزی150150

1951
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

کالته میرزا رحیم
پست بانک

قربان محمد 

کمالی
سازمان امور عشایر ایران504400

2اسفراینخراسان شمالی(عشایر) راسی79پرورش گوسفندداشتی1952
- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای سارمران
سازمان امور عشایر ایران506506قربان مقدسیبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند اصالح نژاد عشایری1953
خراسان شمالی شهرستان 

روستای قارلق- بجنورد 
سازمان امور عشایر ایران10001000قربان نوریبانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1954
شهرستان راز و جرگالن 

روستای کالته ابریشم
بانک کشاورزی

قربان وردی 

نوروزی
وزارت جهاد کشاورزی720720

8اسفراینخراسان شمالی1احداث اقامتگاه بوم گردی درجه 1955

خراسان شمالی اسفراین 

روستایی رویین جنب 

اقامت گاه بوم گردی وصال 

رویان

50005000قربان وصالیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1956
خراسان شمالی شیروان 

روستا رضا اباد شرقی
بانک توسعه تعاون

قربانبگی الیق 

ساالنقوچ
وزارت جهاد کشاورزی152152

1گرمهخراسان شمالی راسی90پرورش گوسفند داشتی 1957
روستای -شهرستان گرمه

اصغرآباد
صندوق کارآفرینی امید

قربانعلی احمدی 

راد
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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1958

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

زرد

وزارت جهاد کشاورزی15001500قربانعلی حمیدیبانک کشاورزی

1959

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کوشکی کیکانلو

بانک کشاورزی
قربانعلی سلیمی 

کوشکی
وزارت جهاد کشاورزی12061206

2راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی1960
شهرستان رازو جرگالن 

روستای پشنده
وزارت جهاد کشاورزی13311331قربانعلی عظیمیبانک توسعه تعاون

1961
 راسی و 79خرید گوسفند داشتی 

(عشایری )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای حسن آباد اردغان
سازمان امور عشایر ایران506506قربانعلی گوارابانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالی راسی63پرورش گوسفند داشتی 1962
- اسفراین -خراسان شمالی 

اتیمز
بانک کشاورزی

قربانعلی محمد 

زاده ثانی
سازمان امور عشایر ایران506506

1بجنوردخراسان شمالیکشت زعفران1963
بجنورد ، پشت فرودگاه 

اراضی کهنه کن
وزارت جهاد کشاورزی256256قربانعلی مرادپوربانک کشاورزی

1964
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای مراوه تپه
بانک کشاورزی

قربانعلی مصباح 

قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران506506

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی1965
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قوالنلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100قربانقلی خندانپست بانک

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 1966

- استان خراسان شمالی

-شهرستان راز و جرگالن 

روستای غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200قربانقلی رحمتیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300قره مراد تقتمشصندوق کارآفرینی امیدروستای قره قانلو2مانه وسملقانخراسان شمالینانوایی1967

1968
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای چهل دختران
پست بانک

قلی قلی پور 

حسن آباد
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت جهاد کشاورزی670670قلی کرامتیبانک کشاورزیروستای علی آباد1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور و ادوات1969
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1970

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کهنه جلگه

وزارت جهاد کشاورزی10721072قلی محمدیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای صندل اباد1بجنوردخراسان شمالیخیاطی1971
قمبر علی 

حضرتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1972

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

3مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

یارچلی

وزارت جهاد کشاورزی40034003قمر الدین آرینبانک کشاورزی

2جاجرمخراسان شمالیتولید زعفران1973
- جاجرم- خراسان شمالی

4رجایی 
وزارت جهاد کشاورزی600600قنبرعلی دهقانپست بانک

بانک توسعه تعاونروستای محمودی1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی1974
قنبرعلی مرتضی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400قنبرعلی نورهانیصندوق کارآفرینی امیدروستای کشانک3مانه وسملقانخراسان شمالیارتقاء نانوایی از سنتی به صنعتی1975

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 1976
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
بانک توسعه تعاون

قهرمان امینی 

اسی بالغ
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک توسعه تعاونروستای قزل1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی1977
قورت محمد 

پروانه
وزارت جهاد کشاورزی984984

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1978

خراسان شمالی بجنورد 

روستای نوده کوچه شهید 

باقرزاده

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کاظم باقرزادهصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیطرح توجهی کشت گیاهان دارویی1979
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای رزمقان
پست بانک

کاظم 

پیرمحمدزاده 

رزمقان

وزارت جهاد کشاورزی180180

2بجنوردخراسان شمالیاقامتگاه بوم گردی1980
شهرستان بجنورد روستای 

حمزانلو
15001500کاظم منظورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1981
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
صندوق کارآفرینی امید

کبرا کریمی 

اجقان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری باقریبانک توسعه تعاونروستای زمان صوفی1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1982
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1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی1983
بجنورد روستای بیدک 

32خیابان بهارستان پالک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری بیدکیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیکارگاه خانگی خیاطی1984

روستای خانلق خیابان 

شهید براتی بعد از چهارراه 

 32دوم دست چپ پالک 

منزل کبری حسن زاده

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری حسن زادهبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستا فجر اباد1شیروانخراسان شمالیراسی2پرورش گاو شیری1985

کبری حسن 

زاده مقدم فجر 

اباد

وزارت جهاد کشاورزی200200

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی1986
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100کبری داراییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش1987

-شیروان-خراسان شمالی

خیابان - روستای خانلق

8شهید ابراهیمیان 

بانک توسعه تعاون
کبری رحیمی 

پیرودلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1988
 راسی 50پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ1و 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

بخش لوجلی روستا توکور
وزارت جهاد کشاورزی800800کبری رضاییبانک توسعه تعاون

100100کبری روستاصندوق کارآفرینی امیدشیروان روستای تفتازان1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی1989
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2اسفراینخراسان شمالی راسی15شیری . بهسازی جایگاه گاو1990
خراسان شمالی اسفراین 

روستای حصاری گازرانی
بانک کشاورزی

کبری فدائی 

میالنلو
وزارت جهاد کشاورزی15721572

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری فیروزهصندوق کارآفرینی امیدروستای لنگر1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1991

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی1992
روستای مهمانک کوچه 

حمام
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری کمالیصندوق کارآفرینی امید

100100کبری ولی زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای اتیمز1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی1993
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2فاروجخراسان شمالیتولید پوشاک1994
فاروج روستای جعفر آباد 

سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کبریا سلیمانیبانک توسعه تعاون

پست بانکشیروان روستا آآالشلو1شیروانخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی زعفران1995
کتایون قبادی 

اوغاز
وزارت جهاد کشاورزی200200
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وزارت جهاد کشاورزی980980کریم چابکبانک کشاورزیروستای گرکز1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور1996

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 1997
خراسان شمالی شیروان 

روستا زیارت
وزارت جهاد کشاورزی152152کریم دیوارگربانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 1998
خراسان شمالی شیروان 

روستا چوچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152کریم زارعبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی200200کشور نظریبانک توسعه تعاونروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو راس1999

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کلثوم امانیپست بانکروستای قره مصلی1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی2000

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی2001
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای پیر شهید
پست بانک

کلثومه قنبر زاده 

پیر شهید
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کوکب حدادیپست بانکروستای محمدعلی پهلوان1بجنوردخراسان شمالیتولیدی پوشاک2002

3اسفراینخراسان شمالیاقامتگاه بوم گردی2003
اسفراین بخش بام و صفی 

آباد روستای نوده بام
صندوق کارآفرینی امید

کوکب نصراله 

زاده
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 2004

شهرستان -خراسان شمالی 

دهستان -راز و جرگالن 

روستای غالمان-غالمان 

بانک توسعه تعاون
کیانوش کاظمی 

راد
وزارت جهاد کشاورزی200200

1شیروانخراسان شمالیقالی بافی2005

-شیروان-خراسان شمالی

کوچه -روستای خانلق

روبروی داروخانه شهید 

11ابراهیمیان پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کیمیا جعفریبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی2006
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای فرطان
وزارت صنعت، معدن و تجارت140140گزل علی زادهصندوق کارآفرینی امید

2007
- پرورش گوسفند اصالح نژاد بروال 

عشایری- افشار 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

- شیروان روستای دوین 

سایت عشایری دوین

بانک کشاورزی
گشتاسب 

محسنی
سازمان امور عشایر ایران16001600



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی200200گل افروز عابدیبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش گاو شیری2008

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل آباد ساعدیبانک کشاورزیکالته ابریشم1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2009

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل بادام الهیبانک کشاورزیکالته ابریشم1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2010

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل بنفشه کاملیپست بانکروستای قره مصلی1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2011

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل بهار بهمنصندوق کارآفرینی امیدروستایی تنگه ترکمن1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2012

100100گل بهار زرقامیصندوق کارآفرینی امیدروستای سست1اسفراینخراسان شمالیخیاطی2013
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی2014
بجنورد روستای نوده کوچه 

شهید محمدزاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل پری باقرپورصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی2015
خراسان شمالی شیروان 

روستا رضا اباد غربی
وزارت جهاد کشاورزی200200گل پری رزم آرابانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل پری ساعدیبانک کشاورزیکالته ابریشم1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2016

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2017
روستای محمدعلی پهلوان 

39 پ 1خ بهشتی 
صندوق کارآفرینی امید

گل پری 

طهماسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2018
محمد علی پهلوان رجایی 

87 پ 4
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گل پری محمدیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080گل خانم بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2019

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی2020

مانه و -خراسان شمالی

منطقه - آشخانه-سملقان

عشایری لنگر

پست بانک
گل خانم ماه 

برکوب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیکالته ابریشم1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2021
گل سلطان 

ساعدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی12671267گل علی وحدانیبانک توسعه تعاونروستای کالب2بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک2022
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1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 2023

شیروان بخش سرحد 

دهستان تکمران روستا 

توپکانلو

بانک توسعه تعاون
گل محمد 

رشیدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی382382گل محمد شیریبانک کشاورزیروستای عراقی- اسفراین2اسفراینخراسان شمالی کلنی245زنبور 2024

2025
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای کالته میرزا رحیم
سازمان امور عشایر ایران506506گل محمد کمالیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2026
خراسان شمالی شیروان 

روستا زورتانلو
پست بانک

گل نسا قلی زاده 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی150150

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080گل نساء بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2027

2جاجرمخراسان شمالیپرده دوزی و تولیدی پوشاک محمد پور2028

جلگه سنخواست -جاجرم 

روستای قمیطه منزل 

محمد پور

بانک توسعه تعاون
گل نساء محمد 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت137137

102100گلثوم ایزدطلبپست بانکاسفراین روستای فرطان1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2029
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس2030

روستای گریوان خ شهدا 

 کوچه 3 شعبه نفت 16

55نوید پ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150گلثوم جوادی رادپست بانک

1شیروانخراسان شمالیدوخت لباس-خیاطی 2031

-شیروان-خراسان شمالی

خ شهید -روستای خانلق

درب -28شهدای –فاتحی 

سوم

صندوق کارآفرینی امید
گلثومه خوش 

قدم بوانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی16221622گلثومه رحمتیبانک کشاورزیروستای دراقانلو2بجنوردخراسان شمالیطرح فراز انگور2032

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلثومه روحانیصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای جمی1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی2033

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلثومه سرافرازبانک کشاورزیروستای بک پوالد1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2034
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1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی2035

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستاب کالته 

عشایری شاه جهان  )شامیر 

)

پست بانک

گلثومه 

عظیمیان 

قهرمانلو

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100گلثومه مولویصندوق کارآفرینی امیدروستای خبوشان1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی2036
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلثومه وحدانیصندوق کارآفرینی امیدروستای کوه کمر1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2037

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلثومه یزدانیبانک توسعه تعاونروستای بیار1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2038

1شیروانخراسان شمالی(دوخت لباس  )تولید لباس 2039
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلثومه یوسفیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلدسته ربانیصندوق کارآفرینی امیدروستای بک پوالد1راز و جرگالنخراسان شمالیقالیبافی2040

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2041
خراسان شمالی اسفراین 

روستای قلعه سفید
100100گلدسته رحیمیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای تبریان1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی2042
گلدسته 

محمدپور
سازمان امور عشایر ایران100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلزار نعمتیبانک کشاورزیاسفروج1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2043

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی2044

مانه و -خراسان شمالی

محله - آشخانه- سملقان

سامان

پست بانک
گلستان ابراهیم 

توپکانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلستان کاوهبانک کشاورزیگرکز1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2045

1اسفراینخراسان شمالیتولید گلیم2046
شهرستان اسفراین روستای 

برج
پست بانک

گلنار الهوردی 

زاده
267150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلنار رخشیدانپست بانکروستای بهکده رضوی1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2047

صندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2048
گلنار طالبی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080
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وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گلناز بیدکیبانک توسعه تعاونروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس2049

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گلناز رحمانیبانک کشاورزیامانلی1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2050

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش مرغ بومی2051
مانه و سملقان روستای 

اسپاخو
وزارت جهاد کشاورزی100100گلنسا شهروانصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی480480گلنساء ربیعیصندوق کارآفرینی امیدرستای درازپی3اسفراینخراسان شمالی هکتاری2کشت زعفران 2052

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرواربندی بره2053
جرگالن روستای توتلی 

پایین
بانک توسعه تعاون

گون دوقدی 

عاشوری فر
وزارت جهاد کشاورزی824824

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی2054
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
پست بانک

گوهر شیری 

باچوانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2055
اسفراین -خراسان شمالی

روستای اتیمز
102100گوهر علیزادهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش2056

-شیروان-خراسان شمالی

خیابان - روستای خانلق

 پالک 13شهید ابراهیمیان 

22

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گوهرنساء درابانک توسعه تعاون

2اسفراینخراسان شمالی راسی15گاوشیری 2057

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

ایزی

وزارت جهاد کشاورزی13201320لطیف محمدیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیگلیم2058

اسفراین -خراسان شمالی

بخش صفی اباد روستای 

الست سفلی

100100لیال تاچ محمدیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2مانه وسملقانخراسان شمالیتولید گل محمدی2059
روستای چمن بید اراضی 

شلپلی
وزارت جهاد کشاورزی150150لیال جعفریپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک2060

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قره مصلی

200200لیال شرافتیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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2061

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

3مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

نجف

وزارت جهاد کشاورزی60696069لیال شیردلبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2062
-اسفراین - خراسان شمالی 

 رویستای چهل دختران
102100لیال علیمردانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی2063
روستای محمدعلی پهلوان 

16 پالک 6رجایی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150لیال مصطفویپست بانک

2بجنوردخراسان شمالیخانه مسافر2064

بجنورد روستای حاج 

عبدالوهاب ابتدای روستای 

ایوب پیغمبر

900900لیال مقدسیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای سه گنبد1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2065
لیال مهربان سه 

گنبد
وزارت جهاد کشاورزی280280

200200لیال ناصریپست بانکروستای زرق آباد- اسفراین1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای زرق آباد2066
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالیقلمزنی ظروف و فلزات2067
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای زیارت
100100لیال نوری دلدارصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی راسی60پرورش گوسفند مغانی خالص 2068
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستا کوسه
وزارت جهاد کشاورزی848848لیلی اغنیاپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیلی شادمانیبانک توسعه تعاون(رسالت)روستای قلعه خان 1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی2069

2070
 راسی 95پرورش گوسفند مغانی خالص 

راس قوچ بروال4و 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا فیض آباد
بانک توسعه تعاون

لیلی گل 

محمدیان
وزارت جهاد کشاورزی14901490

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی2071
مانه و -خراسان شمالی

منطقه عشیره ای-سملقان
100100ماریه حسن زادهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش ماهی قزل آال2072

استان خراسان شمالی 

 جاده 5آشخانه کیلومتر 

بهکده مزرعه کشاورزی 

رستمیان

وزارت جهاد کشاورزی24002400مازیار رستمیانبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2073
تولید اسانس عصاره و عرقیات گیاهان 

دارویی
5فاروجخراسان شمالی

فاروج کالته صفدرآباد 

ناحیه صنعتی بعد پمپ گاز 

محل سابق جایگاه جمع 

اوری شیر صبحدوش

وزارت جهاد کشاورزی40004000ماشااهلل رحمتیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ماماقز رستبانک کشاورزیروستای بک پوالد1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2074

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی2075
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان عشایری
100100ماه پری باقرزادهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی2076

مانه و -خراسان شمالی

منطقه عشایر -سملقان

نشین قره میدان

100100ماه پری حاتمیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی2077

خراسان شمالی بجنورد 

محمدعلی پهلوان خیابان 

 جنب 2رجایی - رجایی 

 درب قرمز رنگ102پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ماهم درخشانصندوق کارآفرینی امید

1راز و جرگالنخراسان شمالی تنی6پرورش ماهی قزل آال 2078
روستای داشلی قلعه کالته 

قرسو
وزارت جهاد کشاورزی11201120مجتبی ایشانیپست بانک

1اسفراینخراسان شمالی کلنی45پرورش زنبورعسل2079

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

ایرج

وزارت جهاد کشاورزی6868مجتبی برکاتیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستا دوین1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش بره2080
مجتبی رجب 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی100100

2081
 (عشایر) راسی 79گوسفند داشتی 

اصالح نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای اتیمز
سازمان امور عشایر ایران506506مجتبی رحیمیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستا محمد علی خان1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی2082
مجتبی صبوری 

سیاهدشت
وزارت جهاد کشاورزی152152

صندوق کارآفرینی امیدروستای یام1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2083
مجتبی علی نژاد 

یامی
وزارت جهاد کشاورزی280280

1جاجرمخراسان شمالی هکتار2کشت زعفران 2084
شهرستان جاجرم روستای 

امیر آباد
وزارت جهاد کشاورزی480480مجتبی قربان نیاصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور2085
شهرستان راز و جرگالن 

روستای راستقان
وزارت جهاد کشاورزی650650مجتبی محمدیبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیاحداث اقامتگاه بوم گردی گردشگری2086

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حصار 

پهلوانلو

صندوق کارآفرینی امید
مجتبی مرادی 

پهلوانلو
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

45گرمهخراسان شمالیتولید صنعتی آلومینای آلفا2087

جاده درق - خراسان شمالی

ناحیه صنعتی شهید - 

مجاور روستای )محمد زاده 

(منیرآباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت1500015000مجید اجاللیپست بانک

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش بره پروار2088

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

عزیزآباد

بانک کشاورزی
مجید اکبری 

عزیزی
وزارت جهاد کشاورزی416416

2089
بهسازی اماکن دامی و پرورش بره 

 راسی100پرواری 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا توده
وزارت جهاد کشاورزی740740مجید ایوبی زادهپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی880880مجید باغچیقیبانک کشاورزیروستای باغچق2بجنوردخراسان شمالی راسی10گاو شیری 2090

1اسفراینخراسان شمالی کلنی100پرورش زنبور عسل 2091
 _خراسان شمالی

روستای بیدواز_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی131131مجید پورمهدیبانک کشاورزی

2092
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیروستای حصار اندف1فاروجخراسان شمالی

مجید حسین 

زاده حصار
وزارت جهاد کشاورزی405405

وزارت جهاد کشاورزی465465مجید خالدیبانک کشاورزیروستای قره پالچق1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور2093

2بجنوردخراسان شمالیصنایع غذایی نارین طالیی2094

- بجنورد - خراسان شمالی 

- روستای ینگه قلعه 

خیابان خلیج فارس فرعی 

19شهید مطهری پ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500مجید رحمانیبانک توسعه تعاون

2بجنوردخراسان شمالی راسی200پرورش بره پروار2095
- کالته اذر سا - بجنورد 

87 پالک 4آذرسا 
بانک کشاورزی

مجید رمضانی 

راستین
سازمان امور عشایر ایران11381138

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مجید سبحانیبانک کشاورزیکالته ابریشم1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2096



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2097

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کالته قمو

وزارت جهاد کشاورزی616616مجید شهنازیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2098
خراسان شمالی شیروان 

روستا رزمقان
وزارت جهاد کشاورزی160160مجید عطاردیبانک توسعه تعاون

4شیروانخراسان شمالی راس450پرورش صنعتی بره پرواری2099
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای زوارم
بانک کشاورزی

مجید قلی زاده 

زوارم
وزارت جهاد کشاورزی50005000

2100
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای کالته میرزا رحیم
بانک توسعه تعاون

مجید قویدل 

سرخ قلعه
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200مجید گریوانیصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای خداقلی2بجنوردخراسان شمالیابنبات سازی2101

2102
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای فرطان
سازمان امور عشایر ایران404404مجید محمدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی50005000مجید محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای قوچ قلعه-بجنورد 5بجنوردخراسان شمالیگاو شیری2103

وزارت جهاد کشاورزی16001600مجید نظافتیبانک کشاورزیفاروج روستای صفدر آباد2فاروجخراسان شمالی راسی صنعتی200پرورش بره پرواری 2104

وزارت جهاد کشاورزی10491049مجید نیکنامپست بانکفاروج روستای نجف آباد1فاروجخراسان شمالی راس9گاو شیری با ظرفیت 2105

وزارت جهاد کشاورزی20002000محبت وحیدیبانک کشاورزیروستای قره مصلی2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی100گوسفندداشتی 2106

2شیروانخراسان شمالیبافت تابلو فرش2107

شهرستان شیروان روستای 

خانلق خیابان شهدا 

18پالک 28

پست بانک
محبوبه ابراهیم 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080محبوبه بیدکیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2108

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2109
روستای - بجنورد

محمدعلی پهلوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100محبوبه ترکانلوصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100محبوبه جعفریبانک کشاورزی..................................راز 1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2110



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2اسفراینخراسان شمالیدامپروری بره پرواری2111
روستای حسن آباد منزل 

حاج عیسی دانایی
صندوق کارآفرینی امید

محبوبه دانایی 

هژبر
وزارت جهاد کشاورزی500500

1شیروانخراسان شمالیطرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی2112
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای باغان
پست بانک

محترم پهلوانی 

زیارت
وزارت جهاد کشاورزی180180

3جاجرمخراسان شمالیچادر دوزی ثابت و سیار2113

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم جلگه شوقان 

روستای چپه جنب دیوار 

بلند

بانک توسعه تعاون
محترم شقانی 

مطلق
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100محدثه عربیبانک کشاورزیاسفروج1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2114

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2115

شهرستان مانه و سملقان 

بخش مرکزی روستای 

کریک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100محدثه قاسمیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای اسالم آباد1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2116
محدثه قاضی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیگوینک1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2117
محدثه 

مقصودزاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک توسعه تعاونروستای حسن آباد1بجنوردخراسان شمالیبره پرواری2118
محرمعلی 

سعادتی
وزارت جهاد کشاورزی739739

2119
راسی در 4پرورش گوساله پرواری 

روستا زوارم
بانک توسعه تعاونروستا زوارم1شیروانخراسان شمالی

محرمعلی 

سلطانی
وزارت جهاد کشاورزی160160

2120
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای عباس آباد
پست بانک

محرمعلی 

عباسیان
سازمان امور عشایر ایران500500

وزارت جهاد کشاورزی273273محسن اداریبانک کشاورزیروستای قره مصلی1مانه وسملقانخراسان شمالیراسی40بره پرواری 2121

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 2122
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
پست بانک

محسن اکبری 

برزل آباد
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محسن بیدکیپست بانکروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس2123



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش اسب2124

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

چالباش

وزارت جهاد کشاورزی25602560محسن پارسابانک کشاورزی

3اسفراینخراسان شمالی کلنی300پرورش زنبور عسل 2125

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

فرطان

وزارت جهاد کشاورزی371371محسن جباریانبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی280280محسن حسینیصندوق کارآفرینی امیدروستای برگرد1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2126

وزارت جهاد کشاورزی280280محسن حصاریبانک کشاورزیروستای حصار حسینی1بجنوردخراسان شمالیزنبور داری و فرآوری عسل2127

1شیروانخراسان شمالی راس19پرورش گوسفند 2128
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چورچوری
بانک توسعه تعاون

محسن 

خداشناس
وزارت جهاد کشاورزی152152

2129
پرورش گوسفند مغانی 

راس قوچ بروال افشار4راسیو95خالص
وزارت جهاد کشاورزی16741674محسن درخشبانک کشاورزیروستا قلندر اباد2شیروانخراسان شمالی

2اسفراینخراسان شمالیتکمیل اقامتگاه بوم گردی2130
خراسان شمالی اسفراین 

روستای سرچشمه
500500محسن رحیمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4مانه وسملقانخراسان شمالیمحصوالت گلخانه ای2131

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

بیار

وزارت جهاد کشاورزی48004800محسن روحانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی152152محسن شجاعیبانک توسعه تعاونروستا چور چوری1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی2132

2133
- پرورش بره پرواری اصالح نژاد بروال

عشایری- افشار
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

سایت عشایری -- شیروان 

دوین

سازمان امور عشایر ایران16001600محسن شعبانیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیپرورش بره پرواری2134
خراسان شمالی شهرستان 

روستای شکرانلو- شیروان 
پست بانک

محسن عباس 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی100100

2135
پرورش گوسفند داشتی اصالح 

راسی158نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای گنجدان
سازمان امور عشایر ایران404404محسن نوریبانک کشاورزی
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1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2136
روستای کالته محمد رضا 

خان
وزارت جهاد کشاورزی280280محسن نیکبختصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای سوخسو هاشم1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ2137
محمد ابراهیم 

اسفندیاری
وزارت جهاد کشاورزی11441144

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی2138
خراسان شمالی شیروان 

روستا چور چوری
پست بانک

محمد ابراهیم 

سودمند
وزارت جهاد کشاورزی150150

بانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری2139
محمد ابراهیم 

ضیغمی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران2140
شهرستان جاجرم بخش 

روستای محمد آباد- شوقان 
بانک کشاورزی

محمد ابراهیم 

طبری
وزارت جهاد کشاورزی240240

بانک توسعه تعاونعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی70گوسفند داشتی2141
محمد ابراهیم 

علی زاده کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران450450

صندوق کارآفرینی امیدفاروج اراضی مهنی1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2142
محمد ابراهیم 

گردن فراز
وزارت جهاد کشاورزی280280

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش بره2143
شیروان بخش سیوکانلو 

روستا زورتانلو
بانک توسعه تعاون

محمد اخالقی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت جهاد کشاورزی480480محمد ارغیانیبانک کشاورزیصفی اباد1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران2144

4بجنوردخراسان شمالیاصالح نژاد دام سبک2145

- دو راهی ملکش - بجنورد 

 4ایثار - کوی ایثارگران 

25پالک 

سازمان امور عشایر ایران20002000محمد اسدیبانک توسعه تعاون

1جاجرمخراسان شمالی راسی90پرورش گوسفند داشتی 2146
شهرستان جاجرم بخش 

روستای بام- شوقان 
پست بانک

محمد اسماعیل 

حسنی
وزارت جهاد کشاورزی832832

2147
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولت آباد
سازمان امور عشایر ایران507500محمد اسماعیلیپست بانک

2148
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای میان دشت
پست بانک

محمد اسمعیل 

حسن زاده
سازمان امور عشایر ایران500500
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وزارت جهاد کشاورزی152152محمد اقبالیبانک توسعه تعاونروستا چور چوری1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی2149

2150
 79پرورش گوسفند داشتی اصالح نژاد 

(عشایری )راسی 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای قلعه سفید
پست بانک

محمد امانی 

مطلق
سازمان امور عشایر ایران500500

2بجنوردخراسان شمالیدامداری2151
- بخش حصارگرمخان

روستای قشالق عبدل آباد
وزارت جهاد کشاورزی13201320محمد امیدواربانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران900900محمد امیریصندوق کارآفرینی امیدعشایر آزادگان2مانه وسملقانخراسان شمالیپروش گوسفند داشتی2152

2153
تولید کابینت و کمد تخت دراور و 

.....دکوراسیون داخلی و اداری 
صندوق کارآفرینی امیداسفراین روستای اتیمز4اسفراینخراسان شمالی

محمد امین 

رضایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گاو شیری 2154
خراسان شمالی شیروان 

روستا حلواچشمه
وزارت جهاد کشاورزی22502250محمد بابایانپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 2155
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
بانک توسعه تعاون

محمد باقر 

صبوری قلعه چه
وزارت جهاد کشاورزی200200

8فاروجخراسان شمالیتولید بستنی سنتی2156
خراسان شمالی شهرستان 

فاروج روستای چری
وزارت صنعت، معدن و تجارت21002100محمد برات زادهپست بانک

2راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری 2157
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی15811311محمد براتیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستای قارلق- بجنورد2بجنوردخراسان شمالیگوسفند داشتی و اصالح نژاد شده2158
محمد براتی 

مطلق
سازمان امور عشایر ایران10001000

2159

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کوشکی

بانک کشاورزی
محمد بردی 

ارازی
وزارت جهاد کشاورزی12801280

2160
چارچوب درب و )نجاری و درودگری 

(کالف مبل ، چوب روسی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500محمد بهرام زادهصندوق کارآفرینی امیدفاروج روستای خرق5فاروجخراسان شمالی

بانک کشاورزیاسفراین روستای قاسم آباد1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران2161
محمد بهرامی 

تربقان
وزارت جهاد کشاورزی240240

2162
 راسی 95پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ بروال افشار4و 
2فاروجخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

شهرستان فاروج بخش 

خبوشان روستا نجف اباد

پست بانک
محمد بیابانی 

نجف اباد
وزارت جهاد کشاورزی15121512



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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700700محمد پری رخبانک توسعه تعاونروستای خرق4فاروجخراسان شمالیبوم گردی و گردشگری2163
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاون3روستای باقرخان باقرخان 2بجنوردخراسان شمالیخیاطی2164
محمد پور 

رمضان
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 2165
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100محمد پیروزیپست بانک

1شیروانخراسان شمالیواحد صنعتی پرورش بره پرواری2166
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای زیارت
وزارت جهاد کشاورزی10401040محمد تقویبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستای جلفدره2راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری2167
محمد تقی عین 

بیگی
وزارت جهاد کشاورزی20502050

2168
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

قرجه بایر
سازمان امور عشایر ایران500500محمد تقی فنائیبانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2169

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

بیار

وزارت جهاد کشاورزی936936محمد تقی مهروبانک کشاورزی

8اسفراینخراسان شمالیاحداث اقامتگاه بومگردی2170
- خ فردوسی - روستای بام 

13پالک 
صندوق کارآفرینی امید

محمد تقی 

وجدانی وحیدی
35003500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2راز و جرگالنخراسان شمالی راسی15گاوداریشیری 2171

-شهرستان راز و جرگالن 

روستای -بخش غالمان

داشلی قلعه

وزارت جهاد کشاورزی14001400محمد تکمرانیبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالیدرود گری2172

خراسان شمالی اسفراین 

خیابان صنایع پشت هتل 

ساریگل صنایع چوب

صندوق کارآفرینی امید
محمد جواد 

برهانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

10مانه وسملقانخراسان شمالی(آلویه ورا)تولید محصوالت گلخانه ای 2173

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

مهمانک

وزارت جهاد کشاورزی96009600محمد جواد راستابانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیبوم گردی2174
بجنورد بخش حصار 

گرمخان روستای اسفیدان
صندوق کارآفرینی امید

محمد جواد 

محمدی
13001300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیپرورش گوسفند و بز داشتی2175
خراسان شمالی شیروان 

روستا چوچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152محمد جوانبانک توسعه تعاون
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1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی2176
خراسان شمالی شیروان 

روستا زیارت
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد جوانشیرصندوق کارآفرینی امید

2177
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای گمبروی
سازمان امور عشایر ایران404404محمد حجتی رادبانک کشاورزی

2178
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای گرمه خوش
بانک کشاورزی

محمد حسن 

بادلویی
سازمان امور عشایر ایران404404

بانک توسعه تعاونزرنه1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ2179
محمد حسن 

صحراگرد
وزارت جهاد کشاورزی12231223

2180
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای اتیمز
بانک کشاورزی

محمد حسین 

عزیزی
سازمان امور عشایر ایران506506

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش زنبور عسل2181

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

بیار

بانک کشاورزی
محمد حسین 

مختاری
وزارت جهاد کشاورزی280280

2182
خدمات مدرن سازی ،تعمیر ماشین 

آالت و ادوات و مکانیزاسیون کشاورزی
صندوق کارآفرینی امیدروستای خرق1فاروجخراسان شمالی

محمد حسین 

مهاجر خرقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1شیروانخراسان شمالی راس19پرورش گوسفند داشتی 2183
خراسان شمالی شیروان 

روستا زیارت
بانک توسعه تعاون

محمد حسین 

مهدوی پور
وزارت جهاد کشاورزی152152

وزارت جهاد کشاورزی280280محمد حسینیصندوق کارآفرینی امیدروستای برگرد1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2184

1شیروانخراسان شمالیپرورش بره پرواری2185

خراسانش مالی شهرستان 

روستای پالکانلو - شیروان 

علیا

وزارت جهاد کشاورزی100100محمد خادمیپست بانک

2شیروانخراسان شمالی راسی95پرورش گوسفند مغانی خالص 2186
خراسان شمالی شیروان 

روستا کاکلی
وزارت جهاد کشاورزی15721572محمد خاکساربانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150محمد خانیبانک توسعه تعاونروستای عراقی2اسفراینخراسان شمالیقالی بافی2187

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2188
خراسان شمالی شیروان 

روستا چورچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152محمد خالصهبانک توسعه تعاون
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1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 2189
خراسان شمالی شیروان 

روستا عبد اباد
بانک توسعه تعاون

محمد دولتخواه 

عبدآباد
وزارت جهاد کشاورزی152152

وزارت جهاد کشاورزی13001300محمد رحمانیصندوق کارآفرینی امیدجاجرم روستای جغدی2جاجرمخراسان شمالیدامپروری گوسفند داشتی2190

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2191

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

لنگر

وزارت جهاد کشاورزی616616محمد رحمتیبانک کشاورزی

2192
 120گوسفند داشتی اصالح نژادی 

راسی
پست بانکعشایر کشانک2مانه وسملقانخراسان شمالی

محمد رحیم 

جعفری
سازمان امور عشایر ایران14401440

صندوق کارآفرینی امیدعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی2193

محمد رحیم 

خان گلدی 

کیکانلو

سازمان امور عشایر ایران750750

2194
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای اتیمز
پست بانک

محمد رحیم 

روحی کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

2195
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

دلوه چاه
بانک توسعه تعاون

محمد رحیم 

فیاضی نیک
سازمان امور عشایر ایران400400

2196
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای دلو چاه
پست بانک

محمد رحیم 

وفائی قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

2اسفراینخراسان شمالی راسی79گوسفند داشتی اصالح نژاد 2197
خراسان شمالی اسفراین 

روستای عباس آباد
سازمان امور عشایر ایران500500محمد رحیمیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی150150محمد رحیمیپست بانکروستای هنامه- شزوان1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2198

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 2199
خراسان شمالی شیروان 

روستاگرماب
وزارت جهاد کشاورزی100100محمد رحیمیانپست بانک

1شیروانخراسان شمالی راسی4پرورش گوساله پرواری 2200
خراسان شمالی شیروان 

روستا سرچشمه دوین
پست بانک

محمد رسولی 

سرچشمه
وزارت جهاد کشاورزی200200

5جاجرمخراسان شمالی راسی50پرورش گاو شیری 2201
- جاجرم بخش شوقان

روستای جوشقان
وزارت جهاد کشاورزی45504550محمد رضا امینیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی240240محمد رضا توییبانک کشاورزیروستای استعین1اسفراینخراسان شمالی هکتاری1کاشت زعفران 2202
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2203
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 رروستای حسن آباد اردغان
پست بانک

محمد رضا 

خالقی بیدواز
سازمان امور عشایر ایران400400

2204
 3راسی و64پرورش گوسفند داشتی

راس قوچ بروال افشار
پست بانکروستا چلو1شیروانخراسان شمالی

محمد رضا در 

پرچینی
وزارت جهاد کشاورزی10961096

2اسفراینخراسان شمالی راسی70گوسفند داشتی 2205
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای خیرآباد
پست بانک

محمد رضا 

دهقانیان
وزارت جهاد کشاورزی800800

1گرمهخراسان شمالی راسی گاو دو رگ شیری5طرح 2206
شهرستان گرمه روستای 

سرچایان
پست بانک

محمد رضا 

شریفی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی600600

2اسفراینخراسان شمالی راسی15پروانه بهره برداری گاو شیری 2207
خراسان شمالی اسفراین 

روستای سست
بانک کشاورزی

محمد رضا عادل 

پور
وزارت جهاد کشاورزی13201320

2208
اصالح باغات انگور به روش نوین و 

Tداربستی 
بانک کشاورزیروستای مفرنقاه- فاروج 1فاروجخراسان شمالی

محمد رضا 

فخرایی فاروجی
وزارت جهاد کشاورزی405405

4بجنوردخراسان شمالیایجاد مرکز اقامتی و بوم گردی2209

روستای محمد علی پهلوان 

 خیابان 2خیابان چمران 

36 پالک 8بهشتی بهشتی 

بانک توسعه تعاون
محمد رضا 

کمالی کاملی
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی راس120پرورش بره پرواری 2210

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان بخش مرکزی 

دهستان حومه محدوده 

روستا کالته هندی

بانک توسعه تعاون
محمد رضا 

مرغزاری شیروان
وزارت جهاد کشاورزی640640

2بجنوردخراسان شمالیگوسفند داشتی و اصالح نژاد شده2211
- اسالم آباد غربی- بجنورد

12پالک - کوچه انبار جهاد
بانک توسعه تعاون

محمد رمضانی 

بریمانلو
سازمان امور عشایر ایران10001000

2212
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

تپه  )روستای میان دشت 

(سرخ

بانک توسعه تعاون
محمد روحی 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران400400

وزارت جهاد کشاورزی280280محمد زارعیصندوق کارآفرینی امیدروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2213
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1اسفراینخراسان شمالی کلنی100پرورش زنبورعسل 2214

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

فرطان

وزارت جهاد کشاورزی131131محمد سامریبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیخریدنیسان2215

خراسان شمالی فاروج 

بخش خبوشان روستای 

خبوشان

480480محمد سامیپست بانک
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

2216
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای قره چاه
سازمان امور عشایر ایران404404محمد سمپربانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 2217
خراسان شمالی شیروان 

روستا گدوگانلو
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد سیاوشیپست بانک

9جاجرمخراسان شمالیپرورش شتر مرغ2218
جاجرم سنخواست روستای 

کرف
وزارت جهاد کشاورزی1665316653محمد شادمهریبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیداراضی تیول فاروج- فاروج 1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2219
محمد شاکر 

عسگرآباد
وزارت جهاد کشاورزی280280

سازمان امور عشایر ایران10201020محمد شرافتیبانک توسعه تعاونروستای کشانک3مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی2220

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 2221
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای دوین
وزارت جهاد کشاورزی100100محمد شعبانیپست بانک

2222

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

مهمانک

وزارت جهاد کشاورزی12801280محمد شکیبابانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی(عشایر) راسی 63گوسفند داشتی 2223
خراسان شمالی اسفراین 

روستای انجیر لی
پست بانک

محمد شهیدی 

فر
سازمان امور عشایر ایران404400

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند2224

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای اسالم آباد 

کارخانه قند

پست بانک
محمد صادقی 

گزکوه
وزارت جهاد کشاورزی150150

27بجنوردخراسان شمالیکارخانه فرآوری و بسته بندی برنج2225

روبروی روستای بیدک 

منطقه ویژه اقتصادی 

بجنورد

وزارت جهاد کشاورزی1700017000محمد صالحیپست بانک
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اشتغال 

مستقیم
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2گرمهخراسان شمالی راسی45پرورش گوساله پرواری 2226
شهرستان - خراسان شمالی

روستای دشت- گرمه
پست بانک

محمد صالحی 

راد
وزارت جهاد کشاورزی24802480

2227
 راسی 158پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای مراوه تپه
سازمان امور عشایر ایران10001000محمد صحرانوردصندوق کارآفرینی امید

سازمان امور عشایر ایران18001800محمد صحرانوردصندوق کارآفرینی امیدعشایر قره میدان2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی50گوسفند 2228

2229
 راسی 95پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ بروال افشار4و 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا قلندر اباد
بانک کشاورزی

محمد ظهیری 

پیرشهید
وزارت جهاد کشاورزی37663766

1فاروجخراسان شمالیپرورش زنبورعسل2230
خراسان شمالی فاروج 

روستای اسفجیر
وزارت جهاد کشاورزی192192محمد عطارانبانک کشاورزی

2231
بهسازی اماکن دامی و پرورش بره 

 راسی190پرواری 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستا سرانی
بانک توسعه تعاون

محمد علی 

ایراندوست
وزارت جهاد کشاورزی11441144

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوساله پرواری2232
- ینگه قلعه - بجنورد 

مجتمع گاوداران
وزارت جهاد کشاورزی24002400محمد علی ایزانلوبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی450450محمد علی پورصندوق کارآفرینی امیدچناران شهر- بجنورد 1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل2233

2شیروانخراسان شمالی راسی150پرورش صنعتی بره پرواری 2234
خراسان شمالی شیروان 

روستا دوین
وزارت جهاد کشاورزی18001800محمد علی پوربانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی2235
خراسان شمالی شیروان 

روستا چور چوری
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد علی زادهپست بانک

2236
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای قهرمان آباد
سازمان امور عشایر ایران506506محمد علی زادهبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیپرورش گاو شیری2237

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای کالته 

هندی

بانک کشاورزی
محمد علی 

علیزاده
وزارت جهاد کشاورزی14001400

2اسفراینخراسان شمالی(بهسازی)راسی45گوساله پروار 2238
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای نصر اباد
بانک کشاورزی

محمد علی 

فکوری علی الو
وزارت جهاد کشاورزی24052405
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1اسفراینخراسان شمالیکشت زعفران یک هکتار2239

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

کسرق

بانک کشاورزی
محمد علی 

گشتی
وزارت جهاد کشاورزی240240

پست بانکروستایی داشلی قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ2240
محمد علی 

محزون
وزارت جهاد کشاورزی11761176

2اسفراینخراسان شمالی راسی15گاو شیری 2241
 _خراسان شمالی

روستای سارمران_اسفراین
بانک کشاورزی

محمد علی 

مقدسی ثانی
وزارت جهاد کشاورزی13201320

2242
راسی همراه 79پرورش گوسفند داشتی 

با اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

اسفراین خیابان رودکی 

11 پالک 7شهید فتح الهی 
سازمان امور عشایر ایران400400محمد علی نژادبانک توسعه تعاون

6فاروجخراسان شمالی راسی50پرورش گاوشیری 2243
فاروج اراضی مفرنقاه 

گاوداری نقدی
وزارت جهاد کشاورزی66006600محمد علی نقدیبانک کشاورزی

2244
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای رویین
سازمان امور عشایر ایران552550محمد علی یاریپست بانک

پست بانکروستای توی-اسفراین1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای توی2245
محمد علیزاده 

قراچرلو
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2246
مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای 

سنگین
5اسفراینخراسان شمالی

 5کیلومتر -خراسان شمالی

جاده بجنورد
صندوق کارآفرینی امید

محمد 

غالمحسین پور
50005000

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای الست2247

شهرستان - خراسان شمالی

روستای الست - اسفراین

علیا

پست بانک
محمد فرهادی 

پور
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد فیروزه ایصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای فیروزه1بجنوردخراسان شمالیپرواربندی بره2248

2249
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

عباس آباد
سازمان امور عشایر ایران506506محمد قادریبانک کشاورزی

2250
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای توی
سازمان امور عشایر ایران500500محمد قارداشیبانک توسعه تعاون

2شیروانخراسان شمالی راس80پرورش گوسفند مغانی 2251
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای پیر شهید
بانک توسعه تعاون

محمد قاسم 

سویدانلوئی
وزارت جهاد کشاورزی12081208
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2شیروانخراسان شمالی راسی10پرورش گاوشیری 2252
خراسان شمالی شیروان 

روستا چلو
وزارت جهاد کشاورزی13201320محمد قاسمزادهبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 2253
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بلغان علیا
وزارت جهاد کشاورزی100100محمد قاسمی نیاپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2254
شهرستان رازو جرگالن 

روستای سوخسو هاشم
وزارت جهاد کشاورزی708708محمد قبادیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی10401040محمد قدیمیپست بانکروستای ارکان1بجنوردخراسان شمالیگاو شیری2255

200200محمد قدیمیپست بانکروستای سارمران-اسفراین1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای سارمران2256
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2اسفراینخراسان شمالی(بهسازی) راسی 70گوسفند داشتی 2257

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

اجقان

وزارت جهاد کشاورزی382382محمد قربانیبانک کشاورزی

2258
احداث دامداری صنعتی و پرورش بره 

 راسی1000
12شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین اباد
بانک کشاورزی

محمد قلی 

پرهیزکار
وزارت جهاد کشاورزی1383013830

2259
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

پمپ بنزین فالح زیر 

کمربندی

بانک کشاورزی
محمد قلی پور 

حسن آبادی
سازمان امور عشایر ایران506506

وزارت جهاد کشاورزی280280محمد قوی اندامصندوق کارآفرینی امیدفاروج روستای یام1فاروجخراسان شمالیکشت زعفران2260

بانک کشاورزیروستای حسن اباد اردغان2اسفراینخراسان شمالیدامداری2261
محمد کاظم 

حقیقت
سازمان امور عشایر ایران506506

2اسفراینخراسان شمالی راسی79پرورش گوسفند داشتی 2262
خراسان شمالی اسفراین 

روستای گجدان
سازمان امور عشایر ایران506506محمد کاظمیبانک کشاورزی

2263
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

 9روستای اتیمز حافظ 

27پالک 

سازمان امور عشایر ایران506506محمد کاظمی فربانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی(گیاهان دارویی)پرورش گل محمدی2264

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

حسن سو

وزارت جهاد کشاورزی520520محمد کمالیبانک کشاورزی
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وزارت جهاد کشاورزی12001200محمد کمالیبانک کشاورزیروستایی پرسه سو1راز و جرگالنخراسان شمالیگوساله پروار2265

وزارت جهاد کشاورزی835835محمد گریوانیبانک کشاورزیبجنورد روستای گریوان1بجنوردخراسان شمالیپرورش بره گوشتی2266

وزارت جهاد کشاورزی21602160محمد گریوانیبانک کشاورزیگریوان1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری2267

2268
راسی همراه 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر)اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

روستای فرطان کوچه 

شهید خلیق
پست بانک

محمد گلزاده 

قلعه سفیدی
سازمان امور عشایر ایران404400

بانک کشاورزیروستا فیض اباد1شیروانخراسان شمالیکشت گیاهان دارویی زعفران2269
محمد گلو 

محمد ابادی
وزارت جهاد کشاورزی601601

2270
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولچاه
سازمان امور عشایر ایران400400محمد لطفیبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالیکلنی230پرورش زنبورعسل2271

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

انوشیروان

بانک کشاورزی
محمد ماه تاب 

نوشیروان
وزارت جهاد کشاورزی287287

2272
پرورش گوسفند اصالح شده نژاد مغانی 

 راس و تهیه علوفه دام95اصیل 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا گرزو
پست بانک

محمد محمد 

حسینی فضلی
وزارت جهاد کشاورزی13761376

2273
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای انجیرلی
سازمان امور عشایر ایران400400محمد محمدیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی808808محمد محمدیبانک کشاورزیراز و جرگالن روستای گرکز1راز و جرگالنخراسان شمالی راسی150بره پرواری 2274

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 2275
خراسان شمالی شیروان 

روستا چلو
وزارت جهاد کشاورزی100100محمد محمدیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی700700محمد محمدیبانک توسعه تعاونروستایی پشنده1راز و جرگالنخراسان شمالیپروار بره2276

صندوق کارآفرینی امیدروستای مفرنقاه1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2277
محمد محمدی 

مفرنقاه
وزارت جهاد کشاورزی280280
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2278
احداث دامداری و پرورش گوسفند 

اصالح نژاد عشایری
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستا دوین سایت 

عشایری دوین

بانک توسعه تعاون
محمد محمدی 

مقدم بیابان
سازمان امور عشایر ایران18131813

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گاو شیری2279

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

درکش

بانک کشاورزی
محمد محمدیان 

هاور
وزارت جهاد کشاورزی704704

1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2280
شهرستان راز جرگالن 

روستای تش نفس
پست بانک

محمد مراد 

رستگاری
وزارت جهاد کشاورزی520520

3بجنوردخراسان شمالیگوساله پرواری2281
بجنورد ینگه قلعه مجتمع 

گاوداران
وزارت جهاد کشاورزی40404040محمد مرادپوربانک کشاورزی

2282
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر  )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای کالت
بانک کشاورزی

محمد مسافرتی 

کالت
سازمان امور عشایر ایران506506

2283
 راس 200پرورش صنعتی بره پرواری 

در دوره
3شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا سرچشمه دوین
وزارت جهاد کشاورزی28802880محمد معصومبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دهنده گاوشیری2284
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد نظریبانک توسعه تعاون

2285
 140پرورش صنعتی گوساله پرواری 

راسی
9شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین اباد
بانک کشاورزی

محمد نقی 

ذوالفقاری زوارم
وزارت جهاد کشاورزی1414414144

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور2286
شهرستان راز و جرگالن 

روستای جلفدره
بانک کشاورزی

محمد نقی 

کمالی
وزارت جهاد کشاورزی890890

بانک کشاورزیپیش قلعه1بجنوردخراسان شمالینگهداری و پرورش زنبور عسل2287
محمد نقی 

مقصود زاده
وزارت جهاد کشاورزی160160

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2288
خراسان شمالی شیروان 

روستا شورک عبد اباد
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد نوروزیانپست بانک

1اسفراینخراسان شمالی راسی195بره پرواری 2289
خراسان شمالی اسفراین 

روستای کوشکندر
بانک کشاورزی

محمد هادی 

نودهی
وزارت جهاد کشاورزی10451045

2290
- بهسازی پرورش گوسفند داشتی 

 راسی90اصالح نژاد 
1جاجرمخراسان شمالی

-جاجرم-خراسان شمالی

روستای -بخش شوقان

کالته شوقان

وزارت جهاد کشاورزی931931محمد وحدانیپست بانک

بانک توسعه تعاونزرنه1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2291
محمد ولی 

صحراگرد
وزارت جهاد کشاورزی1133965
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2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2292

مانه - خراسان شمالی

روستای کوشکی - وسملقان

راجی

بانک کشاورزی
محمد 

یزدانپرست
وزارت جهاد کشاورزی616616

12راز و جرگالنخراسان شمالیتولید پوشاک2293

استان خراسان شمالی 

شهرستان رازوجرگالن 

روستای توتلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت95009500محمد یزدانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200محمد یزدانیبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش گاو شیری2294

بانک توسعه تعاونقلعه قشون1راز و جرگالنخراسان شمالیبره پروار2295
محمدابراهیم 

صانعی امامقلی
وزارت جهاد کشاورزی470470

2296
چارچوب درب و و )نجاری و درودگری 

(کالف مبل با چوب روسی
صندوق کارآفرینی امیدروستای خرق4فاروجخراسان شمالی

محمدامین 

جعفری خرق
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

وزارت جهاد کشاورزی880880محمدباقر بیدکیبانک کشاورزیروستای بیدک2بجنوردخراسان شمالیگاو شیری2297

بانک کشاورزیروستای بیرم آباد1فاروجخراسان شمالیپرورش گل محمدی2298
محمدتقی 

حسین زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیفاروج روستای سیاهدشت2فاروجخراسان شمالیپرورش و نگهداری گاو شیری2299
محمدتقی 

شجاعی
وزارت جهاد کشاورزی11601160

2300
 راسی 95پرورش گوسفند داشتی 

روستایی
2جاجرمخراسان شمالی

-جاجرم-خراسان شمالی

روستای صادق آباد
پست بانک

محمدتقی 

شیردل
وزارت جهاد کشاورزی10461046

2جاجرمخراسان شمالیراسی25گاوداری صنعتی شیری 2301
-جاجرم-خراسان شمالی

207کالته نخودی پالک .
وزارت جهاد کشاورزی16001600محمدتقی گرایلوبانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی150پرورش گوسفند مولد پربازده 2302
-شهرستان مانه و سملقان

روستای اینچه سفلی
بانک کشاورزی

محمدجلیل 

رحمانی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

2303
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای ابری تپه
پست بانک

محمدحسن 

خان محمدی
سازمان امور عشایر ایران500500

صندوق کارآفرینی امیداسفراین روستای نوده بام1اسفراینخراسان شمالی هکتاری2کاشت زعفران 2304
محمدحسن 

عباسی
وزارت جهاد کشاورزی480480

بانک کشاورزیسنجبینی1اسفراینخراسان شمالیراسی63پرورش گوسفند داشتی 2305
محمدحسن 

عزیزی
سازمان امور عشایر ایران404404
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2306
خدمات مدرن سازی و تعمیر ماشین 

آالت و ادوات و مکانیزاسیون کشاورزی
صندوق کارآفرینی امیدروستای خرق1فاروجخراسان شمالی

محمدحسین 

بهرام زاده خرق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1بجنوردخراسان شمالیپرورش اسب ترکمن2307

شهرستان بجنورد بخش 

مرکزی روستای استاد 

تیمورتاش

بانک توسعه تعاون
محمدحسین 

شیردل
وزارت جهاد کشاورزی12501250

3فاروجخراسان شمالیگلخانه2308
خراسان شمالی فاروج 

روستای سه گنبد
بانک کشاورزی

محمدحسین 

طیبی سه گنبد
وزارت جهاد کشاورزی40004000

2اسفراینخراسان شمالی هکتاری1کاشت زعفران 2309

خراسان شمالی اسفراین 

زمین های زراعی روستای 

حاجی آباد

صندوق کارآفرینی امید
محمدحسین 

یعقوبی
وزارت جهاد کشاورزی240240

صندوق کارآفرینی امیدروستای مهمانک2مانه وسملقانخراسان شمالینانوایی بربری2310
محمدرضا 

ارحامی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

سازمان امور عشایر ایران630630محمدرضا الهیانبانک توسعه تعاونعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی2311

1شیروانخراسان شمالی راسی150پرورش بره پرواری 2312
خراسان شمالی شیروان 

روستا سجاد اباد
وزارت جهاد کشاورزی750750محمدرضا آخرتیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیباغچق2بجنوردخراسان شمالی راسی10گاو شیری 2313
محمدرضا 

باغچقی
وزارت جهاد کشاورزی880880

1شیروانخراسان شمالیپرورش ماهی در روستا مالباقر2314
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستا مالباقر
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا 

حسین زاده
وزارت جهاد کشاورزی800800

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150محمدرضا دلیربانک توسعه تعاونروستای جعفرآباد1فاروجخراسان شمالیقالی بافی2315

2316
درب و پنجره  )نجاری و درودگری 

(چوبی و ابعاد مبلمان
صندوق کارآفرینی امیدروستای خرق3فاروجخراسان شمالی

محمدرضا 

شریفی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1اسفراینخراسان شمالی(بهسازی) راسی 75گوسفند پرواری 2317

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

گسک

وزارت جهاد کشاورزی500500محمدرضا صفریبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی راسی12گاوشیری 2318

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای عمارت 

9پالک

وزارت جهاد کشاورزی10561056محمدرضا فاضلیبانک کشاورزی
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3جاجرمخراسان شمالی راسی30پرورش صنعتی گاوشیری 2319
- خراسان شمالی جاجرم 

1مشاع طالبیان 
وزارت جهاد کشاورزی23502350محمدرضا گرایلوبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالی راسی95پرورش گوسفند مغانی خالص 2320
روستای توکر بخش سرحد 

تکمران
وزارت جهاد کشاورزی13761376محمدرضا مراتیبانک کشاورزی

2321
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
بانک کشاورزیاسفراین روستای دهنه اجاق2اسفراینخراسان شمالی

محمدرضا 

معجنی
سازمان امور عشایر ایران500500

پست بانکفاروج روستای خبوشان1فاروجخراسان شمالیخرید نیسان2322
محمدرضا 

نوروزی اسفجیر
480480

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

200200محمدرضا یزدانیپست بانکروستا دهگاه1بجنوردخراسان شمالیباجه خدماتی بانکی2323
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالیکلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 2324
خراسان شمالی شیروان 

روستا امیر اباد
پست بانک

محمدرضا 

یعقوبی
وزارت جهاد کشاورزی100100

صندوق کارآفرینی امیدعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی150گوسفند داشتی2325
محمدرضا 

یوسفی
سازمان امور عشایر ایران18001800

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل2326

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

حسن اباد

وزارت جهاد کشاورزی240240محمدعلی اکرمیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی12541254محمدعلی ربانیپست بانکبجنورد روستای اسدلی1بجنوردخراسان شمالیدامپروری بره پرواری2327

بانک کشاورزیروستای ایزی1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران2328
محمدعلی فروغ 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی480480

2329
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
3اسفراینخراسان شمالی

اسفراین /خراسان شمالی 

بخش صفی آباد روستای /

دولچاه منزل مهماندوست 

محمدعلی

بانک کشاورزی
محمدعلی 

مهماندوست
سازمان امور عشایر ایران360360

2330

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اینچه علیا

بانک کشاورزی
محمدعلی 

نیستانی
وزارت جهاد کشاورزی12851285

2331
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای سنجبینی
سازمان امور عشایر ایران506506محمدقلی زمانیبانک کشاورزی

2332
دامداری و پرورش گوسفند داشتی به 

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
بانک کشاورزیاسفراین روستای دهنه اجاق5اسفراینخراسان شمالی

محمدکریم 

صحرایی
سازمان امور عشایر ایران404404
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بانک کشاورزیروستای قشالق عبدل اباد1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری2333
محمدموسی 

تونی
وزارت جهاد کشاورزی880880

2334
بهسازی اماکن دامی و پرورش بره 

 راسی145پرواری 
1شیروانخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

شهرستان شیروان روستا 

سیرسپرانلو علیا

وزارت جهاد کشاورزی760760محمدنظر فریدیپست بانک

3شیروانخراسان شمالی( MDF)تولید کابینت و وسایل چوبی 2335

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای زیارت 

میدان شهدا

صندوق کارآفرینی امید
محمدنقی رحیم 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی2336
بجنورد بخش مرکزی 

روستای باباامان
پست بانک

محمدهادی 

ایزانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2اسفراینخراسان شمالی راسی15گاو شیری2337

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

اتیمز

بانک کشاورزی
محمدولی 

جعفری
وزارت جهاد کشاورزی13201320

1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح 2338
خراسان شمالی شیروان 

روستا باغان
پست بانک

محمود الهی 

باغان
وزارت جهاد کشاورزی100100

2339
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای قره جه بایر
پست بانک

محمود 

حمیدیان 

توپکانلو

سازمان امور عشایر ایران500500

صندوق کارآفرینی امید3فاروج بلوار بسیج میالن 1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2340
محمود خاکشور 

فاروجی
وزارت جهاد کشاورزی280280

2341

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

شهرآباد کرد

وزارت جهاد کشاورزی901901محمود خرمدلبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل2342
اسفراین  _خراسان شمالی 

روستای حصاری گازرانی _
وزارت جهاد کشاورزی251251محمود دژهبانک کشاورزی

10001000محمود رشیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای رویین2اسفراینخراسان شمالیتکمیل اقامتگاه بوم گردی2343
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی920920محمود رمضانیبانک کشاورزیروستای سوخسو هاشم1راز و جرگالنخراسان شمالیدامداری گاو شیری2344
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1جاجرمخراسان شمالی و خدمات بانکی خراشاictدفتر 2345
خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم روستای خراشا
200200محمود ساالریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2جاجرمخراسان شمالیتوسعه پرورش گوسفند داشتی2346
- جلگه شوقان - جاجرم 

روستای دوبرجه
وزارت جهاد کشاورزی522522محمود سبحانیبانک کشاورزی

3جاجرمخراسان شمالی راسی40گاو شیری 2347
بخش جلگه - جاجرم

روستای چپه- شوقان
وزارت جهاد کشاورزی19921992محمود سجادیبانک کشاورزی

2راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2348
شهرستان رازو جرگالن 

روستای آدینه قلی
وزارت جهاد کشاورزی17161716محمود سجادیبانک توسعه تعاون

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2349

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کشانک

وزارت جهاد کشاورزی600600محمود شاددلصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای چری1فاروجخراسان شمالیتولید آینه و شمعدان2350
محمود عباسی 

چری
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت جهاد کشاورزی27202720محمود عمارلوبانک کشاورزیروستای خواجه ها3فاروجخراسان شمالی راس200پرورش بره پرواری به ظرفیت 2351

بانک توسعه تعاونعشایر قلیچ قامیش1مانه وسملقانخراسان شمالیراسی70گوسفند داشتی2352
محمود 

فرهمندکیوانلو
سازمان امور عشایر ایران636636

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش دهنده گاوشیری 2353
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی200200محمود قدیمیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی12541254محمود قربانیبانک کشاورزیبجنورد روستای ریین2بجنوردخراسان شمالیدامپروری بره پرواری2354

2اسفراینخراسان شمالیمجوز بهسازی اماکن روستایی2355
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای خیر آباد
وزارت جهاد کشاورزی13671367محمود مالداریبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیباجه خدمات بانکی امیراباد2356
- جاجرم- خراسان شمالی

امیراباد
پست بانک

محمود 

محمدپور تنها
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران2357

خراسان شمالی جاجرم 

بخش سنخواست روستای 

قراجه رباط

وزارت جهاد کشاورزی600600محمود محمدنیاپست بانک
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2358
 راسی همراه 63پرورش گوسفند داشتی

(عشایری )اصالح نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

تپه  )روستای میان دشت 

(سرخ

پست بانک
محمود مرادیان 

مطلق
سازمان امور عشایر ایران400400

سازمان امور عشایر ایران720720محمود معمریپست بانکعشایر کشانک2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی120گوسفند 2359

2360
پرورش گوسفند مغانی خالص با قوچ 

 راسار95بروال 
3شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای توکور
وزارت جهاد کشاورزی22032203محمود هنرمندبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونفاروج10فاروجخراسان شمالیبتن آماده2361
محمود هوشنگی 

فاروجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت80008000

وزارت جهاد کشاورزی11881188مختار اسعدیبانک توسعه تعاونروستای راستقان1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی پربازده2362

سازمان امور عشایر ایران404404مختار محرابیبانک کشاورزیپایین تراز کمربندی1اسفراینخراسان شمالیراسی63پرورش گوسفند داشتی 2363

1شیروانخراسان شمالی هکتار2کشت زعفران به مساحت 2364
خراسان شمالی شیروان 

روستا مشهد طرقی
صندوق کارآفرینی امید

مدینه حجی 

پورمشهد طرقی
وزارت جهاد کشاورزی600600

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مدینه رحیمیبانک توسعه تعاون3بجنورد باقرخان 1بجنوردخراسان شمالیخیاطی2365

100100مدینه رحیمیپست بانکروستای تفتازان.شیروان 1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی2366
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران100100مدینه زارع پیشهصندوق کارآفرینی امیدروستای رضا آباد1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی2367

2368
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای فرطان
بانک توسعه تعاون

مدینه شرف پور 

زارع
سازمان امور عشایر ایران400400

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی2369
شهرستان شیروان عشایری 

شیروان
100100مدینه شگفتهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیتولید گلیم2370

شهرستان بجنورد روستای 

علی آباد کوچه مدرسه 

ابتدایی

صندوق کارآفرینی امید
مدینه کریمیان 

شورک
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2شیروانخراسان شمالیگلیم بافی2371
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
100100مدینه گونه ایپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 2372

- استان خراسان شمالی

- شهرستان راز و جرگالن 

دهستان -روستای غالمان 

غالمان

وزارت جهاد کشاورزی200200مدینه محمد نیابانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مدینه نجف زادهبانک توسعه تعاونروستای سست1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی2373

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی2374

مانه و - خراسان شمالی

عشایر - آشخانه-سملقان

منطقه -منطقه جیران سو 

نیروی هوایی شهر آباد

بانک توسعه تعاون
مدینه یزدان پور 

کیکانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی665665مراد پیل تنبانک کشاورزیروستای بچه دره1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور2375

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 2376
خراسان شمالی شیروان 

روستا شرکانلو
وزارت جهاد کشاورزی152152مراد محمدیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی200200مراد نظریبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش گاو شیری2377

2378
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای توی
بانک توسعه تعاون

مراد نوروزی 

مقدم
سازمان امور عشایر ایران500500

5راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 2379

شهرستان -خراسان شمالی 

دهستان -راز و جرگالن 

روستای غالمان-غالمان 

وزارت جهاد کشاورزی200200مراد واحدیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیتولید تیرچه و بلوک ساختمانی2380
-شیروان -خراسان شمالی 

روستای مشهد طرقی علیا
صندوق کارآفرینی امید

مرار محمدعلی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی2381

بجنورد روستای باغچق 

خیابان شهید نریمان زاده 

50پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرال نبی پورصندوق کارآفرینی امید
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرال نعمتیبانک کشاورزیاسفروج1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2382

2راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 2383

- استان خراسان شمالی

- شهرستان راز و جرگالن 

دهستان - روستای غالمان 

غالمان

بانک توسعه تعاون
مرتضی خوش 

صفا
وزارت جهاد کشاورزی200200

7اسفراینخراسان شمالیکشت زعفران2384
- شهرستان اسفراین 

روستای قاسم آباد
وزارت جهاد کشاورزی480480مرتضی رخشیصندوق کارآفرینی امید

2385
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

اتیمز
سازمان امور عشایر ایران500500مرتضی رستمیپست بانک

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران2386
خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم کالته نخودی
وزارت جهاد کشاورزی480480مرتضی گرایلوبانک کشاورزی

2387
-تولید گل و گیاه زینتی و دارویی 

کاکتوس و الویه ورا
1بجنوردخراسان شمالی

حصار گرمخان بلوار امام 

رضا کوچه شهید توفان 

09155851571 3پالک 

وزارت جهاد کشاورزی630630مرتضی مجردیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080مرتضی محمدیصندوق کارآفرینی امیدکرکولی1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2388

1اسفراینخراسان شمالیکلنی160پرورش زنبورعسل2389

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

بیدواز

پست بانک
مرتضی محمدی 

خوشگو
وزارت جهاد کشاورزی240240

200200مرتضی مهنانیپست بانکروستای مهنان باال-بجنورد1بجنوردخراسان شمالیدفتر خدمات بانکی باجه روستای2390
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2391

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

عزیزآباد

وزارت جهاد کشاورزی924924مرجان شادلوبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 2392
خراسان شمالی شیروان 

روستا زوارم
پست بانک

مرضیه ابوالحسن 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی150150

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2393
روستای صندل اباد انتهای 

60خیابان امام رضا پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه احمدیصندوق کارآفرینی امید
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101100مرضیه اعرابیپست بانکروستای فرطان1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2394
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک2395

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اسالم آباد

200200مرضیه امانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2396

روستای مالحسن خیابان 

سنگ شکن کوچه آخر 

سمت راست

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه جعفریپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه جمالیصندوق کارآفرینی امیدآشخانه روستای قلعه خان1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2397

2شیروانخراسان شمالیتولید فرش و قالی دستباف2398

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان شهر زیارت روستا 

منصوران

بانک توسعه تعاون
مرضیه حسن 

زاده زارع شیروان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2399
روستای فرطان خیابان 

32 پالک 3شهید خلیق 
102100مرضیه خسرویپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت143100مرضیه درتومیبانک توسعه تعاونبجنورد روستای درتوم1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی2400

1گرمهخراسان شمالیگلیم بافی2401
شهرستان گرمه روستای 

قزلحصار سفلی
8080مرضیه رایگانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه روشندلپست بانکبجنورد روستای فخر الدین1بجنوردخراسان شمالیخیاطی2402

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش مرغ بومی2403

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

حسن مست

صندوق کارآفرینی امید
مرضیه شالی 

کاران
وزارت جهاد کشاورزی100100

پست بانکروستای مالحسن1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2404
مرضیه صفرزاده 

سریوانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1راز و جرگالنخراسان شمالیفرش دستباف2405
رازوجرگالن روستای تازه 

قلعه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه عصمتیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی2406

آشخانه عشایر قره 

آشخانه خیابان )میدان

(25شهید هاشمی نزاد

پست بانک
مرضیه 

علیمردانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1شیروانخراسان شمالیبافت تابلو فرش2407

-شیروان-خراسان شمالی

جنب -روستای دوین

مسجد جامع

بانک توسعه تعاون
مرضیه گوهری 

مایوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه مالداریبانک توسعه تعاونروستای رحیم آباد1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی2408

بانک توسعه تعاونروستای کالته جعفرآباد1فاروجخراسان شمالیصنایع چرم2409
مرضیه نیرومند 

فاروج
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

2اسفراینخراسان شمالی راسی85گوسفند داشتی 2410
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای چشمه خالد آباد
وزارت جهاد کشاورزی758750مرضیه ولی پورپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی200200مرضیه یاوریبانک کشاورزیاسفراین روستای زرق آباد1اسفراینخراسان شمالیبسته بندی سبزیجات2411

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم اشکودبانک توسعه تعاونروستای بهار علیا1فاروجخراسان شمالیقالی بافی2412

1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه2413
- شیروان-خراسان شمالی

روستای خانلق
صندوق کارآفرینی امید

مریم امیری 

مقدم شیروان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی2414

بجنورد روستای قره 

خانبندی کوچه شهید 

اسحاق پور

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم ایزانلوصندوق کارآفرینی امید

2415
دفتر خدمات بانکی پست بانک روستای 

زوارم
200200مریم ایزانلوپست بانکروستای زوارم-- شیروان1شیروانخراسان شمالی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی2416
محمد علی پهلوان رجایی 

4 پالک 3
100100مریم آذرخشپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم آزورصندوق کارآفرینی امیدروستای گوینک1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی2417

پست بانکبجنورد روستای مملجه1بجنوردخراسان شمالیخیاطی2418
مریم بی بی 

نبوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بجنوردخراسان شمالیکارگاه قالی بافی2419
روستای بیدک خ رجایی 

23کوچه بوستان پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم بیدگیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم پروانبانک توسعه تعاونروستای چهل حصار2اسفراینخراسان شمالیمشاغل خانگی2420
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1بجنوردخراسان شمالیفرش دست باف2421

بجنورد روستای محمدعلی 

پهلوان انتهای کوچه شهید 

کاوه

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم پرونصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم پیل تنپست بانکروستای کشانک1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2422

پست بانکروستای الت علیا1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2423
مریم تاج 

محمدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم ترکانلوپست بانکروستای اسفیدان1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2424

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی2425

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

امند

وزارت جهاد کشاورزی778778مریم تقتمشپست بانک

600600مریم جعفریصندوق کارآفرینی امیدروستای قارلق1بجنوردخراسان شمالیکارگاه تولید محصوالت چرمی2426
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس2427
روستای صندل اباد خ غدیر 

6کوچه شهید ابراهیمی پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم جمالیپست بانک

بانک توسعه تعاونروستای چهل دختران1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی2428
مریم حافظ 

ادکانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

4جاجرمخراسان شمالیپرورش گوسفند و بز2429
شهرستان جاجرم روستای 

امیراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم حسن زادهپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم حشمتیپست بانکروستای پشنده1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2430

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم حیدر ابادیبانک توسعه تعاونروستای بدرانلو1بجنوردخراسان شمالیکارکاه خیاطی2431

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم خوشخلقصندوق کارآفرینی امیدروستایی داشتلی قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2432

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس2433

 خ 3روستای باقرخان 

شهید نیری کوچه 

3آرامستان پ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم دامن کشبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم داوریصندوق کارآفرینی امیدروستایی تنگه ترکمن1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2434
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وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم داوریصندوق کارآفرینی امیدغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2435

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم ربانیپست بانکبجنورد روستای سیساب1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2436

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس2437
روستای قوچ قلعه خ امام 

20رضا کوچه الله پ 
پست بانک

مریم رحیم پور 

خطاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

100100مریم رضازادهصندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان.شیروان 1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی2438
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه2439
-شیروان-خراسان شمالی

روستای بلغان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم رمضانپورصندوق کارآفرینی امید

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2440
روستای صندل آباد جنب 

دبستان علی نیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم رمضانیصندوق کارآفرینی امید

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی2441
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
پست بانک

مریم رمضانی 

نژاد رویین
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک2442

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

عزیزآباد

200200مریم ریحانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2443

روستای نادرآباد کوچه 

شهید نظافتی منزل 

محمدمهدی حیدری

پست بانک
مریم سلیمان 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2444

اسفراین -خراسان شمالی

بخش صفی اباد روستای 

الست سفلی

100100مریم سلیمانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2شیروانخراسان شمالیاقامتگاه بومگردی2445
خراسان شمالی شهرستان 

روستای زوارم- شیروان 
20002000مریم سلیمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران100100مریم سیاوشیصندوق کارآفرینی امیدروستای تبریان1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی2446

1شیروانخراسان شمالیتابلو فرش2447
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای اهلل آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت8686مریم شجاعپست بانک
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2448
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیروستای حصار اندف1فاروجخراسان شمالی

مریم شوقی 

خبوشان
وزارت جهاد کشاورزی202202

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی2449

مانه و -خراسان شمالی 

روستای قلندرتپه -سملقان

منطقه پیش قلعه

بانک توسعه تعاون
مریم صدوقی 

توپکانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان.شیروان 1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی2450
مریم ضمیری 

زارع
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای خوش2451
شهرستان - خراسان شمالی

روستای خوش- اسفراین
200200مریم عزیزیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالیکشت زعفران2452
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
پست بانک

مریم فیض 

آبادی برزل اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2453

خراسان شمالی اسفراین 

صفی اباد روستای کالته 

اقازاده

100100مریم قهرمانلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200مریم کاظمیبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ2454

100100مریم کیانمهرپست بانکاسفراین روستای فرطان1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2455
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2456
فاروج روستای جعفرآباد 

سفلی حاشیه جاده اصلی
وزارت جهاد کشاورزی280280مریم مهاجر یامیصندوق کارآفرینی امید

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2457
خراسان شمالی روستای 

اردین
105100مریم مهرابیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیدفتر خدمات بانکی باجه روستایی2458
روستای -شهرستان بجنورد

ارکان
200200مریم میرشکارپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی23002300مریم نادمیبانک توسعه تعاونغالمان2راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ2459

10اسفراینخراسان شمالیگارگاه قالی بافی2460
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای نوده بام
وزارت صنعت، معدن و تجارت500200مریم نودهیبانک توسعه تعاون
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1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی2461

شهرستان رازوجرگالن 

بخش غالمان روستای تازه 

قلعه

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم نوروزیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم نوروزیپست بانکروستای تازه قلعه1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی2462

1گرمهخراسان شمالی راسی10طرح گاو شیری 2463
شهرستان گرمه روستای 

ساقارچیان
وزارت جهاد کشاورزی11601160مریم نوریبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2464

روستای علی اباد کوچه 

شهید امیر علی آبادی پ 

15

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم نیک نامبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیداسفراین روستاالست1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2465
مژگان تقی زاده 

قهرمانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای برج- اسفراین1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای برج2466
مژگان رحمانی 

ینگه قلعه
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1مانه وسملقانخراسان شمالی(گیاهان دارویی)پرورش گل محمدی2467

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

نادرآباد

وزارت جهاد کشاورزی100100مژگان نظریپست بانک

4مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2468

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

عزیزآباد

وزارت جهاد کشاورزی30403040مسعود الهامیبانک کشاورزی

2گرمهخراسان شمالی راسی اصالح نژاد گوسفند90طرح 2469
روستای -0شهرستان گرمه

دشت
وزارت جهاد کشاورزی985985مسعود خیریبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستا پیر شهید1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره 2470
مسعود کدیور 

زارع
وزارت جهاد کشاورزی100100

صندوق کارآفرینی امیدروستای حاجی تقی-فاروج1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2471
مسعود نجفی 

حاجی تقی
وزارت جهاد کشاورزی280280

صندوق کارآفرینی امیدروستای منصوران4شیروانخراسان شمالیتولید چیپس میوه2472
مسعود نوروزی 

زیارت
وزارت صنعت، معدن و تجارت16001600

2473
پرورش گوسفند اصالح نژاد مغانی 

خالص با قوچ بروال
بانک کشاورزیکالته توپکانلو- تکمران 2شیروانخراسان شمالی

مسعود ولی پور 

توپکانلو
وزارت جهاد کشاورزی13761376

بانک کشاورزیگرمه خوش2اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران2474
مسلم اسماعیل 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی480480
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1اسفراینخراسان شمالیکلنی80پرورش زنبورعسل2475

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

دهنه اجاق

وزارت جهاد کشاورزی107107مسلم شفیقبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیپرورش قارچ خوراکی در گلخانه2476
شهرستان -خراسان شمالی

جاجرم روستای کرف
وزارت جهاد کشاورزی200200مسلم صمدیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیروستای توی2اسفراینخراسان شمالیتولید و عرضه زعفران سر گل2477
مسلم عباسی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی240240

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند وبز2478

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قوالنلو 

 8علیا خ شهید امیری 

8 پالک5کوچه مالک 

وزارت جهاد کشاورزی152152مسلم مقدسبانک توسعه تعاون

15اسفراینخراسان شمالیاحداث گلخانه سبزی2479
اسفراین روستای سارمران 

جنب مسجد
بانک کشاورزی

مشهد علی 

گریوانی
وزارت جهاد کشاورزی70007000

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور2480
شهرستان راز و جرگالن 

روستای کیلو پنجه
وزارت جهاد کشاورزی560560مشهد قلی نیازیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالی کلنی170پرورش زنبورعسل2481

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

حسن اباد

وزارت جهاد کشاورزی215215مصطفی اکرمیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیفاروج روستای مرغزار3فاروجخراسان شمالیپرورش بره پرواری2482
مصطفی الماسی 

مرغرار
وزارت جهاد کشاورزی23522352

2شیروانخراسان شمالیپرورش صنعتی بره پرواری2483
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای دوین
وزارت جهاد کشاورزی15601560مصطفی الهیاریبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیمنبت چوب2484
بجنورد روستای قره 

خانبندی
16001600مصطفی ایزیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای خانلق4شیروانخراسان شمالی و چوبMDFتولیدو خدمات 2485
مصطفی آذری 

سنگلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

بانک کشاورزیروستای مطرانلو1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل2486
مصطفی بخش 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی432432
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1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2487
خراسان شمالی شیروان 

روستا قلعه بیگ
پست بانک

مصطفی جعفری 

قریه حسن
وزارت جهاد کشاورزی150150

1بجنوردخراسان شمالیگاو شیری2488
روستای - بجنورد 

میرزاحسنلو
وزارت جهاد کشاورزی10001000مصطفی رحمانیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز 2489
خراسان شمالی شیروان 

روستا مشهد طرقی
پست بانک

مصطفی رمضان 

زاده مشهدطرقی
وزارت جهاد کشاورزی150150

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل2490
 _خراسان شمالی 

روستای درازپی_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی251251مصطفی سالمتیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیدامداری2491
کوچه - روستای حمزانلو

قناعت
بانک کشاورزی

مصطفی عامری 

اختیار ابادی
وزارت جهاد کشاورزی440440

بانک توسعه تعاونبجنورد روستای علی آباد2بجنوردخراسان شمالیادوات کشاورزی2492
مصطفی علی 

ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

2راز و جرگالنخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستایی2493

خراسان شمالی شهرستان 

راز وجرگالن روستای 

داشلی قلعه کوچه شهید 

6برات مصری

300300مصطفی فرهمندپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران2494

خراسان شمالی شهرستان 

- جاجرم بخش شوقان

روستای عمارت

وزارت جهاد کشاورزی9696مصطفی قدیمیپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2495
شهرستان راز و جرگالن 

روستای سوخسو انقالب
وزارت جهاد کشاورزی400400مصطفی کنعانیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدفاروج مزرعه مهنی1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2496
مصطفی کیانی 

نجف آباد
وزارت جهاد کشاورزی280280

2497
 راسی 70پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ ژن دار بروال3و 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا مشهد طرقی
بانک توسعه تعاون

مصطفی 

محمدزاده
وزارت جهاد کشاورزی14081408

1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای اتیمز2498
شهرستان - خراسان شمالی

روستای اتیمز- اسفراین
200200مصطفی نامدارپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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بانک کشاورزیروستای جلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2499
مطهره 

مقصودزاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند 2500
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای دوین
صندوق کارآفرینی امید

مظاهر گل 

محمدی دوین
وزارت جهاد کشاورزی150150

بانک کشاورزیدهک1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران2501
معصوم ابراهیمی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی240240

1شیروانخراسان شمالیتولید و کاشت گل محمدی2502
خراسان شمالی شیروان 

روستا ترانلو
پست بانک

معصومه اسحق 

یان
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی2503
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100معصومه اکبرنیاپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080معصومه ایزانلوپست بانکروستای باباامان1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس2504

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه باغچیقیپست بانکروستای باغچق1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2505

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه براتیبانک توسعه تعاونروستای قوچ قلعه1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس2506

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی2507
بجنورد روستای گریوان خ 

شهدا کوچه یقین
پست بانک

معصومه حسن 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150معصومه خانیبانک توسعه تعاونروستای سست2اسفراینخراسان شمالیقالیبافی2508

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه خضریبانک توسعه تعاونروستای بیار1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی زنانه2509

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه درتومیبانک توسعه تعاونبجنورد روستای درتوم1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی2510

1راز و جرگالنخراسان شمالیبافتنی های سنتی2511
راز و - خراسان شمالی

روستای راستقان- جرگالن 
100100معصومه رحمتیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای اق تپه1بجنوردخراسان شمالیگاو شیری2512
معصومه رحمتی 

منفردی کالته
وزارت جهاد کشاورزی880880
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2513
باجه خدمات بانکی روستایی رباط قره 

بیل
1گرمهخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای رباط قره - گرمه

بیل

200200معصومه رحیمیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی2514
خراسان شمالی اسفراین 

روستای نوشیروان
صندوق کارآفرینی امید

معصومه 

رشیدیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت140140

وزارت جهاد کشاورزی13201320معصومه رمضانیبانک کشاورزیروستای قوچ قلعه3بجنوردخراسان شمالیگاو شیری2515

پست بانکروستای مالحسن1مانه وسملقانخراسان شمالیکارگاه تولیدی پوشاک2516
معصومه رمضانی 

مجرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2517
شرکت تعاونی دوزندگی مایده کوثر 

کرف
6جاجرمخراسان شمالی

-جاجرم-خراسان شمالی

روستای -شهر سنخواست

کرف

وزارت صنعت، معدن و تجارت880880معصومه روزبهیپست بانک

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2518

اسفراین -خراسان شمالی

بخش صفی اباد روستای 

الست سفلی

100100معصومه زراعتکارپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای تفتازان. شیروان 1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی2519
معصومه 

سعادتمند
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی2520
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100معصومه شاعریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2521
 راسی 95پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ ژن دار بروال4و 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا میالنلو علیا
وزارت جهاد کشاورزی16101610معصومه شفیعیبانک کشاورزی

پست بانکروستای درکش1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2522
معصومه صحت 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران2523

شهرستان جاجرم روستای 

امیر آباد کوچه شهید رجب 

زاده

وزارت جهاد کشاورزی480480معصومه صداقتبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی 2524
شهرستان شیروان روستا 

رضا اباد غربی
پست بانک

معصومه 

عارفخانی
وزارت جهاد کشاورزی150150

بانک کشاورزیروستای جلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2525
معصومه عین 

بیگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی2526

خراسان شمالی شهرستان 

شروان روستای چلو امام 

26رضا 

صندوق کارآفرینی امید
معصومه قادری 

هشت مرخ
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای فرطان-اسفراین1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای فرطان2527
معصومه قلعه 

نوی
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی2528
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای الست الیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه قمریبانک توسعه تعاون

پست بانکاشخانه روستای بیار1مانه وسملقانخراسان شمالیقالی بافی2529
معصومه کشته 

کار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه گریوانیپست بانکبجنورد روستای گریوان1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس2530

1بجنوردخراسان شمالی(چهارمیل)بافتنی های سنتی 2531
شهرستان بجنورد باقرخان 

129 کوچه دانش پالک 3
100100معصومه گوهریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه محسنیبانک توسعه تعاونشیروان روستای رزمقان1شیروانخراسان شمالیخیاطی تولید پوشاک زنانه2532

صندوق کارآفرینی امیدروستای عزیزآباد- اشخانه2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت گل محمدی2533

معصومه محمد 

یوسفی بهلولی 

احمدی

وزارت جهاد کشاورزی300300

1اسفراینخراسان شمالیلباس محلی اقوام2534
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای سست
پست بانک

معصومه 

مختاری نژاد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2535
خراسان شمالی اسفراین 

روستای جوشقان
پست بانک

معصومه مرادی 

فرد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی2536

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

گزآباد

وزارت جهاد کشاورزی400400معصومه مظفریبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی2537
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100معصومه منصوریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 2538
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
پست بانک

معصومه نادری 

مایوان
وزارت جهاد کشاورزی100100
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه نیستانیپست بانکروستای خرمده شرقی1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2539

2540
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیتیتکانلو1فاروجخراسان شمالی

معصومه هنرمند 

شجاع
وزارت جهاد کشاورزی200200

100100معصومه یادگارپست بانکروستای قلعه سفید1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2541
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2542
روستای خداقلی کوچه 

24 پ 1حیدرزاده 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه یزدانیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2543
خراسان شمالی شیروان 

روستا مشهد طرقی
بانک توسعه تعاون

مقداد نبی زاده 

مشهد طرقی
وزارت جهاد کشاورزی152152

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مقدسه شفیعیپست بانکروستای جلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی2544

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2545

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کوشکی ترکمن

وزارت جهاد کشاورزی616616مقصود امانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی665665مقصود بهمنبانک توسعه تعاونروستایی تنگه ترکمن1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2546

200200مالل مولویبانک توسعه تعاونروستای جعفرآباد سفلی2فاروجخراسان شمالیگلیم بافی2547
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2548
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای الست الیا
پست بانک

ملک جهان 

مهرابی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی راسی48پرورش گوسفند مغانی خالص 2549

- خراسان شمالی 

شهرستان شیروان روستای 

امان آباد

بانک توسعه تعاون
ملک حسین 

ناصری
وزارت جهاد کشاورزی733733

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2550

اسفراین -خراسان شمالی

بخش صفی اباد روستای 

الست سفلی

100100ملکان ترنج زرپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای دربند اسفجیر1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی2551
ملکه برات زاده 

قریه بیگ
سازمان امور عشایر ایران100100

2552
 راسی همراه با 95گوسفند داشتی 

اصالح نژاد
وزارت جهاد کشاورزی10001000ملوک سارخانیصندوق کارآفرینی امیدروستای حسین اباد خانکور2اسفراینخراسان شمالی
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وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ملیحه حدادیبانک توسعه تعاونروستای خوش1اسفراینخراسان شمالیقالی بافی2553

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ملیحه خالقیبانک توسعه تعاونروستای نجف1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2554

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی2555

بجنورد روستای سریوان 

عاشقان پایین تر از مسجد 

3پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150ملیحه رستمیپست بانک

1شیروانخراسان شمالیبافت تابلو فرش2556
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای دوین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ملیحه سلمانبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی2557
منطقه - مانه و سملقان

عشایر نشین قلیچ قامیش
100100ملیحه قنبریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدابتدای روستای اسالم آباد1مانه وسملقانخراسان شمالیقالیبافی2558
ملیحه نوروزی 

حداد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی200200منصور بهمنبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری2559

1بجنوردخراسان شمالیراسی150بره پروار 2560

-بجنورد- خراسان شمالی

- ضلع شمالی شهر بازی

- درب نهم-10ستایش 

منزل شخصی

بانک کشاورزی
منصور رجایی 

قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران850850

1جاجرمخراسان شمالیپرورش دام سبک و اصالح نژاد2561

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم بخش سنخواست 

روستای اندقان

وزارت جهاد کشاورزی11001100منصور سپاسیصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو راس2562
منصور شراره 

باشی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش زنبور عسل2563

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

درکش

وزارت جهاد کشاورزی400400منصور لطافتیبانک توسعه تعاون

2راز و جرگالنخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای2564
رازو جرگالن روستای تنگه 

ترکمن
200200منصور مخدومیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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2جاجرمخراسان شمالی سر10واحد پرورش اسب 2565
شهرستان - خراسان شمالی

روستای گزی- جاجرم
وزارت جهاد کشاورزی26202620منصوره ثاقببانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیدوخت لباس-خیاطی 2566

-شیروان-خراسان شمالی

 8خ مرآتی -روستای خانلق

منزل امیرعلی فریدی–

پست بانک
منصوره شجاع 

ثانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2567

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

نجف

صندوق کارآفرینی امید
منصوره محمدی 

یوسفی بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی600600

پست بانکروستای ورگ- شیوان 3شیروانخراسان شمالیزعفران کاری2568
منصوره هند 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1بجنوردخراسان شمالیکارگاه قالی بافی2569
روستای درتوم بین دوتا 

نانوایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100منظر احمدیانبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام2570
بجنورد روستای کالته 

سهراب
وزارت جهاد کشاورزی10561056منوچهر ایزانلوبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200منور غالمانیبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری2571

100100منیر شعبانیصندوق کارآفرینی امیدآشخانه منطقه عشایری1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی2572
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100منیر هدایتیصندوق کارآفرینی امیدروستای نجف آباد10فاروجخراسان شمالیگلیم بافی2573
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیدفتر خدمات بانکی روستای بدرانلو2574
دفتر خدمات بانکی 

روستای بدرانلو
200200منیره بدرانلوئیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی2575
بجنورد روستای باقرخان 

8 پالک1کوچه دانش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100منیره خوش اندامبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2576

بجنورد روستای بیدک 

خیابان شهید رجایی کوچه 

بهارستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100منیژه بیدکیصندوق کارآفرینی امید

2اسفراینخراسان شمالیتولید چیپس میوه2577
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای برج
بانک کشاورزی

مهتاب محمدی 

کوشکی
وزارت جهاد کشاورزی960960



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1اسفراینخراسان شمالی هکتار2کاشت زعفران 2578
اسفراین روستای عمارت 

روبروی دوراهی کالته شور
پست بانک

مهدی اسداللهی 

یزدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1جاجرمخراسان شمالی راسی50پرورش گوسفند داشتی2579

شهرستان جاجرم بخش 

روستای چشمه - شوقان 

طبری

وزارت جهاد کشاورزی346346مهدی اکبریپست بانک

2580
پرورش و نگهداری زنبور عسل جهت 

تولید زهر زنبورعسل
4شیروانخراسان شمالی

دهستان - خراسان شمالی

روستای قلعه - سیوکانلو 

بیگ

پست بانک
مهدی اهلل وردی 

بردر
وزارت جهاد کشاورزی20002000

12بجنوردخراسان شمالیاحداث پرورش گوسفند داشتی2581

بخش حصار - بجنورد 

گرمخان روستا قشالق 

عبدل آباد

وزارت جهاد کشاورزی1762017620مهدی امیدواربانک کشاورزی

5اسفراینخراسان شمالیاحداث اقامتگاه بومگردی2582
-اسفراین-خراسان شمالی

ابتدای روستای حسن آباد
25002500مهدی امیدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی880880مهدی آدوسبانک کشاورزیروستای قاضی علیا1بجنوردخراسان شمالیگاو شیری2583

وزارت جهاد کشاورزی915915مهدی براتیبانک توسعه تعاونروستای قارلق1بجنوردخراسان شمالیبره پروار2584

2شیروانخراسان شمالیاحداث اقامتگاه بوم گردی گردشگری2585
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای زوارم
پست بانک

مهدی بهجتی 

زوارم
18001800

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران19071907مهدی پوردالنپست بانکعشایر کوربابا2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی160گوسفند 2586

صندوق کارآفرینی امیدروستای خرق3فاروجخراسان شمالیخشک کن چوب و الوار2587
مهدی جعفری 

خرق
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی160گوسفند 2588

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قلعه خان

سازمان امور عشایر ایران19071907مهدی جمالیبانک کشاورزی

2589
 راسی 42پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ ژن دار بروال2و 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا بلقان علیا
وزارت جهاد کشاورزی668668مهدی چوبینپست بانک
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11بجنوردخراسان شمالیایجاد کارگاه تولید سفال و سرامیک2590
فرعی - ابتدای روستای مرز 

2اول سمت چپ پالک 
صندوق کارآفرینی امید

مهدی 

خدابخشی 

کشتان

55005500
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2مانه وسملقانخراسان شمالیایجاد دامداری سنتی2591

خراسان شمالی، شهرستان 

مانه و سملقان روستای 

اسپاخو

وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی خدادادیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2592
خراسان شمالی شیروان 

روستا چوچوری
وزارت جهاد کشاورزی152152مهدی خالصهبانک توسعه تعاون

2593
بهسازی اماکن دامی و پرورش بره 

 راسی72پرواری 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا گنج اباد دوین
وزارت جهاد کشاورزی550550مهدی خیرابادیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی251251مهدی دانای هژبربانک کشاورزیروستای حسن آباد2اسفراینخراسان شمالیپرورش زنبور عسل2594

بانک توسعه تعاونروستا ورقی1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش بره2595
مهدی داورپناه 

بز اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت جهاد کشاورزی704704مهدی دهقانبانک کشاورزیروستای جعفر آباد1بجنوردخراسان شمالیگوسفند پرواربندی2596

1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل2597
شهرستان بجنورد روستای 

قلعه جق
وزارت جهاد کشاورزی160160مهدی رحیمیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونآدینه قلی1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2598
مهدی رمضان 

پور
وزارت جهاد کشاورزی664664

1گرمهخراسان شمالیگوسفند داشتی' راسی 50طرح 2599
روستای - شهرستان گرمه 

رباط
وزارت جهاد کشاورزی360360مهدی رمضانیصندوق کارآفرینی امید

2600
 100پرورش گوسفند داشتی صنعتی 

راسی همراه با اصالح نژاد
4گرمهخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

کالته نو- گرمه
وزارت جهاد کشاورزی19601960مهدی رمضانیپست بانک

2601
 150طرح توجیهی گوسفند داشتی 

راسی
2مانه وسملقانخراسان شمالی

-بجنورد- خراسان شمالی

عشایر
سازمان امور عشایر ایران18001800مهدی سعادتیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی76007600مهدی شادمهربانک کشاورزیروستای قلعه خان6مانه وسملقانخراسان شمالیراسی500پرورش گوسفند داشتی 2602

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2603
خراسان شمالی شیروان 

روستا زوارم
پست بانک

مهدی شگفته 

زوارم
وزارت جهاد کشاورزی150150

1راز و جرگالنخراسان شمالی475خرید تراکتور 2604
شهرستان راز و جرگالن 

روستای پشنده
وزارت جهاد کشاورزی610610مهدی شمیعیبانک کشاورزی
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1اسفراینخراسان شمالیکلنی90پرورش زنبورعسل2605
 _خراسان شمالی 

روستای رویین_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی110110مهدی شهپریپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2606
شهرستان رازو جرگالن 

روستای آدینه قلی
وزارت جهاد کشاورزی928928مهدی شیردلبانک توسعه تعاون

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران2607
شهرستان جاجرم روستای 

گزی
وزارت جهاد کشاورزی240240مهدی غالمیبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیکلنی150پرورش زنبورعسل2608

 _خراسان شمالی

روستای حصاری _اسفراین

گازرانی

بانک کشاورزی
مهدی فدائی 

میالنلو
وزارت جهاد کشاورزی191191

2اسفراینخراسان شمالیکلنی500پرورش زنبورعسل2609

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

حسن اباد اردغان

بانک کشاورزی
مهدی قویدل 

حسن آباد
وزارت جهاد کشاورزی634634

صندوق کارآفرینی امیدروستای سه گنبد4فاروجخراسان شمالیبسته بندی خوشکبار2610
مهدی کاظمی 

سه گنبد
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

1راز و جرگالنخراسان شمالی راس گوساله پرواری20پروار بندی 2611

راز و جرگالن بخش غالمان 

دهستان راستقان روستای 

سوخسو هاشم

بانک کشاورزی
مهدی 

کوهستانیان
وزارت جهاد کشاورزی992992

2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل2612

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

کالت

وزارت جهاد کشاورزی251251مهدی گلیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیخدمات کامیوتری و اینترنتی2613
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
300300مهدی مختاریصندوق کارآفرینی امید

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بجنوردخراسان شمالیرأسی80بره پرواری 2614
-روستای مطرانلو - بجنورد 

7 امام رضا 
وزارت جهاد کشاورزی563563مهدی مطرانلوییبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مهدی مکرمیصندوق کارآفرینی امیدروستای کشک آباد3مانه وسملقانخراسان شمالینانوایی2615

2616
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای مراوه تپه
سازمان امور عشایر ایران506506مهدی نوروزیانبانک کشاورزی
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2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2617

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کوشکی راجی

بانک کشاورزی
مهدی یزدان 

پرست
وزارت جهاد کشاورزی616616

وزارت جهاد کشاورزی480480مهدی یزدیبانک کشاورزیروستای قاسم اباد3اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران2618

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی2619
خراسان شمالی بجنورد 

روستای باقرخان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مهدیه حدادصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه2620
شیروان روستای آهلل 

آبادسفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهدیه حکیمیپست بانک

صندوق کارآفرینی امید10فاروجخراسان شمالیگلیم بافی2621
مهران رجایی 

قهرمانلو
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 2622

شهرستان -خراسان شمالی 

دهستان -راز و جرگالن 

روستای غالمان-غالمان 

بانک توسعه تعاون
مهران شراره 

آتش
وزارت جهاد کشاورزی200200

3مانه وسملقانخراسان شمالیاقامتگاه بومگردی2623

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان روستای 

درکش

10001000مهران صحت پورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدفاروج روستای جعفرآباد1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2624
مهران عباسی 

فاروجی
وزارت جهاد کشاورزی280280

صندوق کارآفرینی امیدروستای قره چاه1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2625
مهربانو طبیی 

باچوانلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت45004500مهربانو کرم زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای محمد علی پهلوان5بجنوردخراسان شمالیتولید انواع پوشاک2626

2627

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کشک آباد

وزارت جهاد کشاورزی10061006مهرداد ایزدیبانک کشاورزی

2628
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای جهان
پست بانک

مهرنساء وفایی 

قهرمانلو
سازمان امور عشایر ایران500500

25002500مهری ژیان پورصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای ینگه قلعه3بجنوردخراسان شمالینقاشی پشت شیشه2629
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2630
پرورش گوسفند اصالح نژاد بروال افشار 

 راسی95
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
بانک کشاورزی

مهسا اسمعیل 

زاده مقدم
وزارت جهاد کشاورزی14321432

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مهسا کورانیپست بانکروستا قوش تپه1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی2631

پست بانکروستای صندل اباد3بجنوردخراسان شمالیصنایع چوبی2632
مهشید اسمعیل 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24502450

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند و بز داشتی 2633
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستا زیارت
پست بانک

مهناز ابراهیم 

زاده زیارت
وزارت جهاد کشاورزی150150

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2634
روستای صندل اباد ابتدای 

حمزانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز ایزانلوصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدشیروان روستای تفتازان1شیروانخراسان شمالیچادر شب بافی2635
مهناز جعفری 

زارع
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی2636
بجنورد روستای مملجه 

روبروی مسجد
پست بانک

مهناز شریفی 

مملجه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

5شیروانخراسان شمالیتولید صنایع دستی2637
- روستای خانلق - شیروان 

1خیابان امام رضا 
بانک توسعه تعاون

مهناز شکفتی 

عوض زاده
16201620

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیچادر شب بافی2638
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای رویین
100100مهناز فوالدیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز وحیدیبانک کشاورزیکرکولی1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2639

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مهین اسفندیاریصندوق کارآفرینی امیدسوخسو هاشم-راز1راز و جرگالنخراسان شمالیپوشاک2640

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2641
خراسان شمالی شیروان 

روستا منصوران زیارت
وزارت جهاد کشاورزی150150مهین بهرام نیاپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی2642
روستای بیدک پشت 

شرکت تعاونی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهین بیدکیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهین پژیانبانک توسعه تعاونروستای جعفرآباد سفلی2فاروجخراسان شمالیخیاطی2643
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200200مهین خانیپست بانکروستای بوربور1بجنوردخراسان شمالیدفتر خدمات بانگی2644
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالیخیاطی تولید پوشاک زنانه2645
- شیروان-خراسان شمالی

روستای منصوران-زیارت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهین درستکاربانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی2646
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای زوارم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهین دنیائیپست بانک

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2647
خراسان شمالی شیروان 

روستا قلعه بیگ
وزارت جهاد کشاورزی152152مهین شاکریبانک توسعه تعاون

2648
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای کالته میرزا رحیم
پست بانک

موسی الرضا 

اسکندری
سازمان امور عشایر ایران404400

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 2649
خراسان شمالی شیروان 

روستا باداملق
پست بانک

موسی الرضا 

ایزانلو
وزارت جهاد کشاورزی100100

2650

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

عزیزآباد

بانک کشاورزی
موسی الرضا 

آفتاب
وزارت جهاد کشاورزی12801280

2شیروانخراسان شمالیپرورش صنعتی بره پرواری2651
خراسان شمالی شیروان 

روستا دوین سایت دوین
بانک کشاورزی

موسی الرضا 

برزگر دوین
وزارت جهاد کشاورزی15901590

صندوق کارآفرینی امیدروستای حاجی تقی1فاروجخراسان شمالیگلخانه خانگی2652
موسی الرضا 

پورعزیز حیدری
وزارت جهاد کشاورزی200200

2653
 راسی 80پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ ژن دار بروال3و 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا گرماب
صندوق کارآفرینی امید

موسی الرضا 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی16001600

2654
تبدیل گردو به مغز و بسته بندی در 

قالب های متفاوت و فله ای
3شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا زوارم
بانک کشاورزی

موسی الرضا 

خاکسار
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری صنعتی2655

شهرستان بجنورد بخش 

گرمخان روستای قوچ قلعه 

یک کیلومتر از روستا به 

سمت شیروان سمت چپ 

جاده اصلی

بانک کشاورزی
موسی الرضا 

داودی
وزارت جهاد کشاورزی13761376

2اسفراینخراسان شمالی(بهسازی ) راسی 45گوساله پروار 2656
 _اسفراین_خراسان شمالی 

روستای زرق اباد
بانک کشاورزی

موسی الرضا 

قاسمی
وزارت جهاد کشاورزی728728
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صندوق کارآفرینی امیدعشایر قلعه خان2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی50گوسفند داشتی2657
موسی الرضا 

قدیمی
سازمان امور عشایر ایران18001800

2658
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای نیاب
بانک کشاورزی

موسی الرضا ولی 

زاده
سازمان امور عشایر ایران500500

1بجنوردخراسان شمالیبره پرواری2659
بجنورد شهرک باغچق فاز 

4دو ک مصر کرمانج
وزارت جهاد کشاورزی364364موسی باغچیقیبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور2660
شهرستان رازو جرگالن 

روستای داشلی قلعه
وزارت جهاد کشاورزی780780موسی جهانگیریبانک کشاورزی

2661
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای انجرلی
بانک کشاورزی

موسی زینل زاده 

زارعی
سازمان امور عشایر ایران506506

2662
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای سنجبینی
سازمان امور عشایر ایران506506موسی سرخ قلعهبانک کشاورزی

2663
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

میاندشت
سازمان امور عشایر ایران400400موسی سعادتمندپست بانک

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گوسفند داشتی2664

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قلعه خان

وزارت جهاد کشاورزی500500موسی سعادتیصندوق کارآفرینی امید

2665
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 صفی آباد روستای قره چاه
سازمان امور عشایر ایران404404موسی سمپربانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران18001800موسی صحرانوردصندوق کارآفرینی امیدعشایر2مانه وسملقانخراسان شمالیراسی اصالح شده کردی20گوسفند 2666

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150موسی غالمیبانک توسعه تعاونروستای عراقی2اسفراینخراسان شمالیقالی بافی2667

1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی2668

استان خراسان شمالی 

شهرستان شیروان روستا 

بیگان

بانک توسعه تعاون
مومن علی 

خالقوردی
وزارت جهاد کشاورزی152152

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مومنه رستگاریبانک کشاورزیغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2669

وزارت جهاد کشاورزی1331013310میثم اجاللیبانک کشاورزیبوریا- شهرستان گرمه7گرمهخراسان شمالی راسی گوسفند داشتی500طرح 2670
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2671
مجتمع تفریحی وبوم گردی داالن 

فیروزه
32503250میثم فیروزهصندوق کارآفرینی امیدبجنورد روستای فیروزه3بجنوردخراسان شمالی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2672

خراسان شمالی شهرستان 

رازو جرگالن روستای 

غالمان

وزارت جهاد کشاورزی856856میثم قدیمیبانک توسعه تعاون

6شیروانخراسان شمالیاقامتگاه بوم گردی یحیی بیک2673

خراسان شمالی شهرستان 

شیروا شهر زیارت خانه 

تاریخی یحیی بیک

20002000میثم قلی پورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

15گرمهخراسان شمالیگردشگری2674

دهستان - شهرستان گرمه 

روستای چشمه - گلستان 

مجتمع خدمات - خان 

رفاهی نجم

1400014000میثم نجمصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی11201120میثم نقی ییبانک کشاورزیجاجرم روستای شاه باد2جاجرمخراسان شمالیپرورش صنعتی گوسفند داشتی2675

2676
آمیختگری نژاد افشار به گوسفند کردی 

 راسی عشایری شهرستان فاروج50
بانک کشاورزیروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالی

میدانعلی 

محمدنیا
سازمان امور عشایر ایران508508

2راز و جرگالنخراسان شمالیتوسعه تجهیزات پست بانک2677
شهرستان وحدت 

رازوجرگالن روستای مزارلق
200200میکاییل سعیدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران2678
شهرستان جاجرم بخش 

روستای عمارت-شوقان 
پست بانک

میالد قدیمی 

کالته
وزارت جهاد کشاورزی9696

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مینا پورحکیمپست بانکبجنورد روستای باغچق1بجنوردخراسان شمالیجوراب بافی2679

1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی2680

مانه و -خراسان شمالی

عشایر روستای -سملقان

عزیزآباد

100100مینا ساز نوروزبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2681
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای مراوه تپه
سازمان امور عشایر ایران500500نادرقلی فرهادیپست بانک
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250250نارگل فرهادیبانک توسعه تعاونروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی2682
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2683
اسفراین -خراسان شمالی

روستای اتیمز
پست بانک

نازگل فنایی 

اردغان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور2684
شهرستان راز و جرگالن 

روستای شوخسو هاشم
وزارت جهاد کشاورزی460460ناصر اسفندیاریبانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش زنبور عسل2685

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اینچه علیا

وزارت جهاد کشاورزی250250ناصر پرمیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالی قطعه75پرورش بوقلمون گوشتی 2686
خراسان شمالی شیروان 

روستا سجاد اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100ناصر دست دادهپست بانک

سازمان امور عشایر ایران10001000ناصر روشنیبانک توسعه تعاونروستای قارلق-بجنورد1بجنوردخراسان شمالیپرواربندی دام اصالح نژاد2687

وزارت جهاد کشاورزی543543ناصر شیرزادهبانک کشاورزیروستای گزاباد2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی2688

2گرمهخراسان شمالیباجه نمایندگی پست بانک2689

شهرستان - خراسان شمالی

خیابان - درق- گرمه

2آزادگان 

200200ناصر قاسمیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2690
 15خرید گاو شیری و علوفه یک دوره 

راسی
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای چهل حصار
وزارت جهاد کشاورزی13201320ناصر محمدیانبانک کشاورزی

2691
راسی 78پرورش گوسفند مغانی خالص

راسی قوچ بروباال افشار3و
وزارت جهاد کشاورزی721721نامدار امیریپست بانکروستا علی محمد1شیروانخراسان شمالی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2692
خراسان شمالی شیروان 

روستا دوین
بانک توسعه تعاون

ناهید احمد زاده 

دوین
وزارت جهاد کشاورزی152152

2693
 راسی 70پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ ژن دار بروال3و 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا رضا اباد غربی
پست بانک

ناهید دولت 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی11601160

107100ناهید علیمردانیپست بانکروستای چهل دختران1اسفراینخراسان شمالیمشاغل خانگی2694
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2695
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستا چوچوری
بانک توسعه تعاون

نایب علی 

حسین زاده
وزارت جهاد کشاورزی152152



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند داشتی 2696
خراسان شمالی شیروان 

روستا قلهک
وزارت جهاد کشاورزی152152نایب علی قربانیبانک توسعه تعاون

2697
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای دولچاه
بانک کشاورزی

نایب علی 

مهماندوست
سازمان امور عشایر ایران400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نبات عابدیبانک کشاورزیروستای جلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2698

صندوق کارآفرینی امیدروستای پیر علی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی2699

نبات 

محمدنژادپرهیزکا

ر

سازمان امور عشایر ایران100100

1شیروانخراسان شمالیپرورش گاو شیری2700
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
وزارت جهاد کشاورزی790790نبی تالهیپست بانک

سازمان امور عشایر ایران440440نجفقلی ریحانیبانک توسعه تعاونعشایر روستای زرد2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی2701

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نجمه جان پرورپست بانکروستای مهمانک1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2702

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2703

مانه و -خراسان شمالی

-روستای کشانک–سملقان 

منزل حمزه جعفری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نجمه کاظمیپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالیچرم دوزی2704
رازو -خراسان شمالی

روستای غالمان-جرگالن
100100نجمه مجردصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بجنوردخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای2705
خراسان شمالی بجنورد 

روستای دراغانلو بلوار والیت
250250نجیبه اسدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

5جاجرمخراسان شمالیخیاطی و نازک دوزی زنانه و دخترانه2706
-جاجرم-خراسان شمالی

روستای صادق آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150ندا باقری آزادبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت12781278ندا گریوانیبانک توسعه تعاون3روستای باقرخان 2بجنوردخراسان شمالیتوسعه و گسترش خدمات بهداشتی2707

250250ندا مولویپست بانکروستای جعفرآباد سفلی2فاروجخراسان شمالیگلیم باقی2708
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس2709
بجنورد بخش گرمخان 

روستای ایزمان سفلی
صندوق کارآفرینی امید

نرجس علیزاده 

خانچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

200200نرگس امیدیپست بانکروستای سست-اسفراین1اسفراینخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستای سست2710
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بجنوردخراسان شمالیگلیم بافی2711
بجنورد حصار گرمخان 

روستای قاضی
100100نرگس خوشروصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

8080نرگس روحیپست بانکگرمه روستای مشما1گرمهخراسان شمالیگلیم بافی2712
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای الست1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2713
نرگس علی 

اکبری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150نرگس فرهمندبانک توسعه تعاونروستای اسفجیر1فاروجخراسان شمالیقالی بافی2714

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نرگس مفاخریبانک توسعه تعاونروستای شیرآباد1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2715

1شیروانخراسان شمالیقالیبافی2716
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای منصوران
پست بانک

نرگس یزدانی 

بیگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

پست بانکروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیدوخت لباس2717
نسرین اسدی 

حصاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

2بجنوردخراسان شمالیگوساله پرواری2718
بجنورد شهرک باغچق فاز 

 ک شهید مصر باغچقی2
وزارت جهاد کشاورزی13761376نسرین باغچقیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نسرین فرهادیانپست بانکشیروان روستای زیارت1شیروانخراسان شمالیتولید پوشاک زنانه2719

200200نسرین مولویبانک توسعه تعاونروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی2720
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالیگلیم بافی2721
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
100100نسرین میناصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند 2722

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای شورک 

عبد آباد

وزارت جهاد کشاورزی150150نسیبه امین پورپست بانک
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نسیم قاضی زادهپست بانکروستای بازارقارناس1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2723

2724
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-چشمه چوپان -جوین 

(عشایر سیار)
سازمان امور عشایر ایران404404نصر اله رحیمیبانک کشاورزی

2725
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

منگلی
سازمان امور عشایر ایران500500نصراله چراخوربانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش زنبور عسل2726

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اینچه علیا

وزارت جهاد کشاورزی200200نصرت اهلل یزدانیبانک کشاورزی

2727
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

3روستای منبع شماره
سازمان امور عشایر ایران400400نصرت اله تنهابانک توسعه تعاون

2728
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای ابری تپه
سازمان امور عشایر ایران506506نصرت اله حاتمیبانک کشاورزی

2729
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای عباس آباد
پست بانک

نصرت اله 

رحیمی
سازمان امور عشایر ایران502500

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش گوسفند 2730
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آّباد
پست بانک

نصرت رنجبر 

توپکانلو
وزارت جهاد کشاورزی200200

3مانه وسملقانخراسان شمالیبره پروار2731
اشخانه قره میدان ربروی 

گاوداری الهامی
وزارت جهاد کشاورزی22562256نصرت کوهستانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی933794نظر رستگاربانک توسعه تعاونسنگسار2راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ2732

بانک توسعه تعاونعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی2733
نظر علی علی 

زاده کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران480480

1شیروانخراسان شمالیپرورش گاو شیری2734
شهرستان شیروان روستای 

قلندر آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500نظر نظریبانک توسعه تعاون

7بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری2735
بجنورد حصارگرمخان 

روستای میانزو
بانک توسعه تعاون

نعمت اهلل 

سالخورده
وزارت جهاد کشاورزی73507350

سازمان امور عشایر ایران19201920نعمت صحراییبانک توسعه تعاونعشایر4مانه وسملقانخراسان شمالی راسی200گوسفند داشتی2736
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1راز و جرگالنخراسان شمالیگلیم بافی2737

خراسان شمالی نام 

راز و جرگالن : شهرستان 

تکله قوز: نام روستا

100100نعیمه راه دانصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10001000نفس قلی پورمندبانک کشاورزیروستای گرکز1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور2738

وزارت جهاد کشاورزی100100نگین راهدارپست بانکروستا قلعچه1شیروانخراسان شمالی کلنی30پرورش زنبور عسل در سطح2739

بانک کشاورزیروستای کالته پیاله2اسفراینخراسان شمالی راس10گاوداری شیری 2740
نه نه غالمی 

کالته حبیب
وزارت جهاد کشاورزی10481048

وزارت جهاد کشاورزی200200نه نه کوهستانیبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش گاو شیری2741

2شیروانخراسان شمالیگلیم بافی2742
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
پست بانک

نور جهان رزاقی 

سرخ قلعه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیکالته ابریشم1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2743
نور گلدی 

ساعدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2اسفراینخراسان شمالی راسی35گوسفند داشتی 2744
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای قلعه نو
بانک کشاورزی

نور محمد 

شیری نژاد
وزارت جهاد کشاورزی612612

سازمان امور عشایر ایران700700نوراهلل میالدیبانک کشاورزیعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالیدامپروری2745

2746
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای کالته میرزا رحیم
سازمان امور عشایر ایران403403نوراله جعفریبانک کشاورزی

2747
 راسی 150پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی

روستای گمهای اسحاق
سازمان امور عشایر ایران700690نوراله ساربانپست بانک

2748
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی کوردن
وزارت جهاد کشاورزی304304نوراله نوریبانک کشاورزیروستای سیاهدشت1فاروجخراسان شمالی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150نورجمال رحیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای محمد علی پهلوان1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس2749
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2اسفراینخراسان شمالیراسی90گوسفند داشتی 2750
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای نصرآباد
بانک کشاورزی

نورجهان 

گلستانی میالنلو
وزارت جهاد کشاورزی11771177

200200نورمحمد الهیپست بانکبجنورد روستای سرچشمه1بجنوردخراسان شمالیباجه خدمات بانکی2751
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالی راس19پرورش گوسفند 2752
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چورچوری
بانک توسعه تعاون

نورمحمد 

خداشناس
وزارت جهاد کشاورزی152152

2753
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
بانک توسعه تعاونحسن آباد اردغان1اسفراینخراسان شمالی

نورمحمد 

طاهرزاده حسن 

آبادی

سازمان امور عشایر ایران400400

2بجنوردخراسان شمالیراسی10گاو شیری 2754
بجنورد روستای قتلیش 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی960960نورمحمد نوریبانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی هکتار2کاشت زعفران در 2755

مانه و -خراسان شمالی

- بخش مرکزی - سملقان 

روستای گزباشی

وزارت جهاد کشاورزی600600نورمراد صفاییانصندوق کارآفرینی امید

2756

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اهلل قلی

وزارت جهاد کشاورزی14001400نوروز علی فروتنبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2757
کوچه  –روستای بیدک 

32شهید علیرضا بیدکی پ 
پست بانک

نوشان پری 

بیدکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی200200نیب رسولیبانک توسعه تعاونروستای غالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو راسی2758

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نیره عین بیگیبانک کشاورزیروستای جلفدره1راز و جرگالنخراسان شمالیقالی بافی2759

1شیروانخراسان شمالیپست بانک2760
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
200200هاجر اسبکیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200هاجر ایزانلوبانک توسعه تعاونروستای صندل اباد1بجنوردخراسان شمالیگلدوزی2761
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1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی2762
آشخانه منطقه عشایری قره 

میدان
پست بانک

هاجر جلیلی 

شقان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هاجر سلیمیپست بانکروستای مهنان1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2763

2جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران2764
خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم روستای امیر آباد
پست بانک

هاجر محمد 

پورتنها
وزارت جهاد کشاورزی480480

1جاجرمخراسان شمالی هکتاری کشت زعفران2طرح 2765

شهرستان جاجرم روستای 

 )_رحیم آباد چاه صالح آباد 

(دوستی

بانک کشاورزی
هاجر محمدی 

دو دهکی
وزارت جهاد کشاورزی480480

سازمان امور عشایر ایران29002900هادی ابراهیمیبانک توسعه تعاونعشایر قلیچ قامیش2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گوسفند اصالح نژاد عشایری2766

1اسفراینخراسان شمالی کلنی120پرورش زنبورعسل2767
 _خراسان شمالی

روستای بیدواز_اسفراین
وزارت جهاد کشاورزی155155هادی اصغرزادهبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500هادی ایزانلوصندوق کارآفرینی امیدروستای گریوان2بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2768

2مانه وسملقانخراسان شمالی راس95پرورش گوسفند داشتی 2769
-شهرستان مانه و سملقان

روستای چوپلی تپه
بانک کشاورزی

هادی 

برزویردوقی
وزارت جهاد کشاورزی14601460

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک2770

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

اینچه علیا

200200هادی بروشکپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2771
گاو دو رگ شیری اصالح شده به 

 رأس15ظرفیت 
2راز و جرگالنخراسان شمالی

رازوجرگالن بخش غالمان 

روستای داشلی قلعه
وزارت جهاد کشاورزی16681668هادی تکمرانیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی200200هادی جمالیبانک توسعه تعاونغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالی راس2پرورش گاو شیری 2772

3مانه وسملقانخراسان شمالیبوم گردی2773
دهستان - مانه و سملقان

روستای اسپاخو- المه
13001300هادی جوینیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران700700هادی حاتمیانبانک کشاورزیعشایر تکل کوه2مانه وسملقانخراسان شمالیدامپروری2774
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2775
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

صفی آباد
پست بانک

هادی حمیدیان 

توپکانلو
سازمان امور عشایر ایران507500

2776
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای میاندشت
سازمان امور عشایر ایران400400هادی سعادتمندبانک توسعه تعاون

2اسفراینخراسان شمالی راسی19گاوشیری 2777

 _خراسان شمالی 

روستای کالته _اسفراین

خوش

وزارت جهاد کشاورزی16721672هادی عباسیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی15221522هادی فرهمندپست بانکداشلی قلعه2راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2778

2اسفراینخراسان شمالی کلنی250پرورش زنبور عسل 2779
 _اسفراین _خراسان شمالی

قهرمان اباد
بانک کشاورزی

هادی محمد نیا 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی311311

وزارت جهاد کشاورزی1340013400هادی مظفریبانک کشاورزیفاروج روستای میرفضل اهلل10فاروجخراسان شمالی راسی50پرورش گاو شیری 2780

3شیروانخراسان شمالیبسته بندی عسل2781
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت32903290هادی معصومیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی4پرورش گوساله پرواری 2782
خراسان شمالی شیروان 

روستا اله اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200هادی منصوریپست بانک

1فاروجخراسان شمالیکاشت زعفران2783
فاروج روستای جعفرآباد 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی280280هادی یاقوتیصندوق کارآفرینی امید

3بجنوردخراسان شمالیخراطی2784
بجنورد روستای خداقلی 

جلوتر از مسجد
20002000هاشم شیرزادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1جاجرمخراسان شمالیپرورش گاوشیری2785

خراسان شمالی جاجرم 

بخش سنخواست روستای 

اندقان

وزارت جهاد کشاورزی12801280هاشم هاشمیبانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالیکشت زعفران2786

مانه وسملقان بخش 

سملقان دهستان قاضی 

روستای تشی

وزارت جهاد کشاورزی600600هدیه حامدیصندوق کارآفرینی امید

5مانه وسملقانخراسان شمالیراسی۳۰۰پرورش گوسفند داشتی 2787

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قاضی

وزارت جهاد کشاورزی53605360هرمز شاددلبانک کشاورزی
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بانک کشاورزیروستای توی1اسفراینخراسان شمالیکشت زعفران یک هکتاری2788
همت اله 

ابراهیمی توی
وزارت جهاد کشاورزی240240

2راز و جرگالنخراسان شمالیتوسعه تجهیزات باجه پست بانک2789
- شهرستان راز و جرگالن 

روستای بک پوالد
200200همراه نورانیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی2790
خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان روستای بیار
صندوق کارآفرینی امید

هنده بیگم 

هاشمی نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2791
 خ 3روستای باقرخان 

1 سپاس 15عفتی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هنده خوش اندامبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی480480هوشنگ امامیبانک کشاورزیروستای توی1اسفراینخراسان شمالی هکتاری2کشت زعفران 2792

2793
پرورش اصالح نژاد دام همراه با اصالح 

نزاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا حسین آباد
سازمان امور عشایر ایران404404وحید اصغریبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای بیگان- شیروان 2شیروانخراسان شمالیمبلمان شهری2794
وحید باقریان 

تبریان
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

1اسفراینخراسان شمالی کلنی150پرورش زنبورعسل 2795

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

حسن اباد

وزارت جهاد کشاورزی190190وحید جباریانبانک کشاورزی

2796
 روستایی و پست بانک ICTدفتر 

چشمه خان
1گرمهخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای چشمه خان- گرمه
200200وحید حبیب نژادپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک توسعه تعاونعشایر قره میدان4مانه وسملقانخراسان شمالی راسی200گوسفند داشتی 2797

وحید حسامی 

چادرنشین 

قهرمانلو

سازمان امور عشایر ایران19201920

2اسفراینخراسان شمالی راسی45گوساله پروار 2798

اسفراین -خراسان شمالی 

کالته -دهستان دامنکوه 

مالعزیز

وزارت جهاد کشاورزی18241824وحید عباسیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالی کلنی150پرورش زنبور عسل 2799

 _خراسان شمالی 

روستای حسن اباد _اسفراین

اردغان

وزارت جهاد کشاورزی191191وحید معینبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالی راسی19پرورش بره پرواری 2800
خراسان شمالی شیروان 

روستا برزل اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100ولی ادهمیبانک توسعه تعاون
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2801
 راسی همرا 79پرورش گوسفند داشتی 

با اصالح نژاد دام
سازمان امور عشایر ایران506506ولی اکبریبانک کشاورزیروستای حسن آباد2اسفراینخراسان شمالی

2802
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر  )همراه با اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

جز  )روستای حکم آباد 

(عشایر سیار اسفراین

سازمان امور عشایر ایران506506ولی اله سعادتمندبانک کشاورزی

2803
 100تولید و پرورش گوسفند داشتی

راسی
سازمان امور عشایر ایران420420ولی حاجیانبانک توسعه تعاونعشایر جیرانسو2مانه وسملقانخراسان شمالی

2804

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

بیار

وزارت جهاد کشاورزی809809ولی روحیبانک کشاورزی

5مانه وسملقانخراسان شمالیتولید کفش ومصنوعات چرمی2805

مانه -خراسان شمالی

-بخش مرکزی-وسملقان

روستای بیار

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000ولی شجاعیپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالی(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری2806
شهرستان رازوجرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی200200ولی صابریبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیگلخانه2807
- شیروان - خراسان شمالی 

روستای آمیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000ولی صدوقیصندوق کارآفرینی امید

2گرمهخراسان شمالی راسی گوسفند اصالح نژاد90طرح 2808
روستای - شهرستان گرمه

دامداری قزلی-گلمندره
وزارت جهاد کشاورزی987987ولی قزلیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی352352ولی مسرتیبانک کشاورزیبجنورد روستای ممو1بجنوردخراسان شمالیبره پرواری2809

1اسفراینخراسان شمالیگلیم بافی2810
-اسفراین-خراسان شمالی

روستای فرطان
100100ؤهرا قره قاشلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2811
شهرستان راز و جرگالن 

روستای توتلی
بانک توسعه تعاون

یاخشی مراد 

پروین
وزارت جهاد کشاورزی522522

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک2812

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کوشکی ترکمن

پست بانک
یارمحمد 

احمدی مقدم
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1شیروانخراسان شمالی راسی2پرورش گاو شیری 2813
خراسان شمالی شیروان 

روستا فجراباد
پست بانک

یارمحمد 

رستاخیز
وزارت جهاد کشاورزی200200
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6راز و جرگالنخراسان شمالیتولید پوشاک2814

راز و جرگالن روستای 

گویینک کوچه محمدعلی 

نظری طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت16001600یاسمن امانیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیپست بانک2815
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سجاد آباد
پست بانک

یاسین حسین 

پور
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بجنوردخراسان شمالیپرورش زنبور عسل2816

خراسان شمالی شهرستان 

بجنورد خیابان چمران 

کوچه شهید علی ابادی 

79پالک 

وزارت جهاد کشاورزی160160یاسین حصاریصندوق کارآفرینی امید

2817

خدمات مدرن سازی کشاورزی 

تعمیر ماشین آالت و  (مکانیزاسیون)

ادوات کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قلعه خان

وزارت جهاد کشاورزی739739یامین رستگاربانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور2818
شهرستان راز و جرگالن 

روستای غالمان
وزارت جهاد کشاورزی520520یاور نظریبانک کشاورزی

2819
اصالح باغ انگور به روش نوین و 

داربستی
بانک کشاورزیروستای حصار اندف- فاروج 1فاروجخراسان شمالی

یحی شفایی 

تیکانلو
وزارت جهاد کشاورزی405405

2مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گاو شیری2820

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قلعه خان

وزارت جهاد کشاورزی880880یحیی ازادخواهبانک کشاورزی

2821
بهسازی اماکن دامی و پرورش بره 

 راسی40پرواری 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

روستا زوارم
وزارت جهاد کشاورزی400400یحیی ایزانلوپست بانک

2راز و جرگالنخراسان شمالیگوسفند داشتی2822
شهرستان رازوجرگالن 

روستای کرپشلی سفلی
وزارت جهاد کشاورزی12991299یحیی فرزینبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستا چور چوری1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی2823
یحیی محمد 

خاکسار
وزارت جهاد کشاورزی152152

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100یحیی محمدیبانک توسعه تعاونروستای کالته یاور1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی2824

2راز و جرگالنخراسان شمالیتوسعه تجهیزات پست بانک2825

شهرستان وحدت 

رازوجرگالن روستای 

سوخسو هاشم

200200یداهلل اسفندیاریپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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2826
 راسی 60پرورش گوسفند مغانی خالص 

 راس قوچ بروال افشار3و
پست بانکروستا قلعه بیگ1شیروانخراسان شمالی

یداهلل رضازاده 

قره چشمه
وزارت جهاد کشاورزی968968

وزارت جهاد کشاورزی11701170یداهلل عاشوریپست بانکزرنه1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ2827

2828
راسی به 79پرورش گوسفندداشتی

(عشایر)همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای قاسم آباد
بانک کشاورزی

یداله فروتن 

اردغان
سازمان امور عشایر ایران506506

2829
پرورش گاو اصالح شده دورگ شیری 

 رأسی15
2راز و جرگالنخراسان شمالی

شهرستان رازوجرگالن 

بخش غالمان روستای 

داشلی قلعه

وزارت جهاد کشاورزی16681668یزدان راشدیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی152152یزدان قوی دلبانک توسعه تعاونروستا چور چوری1شیروانخراسان شمالیراسی19پرورش گوسفند داشتی2830

1راز و جرگالنخراسان شمالیخرید تراکتور2831
شهرستان رازو جرگالن 

روستای قره پالچق
وزارت جهاد کشاورزی780780یعقوب پروانهبانک کشاورزی

2832
 150واحد صنعتی پرورش گاو شیری 

راس
5شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قلعه چه
وزارت جهاد کشاورزی48004800یعقوب حسینیبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیبافتنی های سنتی2833
راز و -خراسان شمالی

روستای راستقان- جرگالن
100100یعقوب درخشانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی582466یعقوب شیردلبانک توسعه تعاونروستای تیمور تاش1بجنوردخراسان شمالی راسی60پرورش بره پرواری2834

3مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2835

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

قلعه خان

بانک توسعه تعاون
یگانه محمدزاده 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی22702270

پست بانکعشایر گرماب کوربابا2مانه وسملقانخراسان شمالیدام اصیل داشتی افشار2836
یوسف ارشادی 

کیکانلو
سازمان امور عشایر ایران10001000

1اسفراینخراسان شمالی کلنی35پرورش زنبورعسل2837

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

عراقی

بانک کشاورزی
یوسف علی 

عیدی عراقی
وزارت جهاد کشاورزی126126
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1شیروانخراسان شمالیراس190پرورش بره پرواری2838

شیروان بخش مرکزی 

دهستان سیوکانلو پایین 

محدوده بوانلو

بانک توسعه تعاون
یوسفعلی 

براتعلی پور
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت جهاد کشاورزی100100یوسفعلی سهرابیصندوق کارآفرینی امیدروستای نجف1مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت گل محمدی2839

وزارت جهاد کشاورزی500500یوسفعلی طاهریصندوق کارآفرینی امیدحسین اباد خانکور1اسفراینخراسان شمالیدامداری2840

2بجنوردخراسان شمالیقالیبافی2841
روستای - بجنورد

محمدعلی پهلوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100یوسفعلی هدایتیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200یوکابد قلی زادهپست بانکروستایی کرپشلی علیا1راز و جرگالنخراسان شمالیخیاطی2842

1مانه وسملقانخراسان شمالیتجهیز پست بانک2843

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

درکش

200200یونس آذرمهرپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2جاجرمخراسان شمالی راسی95پرورش گوسفند داشتی 2844
-جاجرم-خراسان شمالی

روستای دوبرجه-شوقان
پست بانک

یونس غالمی 

دوبرجه
وزارت جهاد کشاورزی11641164

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند2845
 روستای 2بجنورد منطقه 

بیدک
سایر500500ابراهیم بیدکیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفندداشتی2846
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر330330ابراهیم بیدکیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک2847
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500ابراهیم ثابت روبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد2848

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش سملقان 

روستای کالته قمو

بانک کشاورزی
ابراهیم جهان 

تاب
سایر300300

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2849
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای خطاب-منطقه یک
سایر400400ابراهیم خطابیبانک کشاورزی
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1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد2850

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

سملقان روستای حیدرآباد

بانک کشاورزی
ابراهیم راحت 

خواه
سایر300300

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سنگین2851
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500ابراهیم سلیمیبانک کشاورزی

2852
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان خیابان فلسطین 

 عشایر28

سایر500500ابراهیم شعبانیبانک توسعه تعاون

2853
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500ابراهیم عاقبتیبانک کشاورزی

2854
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای قهرمان اباد
سایر500500ابراهیم قلی زادهبانک توسعه تعاون

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری2855
شهرستان -خراسان شمالی

روستای بیرک علیا-فاروج
بانک توسعه تعاون

ابراهیم کیومرثی 

بیرک علیا
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش درختان میوه2856
- بجنورد- خراسان شمالی

روستای نوده
سایر500500ابراهیم محمدیبانک توسعه تعاون

2فاروجخراسان شمالیگوسفنداری2857
شهرستان -خراسان شمالی

روستای مایوان-فاروج
سایر500500ابراهیم نیکبختبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری2858
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر320320ابوالحسن بیدکیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد2859
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای اتیمز
سایر500500ابوالفضل جعفریبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری2860
خراسان شمالی شهرستان 

روستای مایوان-فاروج
سایر300300ابوالفضل رعناییبانک توسعه تعاون
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1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2861

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای کالغ -منطقه یک

آشیان

بانک کشاورزی
ابوالفضل شریفی 

بجنورد
سایر300300

1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی2862
شهرستان جاجرم روستای 

حصار عیسی
سایر500500ابوالفضل طالبیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند2863
خراسان شمالی بجنورد 

روستای قصرقجر2منطقه
سایر500500ابوالفضل کمالیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگاوداری2864
شهرستان -خراسان شمالی

روستای رشوانلو-فاروج
بانک توسعه تعاون

ابوالفضل 

محبوبی اول
سایر300300

2865
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای بام

بانک کشاورزی
ابوالفضل یگانه 

پور
سایر500500

2فاروجخراسان شمالیگوسفندداری2866
خراسان شمالی شهرستان 

روستای ترنیک-فاروج
بانک توسعه تعاون

ابوالقاسم 

خسروی ترنیک
سایر500500

2867
تحت حمایت )پرورش گاو شیری 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای مشهد 

طرقی علیا

بانک توسعه تعاون

ابوالقاسم 

غالمعلی پور 

مقدم

سایر500500

2868
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای کوسه
سایر500500ابوذر رسول زادهبانک توسعه تعاون

2مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفندداری2869
شهرستان مانه و سملقان 

روستای باش کالته
سایر500500ابوذر شعبانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند2870
خراسان شمالی بجنورد 

روستای قصرقجر2منطقه
بانک کشاورزی

ابوطالب حسن 

زاده
سایر500500

2مانه وسملقانخراسان شمالیبسته بندی عسل2871

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش سملقان 

روستای جوزک

سایر500500ابوطالب رحیمیبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سنگین2872
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای علیمردان
سایر500500احترام احمدیپست بانک
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سایر360360احسان بیدکیبانک کشاورزی روستای بیدک2منطقه 1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو2873

2874
تحت حمایت کمیته  )گوسفندداری 

(امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

لوجلی روستای علی محمد
سایر450450احسان یزدانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد2875
خراسان شمالی بجنورد 

روستای گریوان2منطقه
سایر330330احمد احسانی نیابانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد2876

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قتلیش -منطقه یک

سفلی

سایر300300احمد ایشمبانک کشاورزی

2877
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

- استان خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان

روستای باغان

سایر500500احمد حاجی زادهبانک توسعه تعاون

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2878
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای علیخانقلعه
سایر450450احمد حسین پناهبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2879

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای کوه -منطقه یک

کمر

سایر400400احمد رحیمیبانک کشاورزی

2880
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای دستجرد

سایر500500احمد رستگارپست بانک

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری2881
شهرستان -خراسان شمالی

روستای حصاراندف-فاروج
سایر300300احمد سلمانیصندوق کارآفرینی امید

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2882

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

سایر400400احمد شاکریبانک کشاورزی

2883
 )تولید چادر مسافرتی - چادر دوزی 

(تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
سایر500500احمد شیردلبانک توسعه تعاون
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2884
همراه اصالح  )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای بابا چشمه
سایر500500احمد صحراییبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک2885

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد

سایر500500احمد فرخی بهاربانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2886
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
سایر450450احمد مرادیانبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیباغداری2887

استان خراسان شمالی 

شیروان قوشخانه روستای 

کاکلی

سایر575500احمد یزدانیبانک توسعه تعاون

2888
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای کالته پیاله
سایر500500احیا علی آراستهبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد2889

خراسان شمالی بجنورد 

روستای مهنان 2منطقه

وسط

سایر440440احیا مهنانیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند2890
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر300300احیامحمد بیدکیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2891
خراسان شمالی لوجلی 

روستا ی رباط
سایر450450ادریس رمضانیبانک کشاورزی

2892
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای جهان

سایر500500ادریس نظریبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2893

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای شهرک امام 

سجاد

بانک کشاورزی
ارسالن دست 

داده
سایر450450

2894
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای قلعچه--شیروان 
بانک توسعه تعاون

اسالم جعفری 

ترانلو
سایر500500

2895
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1بجنوردخراسان شمالی

خراسان شمالی بجنورد 

روستای قراجه2منطقه
سایر300300اسماء اعتضادیبانک کشاورزی
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2896
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
12اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای علی آباد
سایر500500اسماعیل حیدریبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی2897
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
بانک کشاورزی

اسماعیل 

سجادی فر
سایر300300

2898
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای فرطان
سایر500500اسماعیل سلطانیبانک کشاورزی

2899
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای ورگ
بانک توسعه تعاون

اسماعیل صابر 

ورگ
سایر500500

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک2900
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500اسماعیل کریمیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2901
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک توسعه تعاون

اسماعیل محمد 

نژاد
سایر500500

2902
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای کهنه اوغاز
بانک توسعه تعاون

اسماعیل مرادی 

اسفجیر
سایر500500

2903
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بیگان
بانک توسعه تعاون

اصغر باقریان 

تبریان
سایر500500

2904
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان 

عشایری

بانک توسعه تعاون
اصغر محمدی 

مقدم بیابان
سایر500500

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2905

استان خراسان شمالی 

قوشخانه روستای - لوجلی

خیر اباد

بانک کشاورزی
افراسیاب 

گوهری راد
سایر450450

2906
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

- استان خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان

روستای شورک زیارت

سایر500500افروز ایمانیبانک توسعه تعاون
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1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند2907
خراسان شمالی بجنورد 

روستای قریکانلو2منطقه
سایر500500افسانه یاریبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی2908

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم بخش سنخواست 

شهر سنخواست

سایر300300اقدس پیلتنبانک کشاورزی

2909
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بیگان
بانک توسعه تعاون

اکبر باقریان 

تبریان
سایر500500

2910
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خطاب
بانک توسعه تعاون

اکبر خاکشور 

خطاب
سایر500500

2911
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1شیروانخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای قوالنلو علیا
سایر500500اکبر فرهادیپست بانک

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2912
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
سایر450450اکبر ناصریبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی2913
خراسان شمالی بجنورد 

روستای دراقانلو2منطقه
سایر300300اکرم ایزدیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیخیاطی2914
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای کسرق
سایر550500اکرم قربانیپست بانک

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2915

-بجنورد-خراسان شمالی 

بخش حصار -منطقه یک

گرمه خان روستای قوچ 

قلعه

سایر500500الهام هنرمندبانک کشاورزی

5راز و جرگالنخراسان شمالی رأس گاو شیری2پرورش 2916

شهرستان -خراسان شمالی 

دهستان -راز و جرگالن 

روستای غالمان-غالمان 

بانک توسعه تعاون
الهوردی نظری 

فرد
سایر200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2917
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچقی-منطقه یک
سایر500500الیاس باغچقیبانک توسعه تعاون

2918
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

حوزه عشایری - شیروان

قلندر آباد

بانک توسعه تعاون
الیمیا رنجبر 

توپکانلو
سایر500500

2919
پرورش گوسفند داشتی همراه بااصالح 

نژاد
2جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم بخش 

شوقان روستای طبر
بانک کشاورزی

ام لیال یوسفی 

طبری
سایر450450

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی2920
خراسان شمالی شهر گرمه 

روستای قزالحصار سفلی
سایر500500امان اهلل رجبیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک2921
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای دولچاه
سایر500500امراله رجائی پوربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد2922
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای گریوان2منطقه
سایر330330امراله گریوانیبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد2923
مانه و -خراسان شمالی

گرماب-مرکزی–سملقان 
سایر300300امید تقتمشبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند2924

-خراسان شمالی بجنورد

روستای کچرانلو 2منطقه

کوچه سلمان فارسی 

15پالک

سایر500500امید کچرانلوییبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2925
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای رباط
بانک کشاورزی

امیر ارسالن 

فریدی
سایر450450

3اسفراینخراسان شمالیکارگاه تولید زغال فشرده2926
- اسفراین-خراسان شمالی 

روستای برج
سایر10001000امیر پیکانیصندوق کارآفرینی امید

2927
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2بجنوردخراسان شمالی

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای پسرکانلو2منطقه 
سایر500500امیر حاتمیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفنداری2928
شهرستان -خراسان شمالی

روستای گزکوه-فاروج
سایر500500امیر سیامکی برجبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند2929
خراسان شمالی شهرستان 

گرمه سینجت آباد
سایر500500امیر محبیبانک کشاورزی

2930
 5بهسازی گاو شیری دو رگ روستایی 

راسی
صندوق کارآفرینی امیدجاجرم روستای امیرآباد1جاجرمخراسان شمالی

امیرحسین 

عبدلی
سایر550550

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند2931
روستای -شهرستان فاروج

ریزه
بانک توسعه تعاون

امین اسماعیل 

زاده
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2932
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر500500امین باغچقیبانک کشاورزی

2933
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای بکراباد

سایر500500امین پیلپست بانک

2934
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای باداملق- شیروان 
سایر180180انسیه برینبانک کشاورزی

2935
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
سایر300300انسیه حسن پوربانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد2936

خراسانشمالی شهرستان 

-بخش غالمان- رازوجرگالن

 روستای آتلی

بانک کشاورزی
اوغل تواق 

واحدی
سایر300300

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد2937

خراسانشمالی شهرستان 

-بخش غالمان- رازوجرگالن

 روستای بشدره

سایر300300اوغل چنار رخشابانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2938
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قره لر-منطقه یک
سایر400400ایوب قدرتیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند2939

خراسان شمالی بجنورد 

روستای شهرک 2منطقه

شورک

سایر300300آذر رمضانیانبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1اسفراینخراسان شمالیزنبور داری2940
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای عراقی
سایر500500آسیه عزتیبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد2941

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

مرکزی روستای دشتک

سایر300300آغجمال محمدیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد2942

مانه و -خراسان شمالی

بخش مرکزی –سملقان 

روستای قره قانلو–

بانک کشاورزی
آقچه مال 

رحمتی امند
سایر300300

1جاجرمخراسان شمالیکابینت سازی2943
جاجرم روستای قراجه رباط 

سنخواست
سایر500500آمنه آتش پرستبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری2944
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر500500آمنه بیدکیبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیگوسفنداری2945

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم شهر سنخواست 

روستای دربند

سایر250250آمنه حسن زادهبانک کشاورزی

2946
پرورش گوسفند داشتی همراه بااصالح 

نژاد
2جاجرمخراسان شمالی

بخش - شهرستان جاجرم

شوقان روستای محمد آباد
بانک کشاورزی

آمنه عسگری 

طبر
سایر450450

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد2947

خراسانشمالی شهرستان 

-بخش غالمان- رازوجرگالن

 روستای آتلی

بانک کشاورزی
آنه جمال 

مختاری
سایر300300

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2948

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قاضی -منطقه یک

گیفان

بانک توسعه تعاون
آی جمال 

محمدی
سایر500500

2949
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

عشایری خانلق---شیروان
بانک توسعه تعاون

آیت اله رمضانی 

باش محله
سایر500500

2راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد2950

خراسان شمالی شهرستان 

-بخش غالمان- رازوجرگالن

 روستای آتلی

سایر500500بابا صفاداربانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2951
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

- استان خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان

روستای خطاب

بانک توسعه تعاون
بابا محمد 

بخشی پور
سایر300300

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2952
استان خراسان شمالی 

قوشخانه روستای خیر اباد
بانک کشاورزی

بابانظر مهدی 

زاده
سایر450450

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد2953

خراسانشمالی شهرستان 

-بخش غالمان- رازوجرگالن

 روستای پرسه سو علیا

سایر300300بازرگان قدیمیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2954
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای رزقانه-منطقه یک
سایر400400باقر رحمانیبانک کشاورزی

2955
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای یاسر آباد
بانک توسعه تعاون

ببرخان شکیبای 

قلیانلو
سایر500400

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2956

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای نجف -منطقه یک

آباد

سایر300300بدر خارابانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیخرید ادوات کشاورزی2957
استان خراسان شمالی 

لوجلی
سایر450450برات اللهیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک2958

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد

بانک کشاورزی
برات محمد 

خورسندی بهار
سایر500500

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2959

استان خراسان شمالی 

قوشخانه روستای علی 

محمد سفلی

بانک کشاورزی
برات محمد 

ریوفی
سایر450450

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری2960
شهرستان -خراسان شمالی

روستای اسفجیر-فاروج
سایر500500برات والیتیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2961

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

بانک کشاورزی
براتعلی خان 

دوست دولو
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند2962
خراسان شمالی بجنورد 

روستای گلی2منطقه
سایر500500براتعلی صداقتبانک کشاورزی

2963
تحت حمایت )پرورش گاو شیری 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رزمغان
سایر500500براتعلی عطاردیبانک توسعه تعاون

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2964
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
سایر450450براتعلی کاظمیانبانک کشاورزی

2965
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای کالته میرزا رحیم
سایر500500براتعلی کریمیپست بانک

2966
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1فاروجخراسان شمالی

روستای -شهرستان فاروج

زینکانلو
سایر250250براتعلی منصوریصندوق کارآفرینی امید

2967
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2بجنوردخراسان شمالی

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر500500براتمحمد باژنبانک کشاورزی

2968
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای اتیمز
بانک کشاورزی

براتمحمد سونه 

پور
سایر500500

2فاروجخراسان شمالیگوسفندداری2969
روستای -شهرستان فاروج

مفرنقاه
بانک کشاورزی

براتمحمد 

طاوسی بیرگی
سایر500500

2970
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان قلعه بیگ
سایر500500برزو راه دانبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیزراعت گندم و جو2971
- بجنورد- خراسان شمالی

روستای پیربز
سایر500500برزو ناموربانک توسعه تعاون

سایر300300بشم پرویزیبانک کشاورزیبگ پوالد1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد2972

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند2973
خراسان شمالی بجنورد 

روستای قصرقجر2منطقه
سایر330330بشیر ساریبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد2974

خراسانشمالی شهرستان 

بخش - رازوجرگالن

قوش تپه- مرکزی

سایر300300بنفشه ترحمیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2975
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قلعه بیگ
بانک کشاورزی

بهادر جعفری 

قلعه بیگ
سایر450450

بانک کشاورزی19418134985بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند2976
بهادر علی پور 

حکمت
سایر300300

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند2977
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای گریوان2منطقه
سایر300300بهادر گریوانیبانک کشاورزی

سایر500500بهرام سبحان نژادبانک کشاورزیروستای بیدک- منطقه دو 2بجنوردخراسان شمالیدامداری2978

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2979
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای نامانلو
سایر500500بهروز فرهادیانبانک توسعه تعاون

2980
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(پوشش کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قلعه چه
سایر450450بهزاد امیریبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2981
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر500500بهزاد باغچقیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2982
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر500500بهزاد باغچیقیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری2983
شهرستان - خراسان شمالی

روستای حاجی تقی- فاروج
سایر300300بهزاد نجفیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری2984
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر500500بهمن بیدکیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری بااصالح نژاد2985
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر440440بهمن بیدکیبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش دام سبک2986
مانه و -خراسان شمالی

روستای امند-سملقان
سایر250250بهمن تقتمشبانک کشاورزی

2987
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
بانک توسعه تعاون

بهناز باقرزاده 

باغان
سایر500500
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2988
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

شهرستان شیروان روستای 

مشهدطرقی

سایر300300بهنام کشوریبانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد2989

خراسان شمالی شهرستان 

رازجرگالن روستای پرسه 

سو علیا

بانک کشاورزی
بی بی سارا 

وحدانی
سایر400400

2مانه وسملقانخراسان شمالیکاشت زعفران2990

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

نجف

بانک کشاورزی
بی بی فاطمه 

هاشمی نژاد
سایر616616

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داری2991

مانه و -خراسان شمالی

-بخش سملقان–سملقان 

روستای گرماب

بانک کشاورزی
بیرام محمد 

رضوی
سایر250250

2992
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای محمد 

علیخان

بانک توسعه تعاون
بیژن حسن زاده 

محمد علیخان
سایر500500

2993
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2شیروانخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

شیروان بخش جیرستان 

روستای پالکانلوسفلی

بانک کشاورزی
بیگ نظر کریم 

زاده
سایر450450

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو2994
خراسان شمالی بحنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر500500پرویز بیدکیبانک کشاورزی

2995
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1شیروانخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
سایر450450تازه گل نادریبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد2996
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر500500تقی باغچقیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیپرورش گاو شیری2997
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای تنسوان
سایر300300توران صادقیصندوق کارآفرینی امید

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری2998

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای شهرک امام 

سجاد

بانک کشاورزی
تیمور قربانیان 

قریه حسن
سایر450450
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سایر500500ثریا گریوانیبانک توسعه تعاونروستای گریوان- بجنورد 3بجنوردخراسان شمالیپرورش درختان میوه2999

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3000
شهرستان -خراسان شمالی

روستای قره گل-فاروج
بانک توسعه تعاون

جان محمد 

عظیم زاده
سایر400400

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3001

خراسانشمالی شهرستان 

-بخش غالمان- رازوجرگالن

 روستای آدینه قلی

بانک کشاورزی
جان محمد 

کیوان
سایر500500

3002
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای اله آباد علیا
بانک توسعه تعاون

جبرییل قربانیان 

اله آباد
سایر500500

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3003

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قلعه -منطقه یک

جق بزرگ

سایر500500جعفر جعفریبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش گاو شیری3004

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش مانه 

روستای دالق تپه

سایر300300جعفر یانقبانک توسعه تعاون

سایر22002200جعفرعلی شیردلبانک توسعه تعاونروستای استاد تیمورتاش4بجنوردخراسان شمالیپرورش ماهی سردآبی3005

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3006
شهرستان -خراسان شمالی

روستای باش محله-فاروج
سایر300300جالل احسانیبانک کشاورزی

2راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3007

خراسانشمالی شهرستان 

بخش - رازوجرگالن

جلفدره- مرکزی

سایر500500جالل دوستاربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3008
روستای رختیان کوچه 

15 پالک 6سالوک 
سایر300300جلیل رختیانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3009
خراسان شمالی بجنورد 

روستای قصرقجر2منطقه
سایر500500جلیل قلی پوربانک کشاورزی
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3010
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای پیرشهید
بانک توسعه تعاون

جلیل کامرانی 

مقدم
سایر500500

3011
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1مانه وسملقانخراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

ارناوه
سایر270270جمال جعفریبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3012
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سرانی
سایر500500جمال عوض زادهبانک توسعه تعاون

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3013
شهرستان -خراسان شمالی

روستای پیرعلی-فاروج
سایر500500جمشید عطاردیبانک توسعه تعاون

1گرمهخراسان شمالیپرواربندی بره3014
خراسان شمالی شهرستان 

گرمه روستای برزنه
سایر300300جمیله روحیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3015
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
بانک کشاورزی

جهان بی بی 

باغچیقی
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفندداشتی3016
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر300300جواد بیدگیبانک کشاورزی

3017
تحت پوشش  )پرورش گوسفند داشتی 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قلندر آباد
سایر450450جواد خشمنبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3018
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سارمران
سایر500500جواد دانشیاربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3019
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای رشوانلو2منطقه
سایر500500جواد ربانیصندوق کارآفرینی امید

3020
همراه با اصالح )پرورش گوسفند اشتی

(نزاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای بزنج
پست بانک

جواد رضایی 

وحیدباغی
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیگوسفنداری3021
شهرستان -خراسان شمالی

روستای مایوان-فاروج
صندوق کارآفرینی امید

جواد شیردل 

مایوان
سایر500500
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1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3022
شهرستان -خراسان شمالی

روستای رشوانلو-فاروج
سایر500500جواد عفیفیبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3023

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

سملقان نرسیده به دوراهی 

بهکده رضوی روستای 

هوشان

بانک کشاورزی
جواد قلی زاده 

کیکانلو
سایر300300

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3024
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای نقی آباد
سایر500500جواد گلیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3025
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر300300جوانشیر بیدکیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3026
شهرستان -خراسان شمالی

روستای پیرعلی-فاروج
سایر500500حاتم علی باباییبانک توسعه تعاون

2فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفندوبز3027
روستای -شهرستان فاروج

خبوشان
پست بانک

حاتم هادی 

توپکانلو
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3028

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

سایر300300حامد احمدیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3029

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای کالته -منطقه یک

سهراب

سایر500500حامد ایزانلوبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3030
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای یانبالغ
سایر450450حامد بااصلبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3031
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای قاپاق2منطقه
بانک کشاورزی

حبیب اهلل 

شهیدی
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو3032
 روستای 2بجنورد منطقه 

بیدک
سایر400400حبیب بیدکیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3033
روستای - شهرستان فاروج

دالنجان ترکیه
سایر500500حبیب رستگارصندوق کارآفرینی امید
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1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3034
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای دهگاه2منطقه 
بانک کشاورزی

حجت اله 

عزیزیان
سایر300300

3035
تحت پوشش  )پرورش گوسفند داشتی 

(کمیته امداد امام خمینی 
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
بانک کشاورزی

حجت 

زراعتکارباغان
سایر450450

1بجنوردخراسان شمالیگوسفنداری3036
خراسان شمالی بجنورد 

روستای گریوان2منطقه
سایر330330حجت گریوانیبانک توسعه تعاون

3037
تحت حمایت  )پرورش گاو شیری 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
بانک توسعه تعاون

حجت نادری 

بوانلو
سایر500500

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3038
 بجنورد روستای 2منطقه 

بیدک
سایر360360حجی بیدکیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3039

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

سست

بانک کشاورزی
حجی حسین 

ساده
سایر500500

3040
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قلندر آباد
بانک توسعه تعاون

حجی محمد 

آسوده
سایر500500

3041
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای برزل آباد
بانک توسعه تعاون

حسن احمدی 

مقدم
سایر500500

3042
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2شیروانخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک کشاورزی

حسن باصبر 

توپکانلو
سایر450450

1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی3043
شهرستان جاجرم روستای 

طبر
سایر500500حسن براتیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3044
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر300300حسن بیدکیبانک کشاورزی

3045
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد

سایر500500حسن پرپالهبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3046
روستای - بجنورد 2منطقه 

حصار حسینی
سایر500500حسن حصاریبانک کشاورزی
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3047
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای گسک

سایر500500حسن رازقیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3048
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500حسن زرقامیبانک کشاورزی

3049
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای مالباقر
سایر500500حسن سجادیبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3050

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

سملقان روستای حیدرآباد

سایر300300حسن سعادتیبانک کشاورزی

3051
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

- شیروان روستای باغان

عشایری

سایر500500حسن شفائیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیزراعت سبزی و صیفی3052
- بجنورد- خراسان شمالی

روستای مطرانلو
سایر500500حسن شمسابانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیکشاورزی کشت نهال و بذر3053

خرااسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای الست علیا

بانک کشاورزی
حسن عزیزی 

توپکانلو
سایر500500

3054
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای فرطان
بانک توسعه تعاون

حسن کاظمی 

نژاد
سایر500500

1جاجرمخراسان شمالیگوسفنداری3055

- خراسان شمالی 

بخش - شهرستان جاجرم 

- روستای طبر - شوقان 

جنب نانوایی هادی پور

سایر300300حسن کاملیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

3056
پرورش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولچاه
سایر500500حسن لطفی پوربانک توسعه تعاون

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3057
شهرستان -خراسان شمالی

روستای رشوانلو-فاروج
بانک توسعه تعاون

حسن محبوبی 

رشوانلو
سایر300300

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3058
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
بانک کشاورزی

حسن مشایخی 

راد
سایر450450

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3059

مانه و -خراسان شمالی

بخش سملقان –سملقان 

روستای چخماقلو–

سایر300300حسن مشمولبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3060
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه
سایر500500حسنعلی بیدکیبانک کشاورزی

3061
تحت حمایت کمیته )زنبورداری 

(امدادامام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

12شیروان جانبازان 
سایر300300حسنعلی رضاییبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3062

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای ازون -منطقه یک

بیجه

بانک کشاورزی

حسنعلی 

شفاعتی یزدان 

آباد

سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3063
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای گریوان2منطقه
سایر300300حسنعلی گریوانیپست بانک

2فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3064
خراسان شمالی شهرستان 

روستای دربند-فاروج
صندوق کارآفرینی امید

حسین ابراهیمی 

مقدم
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدروستای جعفرآباد سفلی1فاروجخراسان شمالیکشت زعفران3065
حسین اصغر 

اسحقی
سایر280280

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3066
شهرستان -خراسان شمالی

روستای صفدرآباد-فاروج
بانک توسعه تعاون

حسین اصغر 

چوپانی 

عسگرآبادی

سایر500500

1فاروجخراسان شمالیگاوداری3067
روستای -شهرستان فاروج

حاج تقی
بانک توسعه تعاون

حسین اصغر 

سعادتی حاج 

تقی

سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

3068
تحت حمایت کمیته امداد )زنبورداری 

(امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سه یک آب
بانک توسعه تعاون

حسین اللهی 

باغان
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیزراعت گندم و جو3069
- بجنورد - خراسان شمالی

روستای پیغو
سایر500500حسین الهیپست بانک

1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی3070
شهرستان جاجرم شهر 

شوقان
سایر500500حسین ایمانیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3071
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای ابراهیم اباد
سایر450450حسین آخرتیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3072
شهرستان -خراسان شمالی

روستای سنگلی شور-فاروج
بانک توسعه تعاون

حسین آذری 

سنگلی
سایر500500

1جاجرمخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3073
خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم روستای طبر
سایر500500حسین آروینبانک کشاورزی

3074
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
سایر500500حسین باستانیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیپرورش گوسفند اصالح نژاد3075
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خطاب
صندوق کارآفرینی امید

حسین بخشی 

پور
سایر300300

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3076

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای سریوان 2منطقه

عاشقان

سایر300300حسین پهلوانصندوق کارآفرینی امید

3077
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
سایر500500حسین پورحاتمبانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3078

خراسان شمالی رازو 

روستای غالمان -جرگالن

جنب نانوایی قدرتی

سایر300300حسین پیروزفربانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

3079
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بیگان
بانک توسعه تعاون

حسین 

خالقوردی
سایر500500

3080
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای قارضی

سایر500500حسین خانیبانک کشاورزی

3081
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
سایر500500حسین خدادادیبانک توسعه تعاوناسفراین روستای قره چاه1اسفراینخراسان شمالی

3082
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای دلوچاه

سایر500500حسین دناییبانک کشاورزی

3083
همراه بااصالح  )پرورش گوسفند داشتی

(نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روتای قره چاه

سایر500500حسین دیودلبانک توسعه تعاون

3084
پرورش گوسفند داشتی همراه بااصالح 

نژاد
2شیروانخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
سایر450450حسین رحمانیبانک کشاورزی

3085
پرورش گوسفند داشتی همراه اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای سنپجبین
سایر500500حسین رحمانیپست بانک

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3086

شهرستان -خرسان شمالی

روستای -فاروج

کالتهمحمدرضاخان

سایر300300حسین رفیعیبانک توسعه تعاون

1گرمهخراسان شمالیدامداری3087
خراسان شمالی شهر گرمه 

14خیابان امام سجاد سجاد
سایر500500حسین رویانیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3088

مانه و -خراسان شمالی

بخش سملقان –سملقان 

روستای مهمانک–

سایر300300حسین زمانیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3089
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500حسین سلیمیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3090
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500حسین شعبانیبانک کشاورزی

3091
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500حسین صبریبانک کشاورزی

3092
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سکه
بانک توسعه تعاون

حسین طیبی 

نژاد
سایر500500

3093
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
پست بانک

حسین علی 

اکبری
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3094
شهرستان -خراسان شمالی

روستای پیرعلی-فاروج
بانک توسعه تعاون

حسین علی 

بابایی
سایر500500

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3095
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500حسین علی تباربانک کشاورزی

3096
پرورش گوسفند داشتی باهمراه اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمایل 

 روستای قره چاه
بانک توسعه تعاون

حسین علی 

صحرایی
سایر500500

بانک کشاورزیروستای محمدآباد-فاروج1فاروجخراسان شمالیکشت زعفران3097
حسین فاروجی 

زاده
سایر300300

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3098
شهرستان -خراسان شمالی

روستای خبوشان-فاروج
سایر500500حسین فیضیبانک توسعه تعاون

3099
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
بانک توسعه تعاون

حسین قادری 

شکرانلو
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی3100
شهرستان جاجرم روستای 

حصار عیسی
سایر500500حسین قدیمیپست بانک

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند3101
خراسان شمالی شهرستان 

گرمه روستای اصغر آباد
سایر500500حسین قربانیبانک کشاورزی

3102
تحت پوشش  )پرورش گوسفند داشتی 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان 

روستای قلعه حسن

سایر300300حسین قربانیانبانک توسعه تعاون

3103
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خطاب
سایر500500حسین قهرمانیبانک توسعه تعاون

3104
تحت  ) راس 2پرورش گاو شیری 

(پوشش کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای چلو- شیروان 
سایر200200حسین کاظمیانپست بانک

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سنگین3105
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500حسین کریمیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3106

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای شهرک امام 

سجاد

سایر450450حسین کهن سالبانک کشاورزی

3107
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصاح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای دلو چاه
سایر500500حسین لطفی پورپست بانک

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3108

خراسان شمالی رازو 

جرگالن راز خ شهید باهنر 

شمالی ک شهید تیمورزاد

سایر300300حسین محزونبانک توسعه تعاون

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3109
شهرستان -خراسان شمالی

روستای مفرنقاه-فاروج
سایر500500حسین محمدزادهبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3110

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای ینگعه -منطقه یک

قلعه

سایر500500حسین محمدیانپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3111

خراسانشمالی شهرستان 

-بخش غالمان- رازوجرگالن

 روستای راستقان

سایر300300حسین منصوریبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگاوداری3112
شهرستان -خراسان شمالی

روستای رشوانلو-فاروج
بانک توسعه تعاون

حسین منصوری 

رشوانلو
سایر500500

3113
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
بانک کشاورزی

حسین موسی 

زاده
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3114

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قاضی -منطقه یک

سفلی

سایر500500حسین وحدانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3115

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای بند -منطقه یک

یغمور

سایر400400حسین وحدانیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند3116
روستای -شهرستان فاروج

چری
بانک توسعه تعاون

حسینعلی 

اسدیان چری
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3117
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
بانک کشاورزی

حسینعلی 

پورحکمت
سایر350350

بانک کشاورزیروستای مرغزار-فاروج1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3118
حسینعلی 

رحمانی مرغزار
سایر500500

2فاروجخراسان شمالیکشت زعفران3119
روستای -شهرستان فاروج

مفرنقاه
بانک کشاورزی

حسینعلی 

ریحانی مفرنقاه
سایر500500

3120
اصالح )پروار بندی گوساله گوشتی 

نیمه صنعتی (نژادی 
1گرمهخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

شهرستان گرمه شهر درق 

روستای اسالم آباد مشاع 

کشاورزی شهید رمضانی 

توابع روستای اسالم آباد

بانک کشاورزی
حسینعلی 

فخرانی
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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2اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3121

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای جوزقه

بانک کشاورزی
حسینعلی 

قاسمی راد
سایر500500

3122
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای چهارمست

بانک کشاورزی
حسینعلی 

محمدی
سایر500500

3123
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سرچشمه 

دوین

بانک توسعه تعاون
حسینقلی اغرلی 

زاده
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3124

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای 2منطقه 

حصارحسینی

بانک کشاورزی
حسینقلی 

حصاری
سایر300300

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3125
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک کشاورزی

حسینقلی 

ذوالفقاری 

توپکانلو

سایر450450

3126
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خطاب
سایر500500حمزه حاتم زادهبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3127
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای خطاب-منطقه یک
سایر400400حمید احمدیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3128
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای میانزو-منطقه یک
سایر400400حمید احمدیانبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3129
شهرستان جاجرم روستای 

طبر
سایر500500حمید اسماعیلیپست بانک

1شیروانخراسان شمالیخرید تراکتور3130
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
سایر500500حمید ایزدیبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3131

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قتلیش -منطقه یک

سفلی

سایر350350حمید ایشمبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3132

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

سملقان روستای حیدرآباد

سایر300300حمید آریامنشبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگاوداری3133
خراسان شمالی شهرستان 

روستای رشوانلو-فاروج
صندوق کارآفرینی امید

حمید براتی 

رشوانلو
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش زنبور عسل3134

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش مانه 

روستای کیکانلو

سایر300300حمید بهلولیبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3135

خراسان شمالی شهرستان 

روستای -رازوجرگالن

غالمان

پست بانک
حمید رضا 

شرقی تبریزی
سایر500500

1راز و جرگالنخراسان شمالیدامداری3136
خراسان شمالی راز جرگالن 

روستای آدینه قلی
سایر300300حمید رمضان پوربانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیپروررش گوسفند داشتی3137

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم روستای حصار 

عیسی

سایر500500حمید رمضانیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3138
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای اردغان
بانک کشاورزی

حمید سپاهی 

اردغان
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند3139
روستای -شهرستان فاروج

مرغزار
سایر500500حمید عزیزیصندوق کارآفرینی امید

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3140
خراسان شمالی بجنورد 

روستای قصرقجر2منطقه
سایر330330حمید ناموربانک کشاورزی
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3141
تحت حمایت  )پرورش گاو شیری 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

- استان خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان

روستای اله آباد سفلی

بانک توسعه تعاون
حمید نوروزی 

مشهد طرقی
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیگاوداری3142
شهرستان -خراسان شمالی

روستای حاج تقی-فاروج
بانک توسعه تعاون

حمیدرضا 

شکسته بندحاج 

تقی

سایر300300

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3143

شهرستان -خراسان شمالی

روستای کالته -فاروج

محمدرضاخان

بانک کشاورزی

حمیدرضا 

نیکبخت کالته 

محمدرضاخان

سایر500500

1فاروجخراسان شمالیکشت و تولید گل زعفران3144
شهرستان -خراسان شمالی

روستای مفرنقاه-فاروج
بانک کشاورزی

حوا فیروزه 

یزدان آباد
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش دام سبک3145
مانه و -خراسان شمالی 

روستای تشی-سملقان
سایر300300حواگل جهانتابپست بانک

1شیروانخراسان شمالی(موکار)پرورش مو 3146
شهرستان - خراسان شمالی

روستای سکه- شیروان
سایر500500حوریه سلیمانیپست بانک

2مانه وسملقانخراسان شمالیتولید نهال و بذر-کشاورزی3147

شهرستان -خراسان شمالی

-بخش مانه-مانه و سملقان

روستای کیکانلو

سایر500500حیدر اکبریبانک کشاورزی

1گرمهخراسان شمالیپرورش دام سبک همراه با اصالح نژاد3148

خراسان شمالی شهر گرمه 

خیابان امام سجاد 

روبرویسردی

سایر500500حیدر حیدریبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3149
استان خراسان شمالی 

شیروان روستای توپکانلو
بانک توسعه تعاون

حیدر علی پور 

توپکانلو
سایر500500

3150
تانکر و تریلی  )ساخت ادوات کشاورزی 

(... و 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان شهر لوجلی 

روستای سرخ زو

پست بانک
حیدر علی 

خاکسار
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3151
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای خطاب-منطقه یک
سایر500500حیدر کاظمیبانک کشاورزی
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2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3152
روستایی بور - م دو بجنورد 

بور
سایر500500حیسن نجفیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3153

استان خراسان شمالی 

لوجلی بخش جیرستان 

روستای کوسه

بانک توسعه تعاون
خداقلی رسول 

زاده کوسه
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3154

مانه و -خراسان شمالی

بخش مانه –سملقان 

-دهستان شیرین سو–

روستای شاتوت

سایر270270خداورن محمدیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3155

استان خراسان شمالی 

لوجلی بخش جیرستان 

روستای تخت

بانک توسعه تعاون
خدیجه ابراهیم 

زاده ثانی
سایر500500

3156
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی اسفراین 

روستای قره چاه
بانک توسعه تعاون

خسرو رضایی 

نسب
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3157

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

سایر300300خلیل احمدیبانک کشاورزی

3158
تحت  )پرورش گوسفنداصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

- استان خراسان شمالی 

خیابان - شهرستان شیروان 

(عشایری )زیباشهر 

سایر500500خلیل صبوریبانک توسعه تعاون

3159
پرورش گوسفند داشتی همراه بااصالح 

نژاد
2جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم شهر 

شوقان
سایر450450خلیل مقدسیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3160

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش مانه روستای 

خرتوت

سایر300300داود رحمتیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3161
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای پیغو-منطقه یک
سایر500500داود رحیمیبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو3162
-خراسان شمالی بجنورد

روستای بیدک2منطقه
سایر500500داوود بیدکیبانک کشاورزی
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3163
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای زرق اباد
سایر500500دالور میرزاییبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفندداری3164
مانه و سملقان منطقه کال 

ایمانی روستای قنبری ها
سایر270270دولت قنبریبانک کشاورزی

3165
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
بانک توسعه تعاون

ذبیح اهلل 

کشوری باغان
سایر300300

3166
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای گسک

سایر500500ذبیح اله بهرامیبانک کشاورزی

3167
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
سایر500500ذکریا اللهی باغانبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3168

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای نوده -منطقه یک

چناران

سایر350350ذکریا بهادریبانک کشاورزی

3169
تحت  ) راس 2پرورش گاو شیری 

(پوشش کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چور چوری
سایر200200ذوالفقار اقبالیپست بانک

1جاجرمخراسان شمالی راسی50پرورش گوسفند داشتی 3170
خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم روستای چهار بید
سایر500500راضیه نوروزیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری با اصالح نژاد3171
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای میانزو-منطقه یک
سایر500500رامین قربانیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیزنبورداری3172
روستای -شهرستان فاروج

باغ محله
بانک توسعه تعاون

رجب حسین 

زاده باغ محله
سایر500500
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1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3173
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای میانزو-منطقه یک
سایر400400رجبعلی قدرتیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3174
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سجاد اباد
بانک توسعه تعاون

رحمان بخشی 

پور
سایر500500

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3175
 روستای 2بجنورد منطقه 

بیدک
سایر500500رحمان بیدکیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3176
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر500500رحمان محمدیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیزنبورداری3177

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای طراقی -منطقه یک

ترک

سایر500500رحیم جعفریپست بانک

3178
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
سایر500500رحیم رستگاربانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیپرورش گوسفند همراه با اصالح نژاد3179
- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای سنجبین
سایر500500رسول رحمانیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3180
استان خراسان شمالی 

قوشخانه روستای ینگه قلعه
سایر500500رسول رهنماپست بانک

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3181
استان خراسان شمالی 

قوشخانه روستای ینگه قلعه
بانک کشاورزی

رسول وظیفه 

شناس
سایر450450

1بجنوردخراسان شمالیزراعت گندم و جو3182
- بجنورد- خراسان شمالی

روستای ایرمان علیا
سایر500500رشید قلی زادهبانک توسعه تعاون

1جاجرمخراسان شمالی راسی35پرورش گوسفند داشتی 3183
شهرستان جاجرم روستای 

ایستگاه جاجرم
سایر500500رضا ابراهیمیبانک توسعه تعاون

3184
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500رضا اسماعیلیبانک کشاورزی
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3185
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

- شیروان روستای باغان

عشایری

سایر500500رضا آذرخشیبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3186

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای غنبر باغی

سایر500500رضا باقریبانک کشاورزی

3187
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سه یک 

عشایر- آب 

بانک توسعه تعاون
رضا براتیان 

توپکانلو
سایر500500

3188
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای یاسر آباد
سایر500500رضا بقراطبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3189
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر450450رضا بیدکیبانک کشاورزی

3190
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای دستجرد

سایر500500رضا خداشناسبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3191
خراسان شمالی بجنورد 

روستای اسدلی2منطقه
سایر500500رضا ربانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3192

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قوچ -منطقه یک

قلعه

سایر400400رضا رستمیبانک کشاورزی

3193
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

نزدیک _شیروان عشایر 

میدان گوسفند

سایر500500رضا شفاییبانک توسعه تعاون

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3194
روستای - م دو بجنورد 

سلولی
سایر500500رضا صادقیبانک کشاورزی
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2فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3195
شهرستان -خراسان شمالی

روستای رشوانلو-فاروج
بانک توسعه تعاون

رضا صالحی 

شامیر
سایر500500

1شیروانخراسان شمالیپرورش گاو شیری3196

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای مشهد 

طرقی

بانک توسعه تعاون
رضا طاهری 

مشهد طرقی
سایر500500

3197
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
2فاروجخراسان شمالی

روستای -شهرستان فاروج

قره گل
سایر400400رضا عظیم زادهبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3198
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
بانک کشاورزی

رضا علی قره 

غاش
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3199

مانه و -خراسان شمالی

اینچه -مرکزی–سملقان 

علیا

سایر300300رضا فریوربانک کشاورزی

3200
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500رضا فوالدیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3201
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای گریوان2منطقه
سایر300300رضا گریوانیپست بانک

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3202
استان خراسان شمالی 

شیروان شهر لوجلی
سایر450450رضا گل محمدیبانک کشاورزی

3203
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

 )کارخانه قند -- شیروان 

(عشایری 

بانک کشاورزی
رضا محمدی 

مقدم بیابان
سایر450450

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3204
شهرستان -خراسان شمالی

روستای میرفضل اله-فاروج
سایر500500رضا محمدیانبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیزراعت سبزی و صیفی3205
- بجنورد- خراسان شمالی

روستای کالته نقی
سایر500500رضا نقویانبانک توسعه تعاون

3206
تحت پوشش  )پرورش گاو شیری 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای اهلل آباد 

سفلی

بانک کشاورزی
رضا نوروزی 

مشهد طرقی
سایر300300
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1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3207
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
سایر450450رضا ولی پوربانک کشاورزی

3208
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
2بجنوردخراسان شمالی

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای دهگاه2منطقه
سایر500500رضا یزدانیبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3209
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک کشاورزی

رضوان صداقت 

توپکانلو
سایر450450

3210
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای الست

سایر500500رقیه رضوانیبانک کشاورزی

3211
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم روستای 

اندوقان
سایر500500رقیه غالمیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیزراعت گندم و جو3212
- بجنورد- خراسان شمالی

روستای قره نوده
سایر500500رقیه فرحدلبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیتولید فرش دست باف3213

بجنورد کالته محمد علی 

 2پهلوان خ رجایی کوچه 

13پ 

سایر250250رقیه مجیدیانبانک توسعه تعاون

3214
تحت حمایت )پرورش گاو شیری 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

-استان خراسان شمالی

- شهرستان شیروان

روستای رزمقان

سایر500500رمضان پوربانک توسعه تعاون

3215
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حصار 

گلیان

سایر500500رمضان کهن سالبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3216
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای نامانلو
بانک توسعه تعاون

رمضان وطن 

دوست
سایر500500

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3217

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای دهنه اجاق

بانک کشاورزی
رمضانعلی 

ابراهیمی
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3218

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای کالته -منطقه یک

سهراب

سایر400400رمضانعلی ایزانلوبانک کشاورزی
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1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3219

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای بند -منطقه یک

یغمور

سایر300300رمضانعلی ایزیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3220

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قتلیش -منطقه یک

علیا

سایر400400رمضانعلی برزگربانک کشاورزی

3221
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1فاروجخراسان شمالی

شهرستان .خراسان شمالی

فاروج روستای رشوانلو
سایر300300رمضانعلی رضاییبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3222
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500رمضانعلی عابدیبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی3223
شهرستان جاجرم روستای 

قمیطه
سایر500500رمضانعلی قربانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3224
خراسان شمالی بجنورد 

روستای گریوان2منطقه
سایر300300روح اهلل گریوانیبانک کشاورزی

3225
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای جهان

سایر500500روح اله جهانیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند3226
روستای -شهرستان فاروج

خیرآباد
بانک کشاورزی

روح اله جهانی 

خیرآباد
سایر250250

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3227
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک کشاورزی

روضه گل علی 

پور توپکانلو
سایر450450

3228
تحت پوشش  )پرورش گوسفند داشتی 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای تنسوان
سایر270270ریحانه دشتبانبانک کشاورزی

3229
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سکه
بانک توسعه تعاون

زهرا اکبرزاده 

سکه
سایر300300

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3230

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای قوالنلو 

سفلی

سایر500500زهرا جابریبانک توسعه تعاون
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1اسفراینخراسان شمالیکاشت زعفران3231
-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای گورپان
سایر240240زهرا جعفرزادهبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داری3232

مانه و -خراسان شمالی

-بخش مانه–سملقان 

روستای تشی

سایر250250زهرا جعفریبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالی راسی50گوسفند داشتی 3233
شهرستان جاجرم روستای 

عمارت
سایر500500زهرا فروزان فربانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیدامداری3234

خراسان شمالی رازو 

جرگالن بخش غالمان 

روستای داشلی قلعه

سایر300300زهرا کمالیبانک کشاورزی

3235
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای فرطان
سایر500500زیاده تواناپست بانک

1گرمهخراسان شمالیپرورش گاو3236
خراسان شمالی شهر گرمه 

 بهمن22خیابان 
بانک کشاورزی

زین العابدین 

حقانی
سایر500500

3237
تحت  ) راس 2پرورش گاو شیری 

(پوشش کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رضا آباد 

شرقی

بانک کشاورزی
زینب برات زاده 

برج
سایر250250

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3238
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر300300زینب بیدکیبانک کشاورزی

سایر300300زینب خدادادیپست بانکخراسان شمالی شیروان دولو1شیروانخراسان شمالیگوسفند داشتی3239

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3240

خراسان شمالی رازو 

- جرگالن بخش مرکزی

روستای اسفروج

سایر300300زینب رحمانیبانک کشاورزی

3241
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای گرماب
سایر500500زینب رحیمیانبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری3242

خراسان شمالی بجنورد 

روستای ارکان کنار 2منطقه

نانوایی

سایر500500زینب رضاییبانک کشاورزی
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1فاروجخراسان شمالیپرورش گاو شیری3243
روستای -شهرستان فاروج

مفرنقاه
صندوق کارآفرینی امید

زینب روشن 

ضمیرمفرنقاه
سایر250250

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3244

مانه و -خراسان شمالی

بخش مرکزی –سملقان 

روستای گرماب–

سایر300300سبحان تقتمشبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3245

خراسان شمالی رازو 

جرگالن اداره یکه صعود 

روستای ابریشم

سایر250250سبحان دژوانبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3246

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قتلیش -منطقه یک

علیا

سایر500500سبزعلی مشمولبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیخرید بز سانن3247

- خراسان شمالی 

- شهرستان مانه وسملقان 

شهر - بخش مرکزی 

روستای حسن سو-آشخانه

سایر500500سجاد آزادمردبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3248
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر500500سجاد بیدکیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3249
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای یانبالغ
سایر450450سجاد دهقانبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3250
خراسان شمالی بحنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر300300سرخوش بیدکیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک همراه با اصالح نژاد3251
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر400400سعید باغچقیبانک کشاورزی

3252
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قلعه بیگ
سایر300300سعید حسن زادهبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3253
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای میانزو-منطقه یک
سایر400400سعید طاهریبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3254

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

مرکزی شهر آشخانه 

روستای مالحسن

سایر300300سعید قربانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک همراه با اصالح نژاد3255
خراسان شمالی بجنورد 

روستای خندقلو2منطقه
سایر300300سعید منفردیبانک کشاورزی

3256
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رزمقان
بانک توسعه تعاون

سکینه ابراهیم 

زاده
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3257
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر400400سکینه باغچقیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای صفدرآباد1فاروجخراسان شمالیقالی بافی3258
سکینه جابری 

مفرنقاه
سایر150150

1اسفراینخراسان شمالیدامداری3259

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای نیاب

سایر500500سکینه جعفریبانک کشاورزی

3260
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500سکینه داودیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالی(همراه با اصالح نژاد )پرورش گاوشیری 3261
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر300300سکینه سبحانیبانک کشاورزی

3262
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای کالته 

حبیب

سایر500500سکینه عابدیبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیپرورش گوسفن داشتی3263

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم بخش شوقان 

روستای چهاربید

سایر300300سکینه قدیمیبانک کشاورزی

سایر100100سکینه قربانیپست بانکبجنورد روستای تیمورتاشلو1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی3264



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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سایر200200سکینه محمدیبانک کشاورزیروستای کشانک1مانه وسملقانخراسان شمالیگلیم بافی3265

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3266

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قاضی -منطقه یک

سفلی

سایر400400سکینه وحدانیبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3267

استان خراسان شمالی 

شیروان قوشخانه روستای 

خیر اباد

بانک کشاورزی
سلطان گل 

مشتری
سایر450450

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3268

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

سملقان روستای چمن بید

بانک کشاورزی
سلطانعلی 

سلطانی
سایر300300

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3269

استان خراسان شمالی 

دهستان جیریستان 

روستای ملوانلو

بانک کشاورزی
سلیمان 

ابراهیمی مقدم
سایر450450

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3270
شهرستان -خراسان شمالی

...روستای میر فضل ا-فاروج
سایر500500سلیمان غیاثیبانک توسعه تعاون

3271
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای چهارمست

سایر500500سلیمان مقصودیبانک کشاورزی

2فاروجخراسان شمالیکشت زعفران3272
شهرستان -خراسان شمالی

روستای مایوان-فاروج
بانک کشاورزی

سمانه برنده 

فاروجی
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3273

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قشالق -منطقه یک

کاره

سایر400400سمیر تقی زادهبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3274
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر300300سمیرا بیدکیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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3275
تحت  )پرورش کوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
بانک کشاورزی

سهراب امینی 

توبکانلو
سایر450450

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3276
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر300300سهراب بیدکیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3277
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای میانزو-منطقه یک
بانک کشاورزی

سید ابوالقاسم 

اصغرزاده
سایر400400

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3278
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای میانزو-منطقه یک
بانک کشاورزی

سید احمد 

اصغرزاده
سایر400400

1راز و جرگالنخراسان شمالی راسی30گوسفند داشتی 3279
شهرستان رازو جرگالن 

شهر راز
سایر500500سید علی حاتمیبانک توسعه تعاون

3280
پرورش گوسفند داشتی همراه بااصالح 

نژاد
2جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم شهر 

شوقان
بانک کشاورزی

سید مجتبی 

هاشمی نژاد
سایر450450

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3281

شهرستان -خراسان شمالی

روستای سنگلی -فاروج

شیرین

بانک توسعه تعاون
سید محسن 

طاهری سنگلی
سایر500500

3282
اصالح باغات انگور به روش نوین و 

داربستی
2فاروجخراسان شمالی

شهرستان فاروج روستای 

خرق
صندوق کارآفرینی امید

سید محمد 

جوادی
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیداسفراینروستای سارمران1اسفراینخراسان شمالیمحصوالت گلخانه ای3283
سید هادی 

شریفیان
سایر500500

1شیروانخراسان شمالیدامداری3284

استان خراسان شمالی 

شهرستان شیروان قوشخانه 

روستای رباط

سایر450450سیداحد سروربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک3285

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قلعه -منطقه یک

جق بزرگ

سایر300300سیدحسن کمالیبانک کشاورزی

3286
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2گرمهخراسان شمالی

خراسان شمالی شهر گرمه 

روستای مفتح آباد
سایر500500سیدعلی حسینیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3287
خراسان شمالی شهرستان 

روستای مایوان-فاروج
صندوق کارآفرینی امید

سیدمرتضی 

صدوقی
سایر400400

1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی3288
شهرستان جاجرم شهر 

شوقان
پست بانک

سیده زهرا آل 

طه
سایر500500

3289
تولید کندو زنبور  )نجاری و درودگری 

(عسل
صندوق کارآفرینی امیدروستای خرق3فاروجخراسان شمالی

سیده نجمه 

کریمیان
سایر15001500

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3290
شهرستان -خراسان شمالی

روستای مایوان-فاروج
بانک توسعه تعاون

سیدهاشم 

صدوقی مایوان
سایر300300

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3291
شهرستان -خراسان شمالی

روستای خبوشان-فاروج
بانک کشاورزی

سیدیداله 

حسینی خبوشان
سایر300300

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3292

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای نجف -منطقه یک

آباد

سایر350350شجاع رضاییانبانک کشاورزی

3293
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قلعه چه
بانک کشاورزی

شهرام حسنی 

قلعه حسن
سایر450450

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3294

مانه و -خراسان شمالی

بخش سملقان –سملقان 

کوچه -روستای چمن بید–

2پالک-20امام خمینی

بانک کشاورزی
شهرام راسخ کار 

مقدم
سایر300300

3295
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
سایر500500شهربانو ندیمیبانک توسعه تعاون

3296
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای قنبرباغی

سایر500500شهناز عباسیبانک کشاورزی
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3297
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1بجنوردخراسان شمالی

خراسان شمالی بجنورد 

روستای دراقانلو2منطقه
سایر300300شهین روحانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3298
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای میانزو-منطقه یک
سایر500500شیدا اکبریبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیگوسفند داشتی همراه با اصالح نژاد3299
خراسان شمالی اسفراین 

روستای گرمه خوش
بانک توسعه تعاون

شیر علی احمد 

زاده
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3300

مانه و -خراسان شمالی

بخش سملقان –سملقان 

روستای اینچه علیا–

بانک کشاورزی
شیرعلی 

بیچاقچی
سایر270270

3301
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1بجنوردخراسان شمالی

خراسان شمالی 

 روستای 2بجنوردمنطقه

نرگسلوعلیا

سایر320320شیرعلی روشندلبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3302
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سجاد آباد
سایر450450شیرویه کهنسالبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3303
استان خراسان شمالی 

شیروان لوجلی
سایر450450شیرین رمضانیانبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیگوسفند داری3304
خراسان شمالی بجنورد 

روستای اسدلی2منطقه
بانک کشاورزی

صادق جلیلی 

شقان
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3305
خراسان شمالی بجنورد 

روستای گریوان2منطقه
سایر500500صادق گریوانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3306
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر500500صدقلی بیدکیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3307

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای ایزمان -منطقه یک

سفلی

سایر350350صدیقه یزدانیبانک کشاورزی

3308
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای دوراهی 

محبت آباد

بانک توسعه تعاون
صغری عوض 

زاده قریه بیک
سایر500500
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1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3309
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای کسرق
سایر500500صغری محتاجبانک کشاورزی

3310
تحت حمایت  )پرورش گاو شیری 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای محمد 

علی خان

بانک کشاورزی
صغری مظفری 

مرغزار
سایر450450

5بجنوردخراسان شمالیکارگاه عرقیجات3311

- بجنورد- خراسان شمالی

روستای اهلل - منطقه یک

وردیخان

سایر25002500صغری نظیفیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری3312
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر300300صفدر بیدکیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3313
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500صفر عاقبتیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3314
خراسان شمالی بجنورد 

روستای گریوان2منطقه
بانک توسعه تعاون

صفر علی 

گریوانی
سایر300300

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3315

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای -منطقه یک

سرچشمه

سایر300300صفیه چمبریبانک کشاورزی

3316
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(پوشش کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
سایر360360صفیه قانعیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3317
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر400400صمد باغچقیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3318
خراسان شمالی بجنورد 

روستای دهگاه2منطقه
سایر300300صمد عزیزیانبانک کشاورزی

3319
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

عشایری ---شیروان 

کارخانه قند

بانک توسعه تعاون
صمد محمدی 

مقدم بیابان
سایر500500
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1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی3320
روستای محمد علی پهلوان 

131 پ 1کوچه چمران 
سایر100100صنم کوهیصندوق کارآفرینی امید

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گندم و جو3321
بجنورد گرمخان گیفان 

روستای قتلیش سفلی
سایر500500صولت رحمتیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3322

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای -منطقه یک

درصوفیان

سایر300300صیاد محمدیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3323

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای 2منطقه 

حصارحسینی

سایر440440طالب حصاریبانک توسعه تعاون

3324
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستانم جاجرم روستای 

چهار بید
سایر300300طاهره حصاریپست بانک

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3325
شهرستان -خراسان شمالی

روستای مایوان-فاروج
سایر500500طاهره شکوریصندوق کارآفرینی امید

1بجنوردخراسان شمالیزراعت گندم و جو3326
- بجنورد- خراسان شمالی

روستای نوده
سایر500500طاهره محمدزادهپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3327

مانه و -خراسان شمالی

بخش سملقان –سملقان 

روستای امند–

سایر300300طه دیماذربانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3328
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
بانک کشاورزی

عابدین عظیمی 

نژاد
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری با اصالح نژاد3329
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر400400عادل باغچیقیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیباغداری واحداث استخر3330
- استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
سایر450450عارف شعبانیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3331
شهرستان -خراسان شمالی

روستای حاج تقی-فاروج
سایر500500عباس اسدیبانک توسعه تعاون
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1اسفراینخراسان شمالیگوسفنداری3332

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای کالته بام

سایر500500عباس اسمعیلیبانک کشاورزی

3333
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای چهرمست

سایر500500عباس آزادیبانک کشاورزی

2فاروجخراسان شمالیپرورش گاو شیری3334
روستای - شهرستان فاروج

مفرنقاه
سایر500500عباس برازندهبانک توسعه تعاون

3335
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای جوزقه

سایر500500عباس تاتاربانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3336
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای زرق اباد
بانک کشاورزی

عباس رضایی 

ثابت
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3337
شهرستان -خراسان شمالی

روستای رشوانلو-فاروج
سایر300300عباس رفعتیبانک کشاورزی

سایر500500عباس روحانیبانک توسعه تعاونبجنورد باباامان نوده1بجنوردخراسان شمالیپرورش مو3338

3339
تحت  )پرورش گوسفنداصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان 

روستای حسین آباد

پست بانک
عباس شیری 

باچوانلو
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3340
خراسان شمالی بجنورد 

روستای مهنان باال-2منطقه
سایر330330عباس مهنانیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگاوداری3341
شهرستان -خراسان شمالی

روستای رشوانلو-فاروج
بانک کشاورزی

عباس ناصری 

رشوانلو
سایر500500
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2اسفراینخراسان شمالی کلنی200پرورش زنبورعسل3342

 _خراسان شمالی

روستای حصاری _اسفراین

گازرانی

بانک کشاورزی
عباس یحیی 

آبادی
سایر251251

3343
همراه اصالح )پرورش گوسفندداشتی به 

(نژاد 
سایر500500عباسعلی جعفریپست بانکاتیمز-اسفراین 1اسفراینخراسان شمالی

3344
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سکه
سایر300300عباسعلی حیدریبانک توسعه تعاون

1فاروجخراسان شمالیگاوداری3345
شهرستان -خراسان شمالی

روستای حاج تقی-فاروج
سایر500500عباسعلی ربانیبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3346

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای بام

سایر500500عباسعلی غالمیبانک کشاورزی

سایر500500عباسعلی غالمیپست بانکروستای محمد آباد1جاجرمخراسان شمالیپرورش زنبور عسل3347

1جاجرمخراسان شمالی راسی50پرورش گوسفند داشتی 3348
خراسان شمالی شهرستان 

یس.جاجرم روستای مالو
بانک توسعه تعاون

عباسقلی 

ابراهیمی
سایر500500

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3349

- خراسان شمالی 

بخش - شهرستان شیروان 

روستای کوسه- سرحد 

بانک کشاورزی
عباسقلی رسول 

زاده کوسه
سایر450450

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3350

مانه و -خراسان شمالی

بخش سملقان –سملقان 

روستای تازه یاب–

سایر300300عبداصمد روزگردبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3351
استان خراسان شمالی 

لوجلی
بانک کشاورزی

عبدالحسین 

سعادت یار
سایر450450

2بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک3352
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
بانک کشاورزی

عبدالرحمان 

بیدکی
سایر500500
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2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3353
استان خراسان شمالی 

لوجلی
بانک کشاورزی

عبدالرحیم 

سعادتی
سایر450450

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3354

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای شهرک امام 

سجاد

بانک کشاورزی

عبدالرضا 

پسندیده 

یردوقدی

سایر450450

1فاروجخراسان شمالیگاوداری3355

شهرستان -خراسان شمالی

روستای کالته -فاروج

محمدرضاخان

بانک کشاورزی
عبدالرضا 

نیکبخت
سایر300300

3356
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سرچشمه 

دوین

بانک توسعه تعاون
عبدالعظیم 

الیاسی ورگ
سایر500500

1شیروانخراسان شمالیخرید تراکتور3357
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توکور
سایر450450عبدالعلی امروزیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3358
خراسان شمالی لوجلی 

روستای ملوانلو
بانک کشاورزی

عبدالعلی بک 

نظری
سایر450450

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3359
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سجادآباد
بانک کشاورزی

عبدالعلی کریمی 

یردوقدی
سایر450450

3360
پرورش گوسفند داشتی همراه بااصالح 

نژاد
2جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم بخش 

شوقان روستای کتلی
سایر450450عبداهلل دهقانبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3361
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای خطاب-منطقه یک
سایر400400عبداهلل رضاپوربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3362

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

سایر500500عبداهلل عطاپوربانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفندداری3363
شهرستان مانه و سملقان 

روستای اینچه علیا
سایر270270عبداهلل منوچهریبانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالی هکتار5کاشت زعفران به مساحت 3364

-استان خراسان شمالی 

- شهرستان مانه و سملقان

روستای اینچه سفلی

بانک کشاورزی
عبدالمناف 

رحمانی
سایر15401540
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3365
تحت  )پرورش کوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای باغان- شیروان 
سایر500500عبداله باستانیبانک توسعه تعاون

3366
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قلعه بیگ
بانک توسعه تعاون

عبداله رضازاده 

قره چشمه
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3367

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای نوده -منطقه یک

چناران

سایر300300عبداله علی پوربانک کشاورزی

3368
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
بانک توسعه تعاون

عبدل مختاری 

نژاد
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی3369
بجنورد بخش بدرانلو 

روستای قریکانلو
سایر169169عذرا قدرتیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3370
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای ایوب-منطقه یک
سایر350350عزیز علی اقبالیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3371
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک توسعه تعاون

عزیزاله علی پور 

توپکانلو
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند و بز3372
شهرستان -خراسان شمالی 

روستای قره چشمه- فاروج
بانک کشاورزی

عشرت نباتیان 

قره چشمه
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3373

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

سایر400400عطا عطاپوربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3374
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر500500عظیم باغچقیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3375
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر400400عقیل باغچیقیبانک کشاورزی
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1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3376

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای الست

سایر500500عقیل حیدریبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3377
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
سایر450450عقیل ذوالفقاریبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3378
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای چوکانلو
بانک کشاورزی

عقیل رضایی 

چوکانلو
سایر450450

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3379
خراسان شمالی بجنورد 

روستای گریوان2منطقه
سایر330330عقیل گریوانیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3380

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای شهرک امام 

سجاد

سایر450450علی احسانیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3381
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای فرطان
بانک کشاورزی

علی اصغر 

زیبایی پرتان
سایر500500

3382
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
بانک کشاورزی

علی اصغر 

صفدری
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3383

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

بانک کشاورزی
علی اصغر 

ضمیری
سایر400400

3384
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای کالته رضا
بانک کشاورزی

علی اصغر 

کاظمی
سایر500500

1اسفراینخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3385

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش مرکزی 

دهستان روییین روستای 

خوشین

بانک توسعه تعاون
علی اصغر 

مسافری خوش
سایر500500

3386
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای امان آباد-شیروان 
سایر450450علی اصغر ناصریبانک کشاورزی
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1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3387
شهرستان -خراسان شمالی

روستای چوکانلو-فاروج
سایر500500علی اصغر نیکدلبانک توسعه تعاون

3388
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بلقان علیا
سایر500500علی اصغر یوسفیبانک توسعه تعاون

1جاجرمخراسان شمالیراسی50پرورش گوسفند داشتی 3389
خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم روستای اندوقان
پست بانک

علی اکبر جعفر 

زاده
سایر500500

3390
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
بانک کشاورزی

علی اکبر حسن 

پور
سایر270270

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3391

خراسان شمالی بجنورد 

روستای -2منطقه

حصارحسینی

سایر500500علی اکبر حصاریبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3392
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک کشاورزی

علی اکبر 

حیدری توپکانلو
سایر450450

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3393
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای چوکانلو
بانک کشاورزی

علی اکبر رضایی 

چوکانلو
سایر450450

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3394
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سجادآباد
بانک کشاورزی

علی اکبر 

سلحشور
سایر450450

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3395
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای چهاربرج
بانک توسعه تعاون

علی اکبر طالبی 

کرد
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفندداری3396
مانه و سملقان روستای 

اینچه علیا
سایر297297علی اکبر قربانیبانک کشاورزی

3397
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای دهنه اجاق

سایر500500علی اکبر مسروربانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی3398
شهرستان جاجرم روستای 

کتلی
پست بانک

علی اکبر 

مقصودی
سایر500500
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3399
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای قنبر باغی

سایر500500علی آقاییبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3400

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای سریوان 2منطقه

عاشقان

سایر330330علی ببرافکنبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری3401
خراسان شمالی بجنورد 

روستای ارکان2منطقه
سایر300300علی براتیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3402
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر350350علی بیدکیبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3403
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه 
سایر450450علی بیدکیبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالی(همراه با اصالح نژاد )پرورش گاوشیری 3404
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه 
سایر500500علی بیدکیبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3405

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم بخش شوقان 

روستای عمارت

بانک کشاورزی
علی پری نیا 

پهلوانلو
سایر500500

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3406
استان خراسان شمالی 

لوجلی میالنلو علیا
سایر450450علی جعفریبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3407

خراسان شمالی شهرستان 

بخش مرکزی - رازوجرگالن

روستای پشنده

سایر300300علی جوانبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3408

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقثان بخش 

سملقان روستای چمن بید

سایر300300علی جوهریبانک کشاورزی

سایر500500علی حاجی زادهپست بانکشیروان روستای بلقان علیا1شیروانخراسان شمالیباغبانی3409
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3410
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رزمقان
بانک توسعه تعاون

علی حسین 

توحیدی
سایر500500

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3411

خراسان شمالی بجنورد 

روستای -2منطقه

حصارحسینی

سایر500500علی حصاریبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3412

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای 2منطقه 

حصارحسینی

سایر500500علی حصاریبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3413
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر320320علی خوش نوابانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3414
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک کشاورزی

علی درنیم 

توپکانلو
سایر450450

3415
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای سرچشمه
سایر500500علی رحمانیانبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3416

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قتلیش -منطقه یک

سفلی

سایر400400علی رحمتیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3417
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سجاد اباد
بانک توسعه تعاون

علی رحیمی 

قریه حسن
سایر500500

3418
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای زیر کمربندی 

شهرک دامداران

سایر506506علی رستگاربانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3419
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای ملوانلو
سایر500500علی رستگارپست بانک

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3420

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قوچ -منطقه یک

قلعه

سایر500500علی رستمیبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3421
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک کشاورزی

علی رشیدی 

توپکانلو
سایر450450



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3422

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

آباد روستای قرهچاه

بانک کشاورزی
علی رضا 

سخاوتی منش
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیگاو شیری3423
مانه و -خراسان شمالی

شهرآوا–سملقان –سملقان 
سایر300300علی روحانیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3424
شهرستان -خراسان شمالی

روستای مردکانلو-فاروج
سایر300300علی زراعتکاربانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3425

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قتلیش -منطقه یک

سفلی

سایر500500علی زیباییبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3426
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای کوسه
سایر450450علی سودمندبانک کشاورزی

3427
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای شورک 

زیارت

بانک توسعه تعاون
علی شجاع 

شورک
سایر200200

3428
 )(تولید چادر مسافرتی  )چادر دوزی 

(تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
بانک توسعه تعاون

علی شیروانی 

خالجلویی
سایر330330

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوساله پرواری3429

خراسان شمالی شهر گرمه 

خیابان یادگارامام یادگارامام 

12

سایر500500علی صادقیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیزراعت گندم و جو3430
- بجنورد - خراسان شمالی

روستای قوچ قلعه
سایر500500علی صادقیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3431
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باباامان-منطقه یک
سایر500500علی صادقیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3432

مانه و -خراسان شمالی

بخش مانه –سملقان 

روستای توپ چنار–

سایر300300علی صالحیبانک کشاورزی
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1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3433
شهرستان -خراسان شمالی

روستای مفرنقاه-فاروج
بانک توسعه تعاون

علی عاشقی 

مقدم
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3434

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

سایر300300علی عبداله آبادیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3435

مانه و -خراسان شمالی

کالته -سملقان–سملقان 

قمو

سایر300300علی عزیزیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3436

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای الست

بانک کشاورزی
علی عزیزی 

توپکانلو
سایر500500

1جاجرمخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3437
خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم روستای محمد آباد
سایر500500علی علی پوربانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی روستایی3438

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قوالنلو 

سفلی

بانک کشاورزی
علی علی حسین 

زاده
سایر450450

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گندم و جو3439
- بجنورد- خراسان شمالی

روستای ایزمان علیا
پست بانک

علی علی 

محمدی
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3440

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

سملقان روستای چمن بید

سایر300300علی فخرانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیزراعت گندم و جو3441
- بجنورد- خراسان شمالی

روستای آق تپه
بانک توسعه تعاون

علی فخرفاطمی 

ینگه قلعه
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیزراعت گندم و جو3442
- بجنورد- خراسان شمالی

روستای قره باشلو
پست بانک

علی قربانی قره 

قاش
سایر500500
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1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3443

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای الست علیا

سایر500500علی قره قاشلوبانک کشاورزی

3444
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

- استان خراسان شمالی 

عشایر - شهرتان شیروان

دوراهی دوین

سایر500500علی قلی پورپست بانک

3445
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

دوراهی _شیروان عشایر 

دوین

سایر450450علی قلی پوربانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند3446
روستای - شهرستان فاروج

مرغزار
بانک توسعه تعاون

علی کدخدایی 

مرغزار
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند3447
شهرستان فاروج روستای 

کالته محمدرضا خان
سایر300300علی کریمیبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی3448

خراسان شمالی شهرستان 

روستای مشاع - جاجرم

(شاباد)شهید یزدانی 

سایر500500علی گرایلوبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیخرید تاسیسات مکانیکی3449
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بیگان
صندوق کارآفرینی امید

علی محمد 

باقریان تبریان
سایر500500

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند3450
خراسان شمالی شهر گرمه 

روستای شورک
بانک کشاورزی

علی محمد ولی 

پور
سایر500500

3451
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان مانه و سملقان 

بخش مانه روستای توپ 

چنار

سایر270270علی محمدیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3452
شهرستان -خراسان شمالی

روستای میرفضل اله-فاروج
سایر500500علی مرادیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3453
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای ایوب-منطقه یک
سایر400400علی معتدلبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1بجنوردخراسان شمالینجاری3454
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای برج-منطقه یک
سایر300300علی مالزادهصندوق کارآفرینی امید

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند3455
روستای -شهرستان فاروج

مایوان
بانک توسعه تعاون

علی منزوی 

مایوان
سایر300300

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3456
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای نامانلو
سایر500500علی میرزاییبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3457

خراسان شمالی شهرستان 

تحت - امان آباد --شیروان 

پوشش کمیته امداد

سایر450450علی ناصریبانک کشاورزی

3458
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
سایر500500علی نیازیبانک کشاورزیایور- گرمه- خراسان شمالی2گرمهخراسان شمالی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری با اصالح نژاد3459

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

سایر500500علی یزدانیبانک کشاورزی

3460
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان عشایر
سایر500500علیرضا آذرخشیبانک توسعه تعاون

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3461
شهرستان -خراسان شمالی

روستای ینگه قلعه-فاروج
سایر300300علیرضا براتیانبانک کشاورزی

3462
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای شورک 

زیارت

سایر500500علیرضا داوطلببانک توسعه تعاون

2مانه وسملقانخراسان شمالیاصالح نژاد گوسفند داشتی3463

شهرستان - خراسان شمالی

روستای - مانه و سملقان

کشانک

سایر480480علیرضا رستگاربانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3464

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد

سایر500500علیرضا رضاییبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3465
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین صفی اباد
سایر500500علیرضا ساریبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرورش دام سبک3466
مانه و -خراسان شمالی

روستای چمن بید-سملقان
سایر400400علیرضا شجاعیپست بانک

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3467

خراسان شمالی شهرستان 

گرمه شهر ایور خیابان 

امامت

بانک کشاورزی
علیرضا عبدی 

ایور
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3468
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای حمید-منطقه یک
سایر400400علیرضا قلی پوربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3469

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

سایر400400علیرضا محمدیبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیراسی50پرورش گوسفند داشتی 3470
خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم روستای کتلی
سایر500500علیرضا مقصودیبانک توسعه تعاون

2فاروجخراسان شمالیگاوداری3471
روستای -شهرستان فاروج

گزکوه
بانک توسعه تعاون

علیرضا منوری 

گزکوه
سایر500500

3472
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1شیروانخراسان شمالی

-خراسان شمالی

روستای - شهرقوشخانه باال

خیرآباد

سایر450450علیرضا ولی نژادبانک کشاورزی

3473
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان مانه و سملقان 

بخش سملقان روستای 

گرمک

سایر270270عمران خنده روبانک کشاورزی

3474
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای توی
سایر500500عید محمد گلیبانک کشاورزی

3475
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای قره چاه
پست بانک

عیدمحمد 

سعادتی پور
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو3476

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک 2منطقه

6کوچه منبع آب پالک 

سایر300300عیسی بیدکیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3477

- بجنورد- خراسان شمالی

روستای نجف - منطقه یک

آباد

سایر500500عیسی رمضانیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3478
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
بانک کشاورزی

عیسی موسی 

زاده
سایر500500

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3479

خراسان شمالی شهرستان 

بخش مرکزی - رازوجرگالن

روستای پشنده

سایر400400عیسی وحیدیبانک کشاورزی

3480
پرورش گوسفند داشتی به همراه اصالح 

نژاد
1راز و جرگالنخراسان شمالی

شهرستان - خراسان شمالی

بخش - راز و جرگالن

- (یکه سعود)جرگالن 

روستای کالته ابریشم

بانک کشاورزی
غایب مراد 

سرفراز
سایر500500

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3481
خراسان شمالی لوجلی 

روستای علی محمد
سایر450450غفور بزدانیبانک کشاورزی

3482
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

روستای فرطان ک شهید 

13خلیق 
سایر506506غفور فرزانهبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3483

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای شهرک امام 

سجاد

بانک کشاورزی
غالم عباس 

ممیشی فاخر
سایر450450

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3484

شهرستان مانه و سملقان 

بخش مرکزی روستای 

کریک

سایر270270غالمحسن ایمانیبانک کشاورزی

3485
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رزمقان
سایر500500غالمحسن پوربانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3486
خراسان شمالی بجنورد 

روستای مهنان باال2منطقه
بانک کشاورزی

غالمحسن 

مهنانی
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3487

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای مقصود اباد

بانک کشاورزی
غالمحسین 

باقریان
سایر500500

3488
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد

بانک کشاورزی
غالمحسین 

جعفری
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3489

مانه و -خراسان شمالی

بخش مرکزی –سملقان 

روستای حسن سو–

بانک کشاورزی
غالمحسین 

خسروی
سایر300300

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند3490
خراسان شمالی شهر گرمه 

14خیابان یادگار امام 
بانک کشاورزی

غالمحسین 

خلیلی
سایر500500

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3491
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
بانک کشاورزی

غالمرضا 

محمدیان
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3492
خراسان شمالی بجنورد 

روستای ارکان2منطقه
سایر400400غالمرضا وحدانیبانک کشاورزی

3493
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای حصار کردها
سایر500500غالمعلی حصاریبانک توسعه تعاون

3494
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1مانه وسملقانخراسان شمالی

شهرستان مانه و سملقان 

شهر آشخانه روستای بیار
سایر270270غالمعلی سبحانیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3495
شهرستان -خراسان شمالی 

کوران کردیه-فاروج
سایر300300غنچه گل فالحبانک توسعه تعاون

1جاجرمخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3496

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم بخش شوقان 

روستای جوشقان

سایر300300فاطمه ابراهیمیبانک کشاورزی

3497
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر300300فاطمه احمدیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3498

خراسان شمالی شهرستان 

بخش - مانه و سملقان 

روستای کشانک- مانه

سایر300300فاطمه افتادهپست بانک

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3499
خراسان شمالی شهرستان 

روستای سه گنبد-فاروج
سایر300300فاطمه آذریبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیتولیدی پوشاک3500
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای پیر شهید
پست بانک

فاطمه رستمی 

پیرشهید
سایر100100

3501
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای فرطان
سایر500500فاطمه رستمیانپست بانک

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3502

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای الست

سایر500500فاطمه شکیبابانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای نجف1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی3503
فاطمه صادقی 

رحیم آبادی
سایر100100

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری3504
خراسان شمالی بجنورد 

روستای ارکان2منطقه
سایر300300فاطمه عزیزیپست بانک

1اسفراینخراسان شمالیخیاطی3505
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای کسرق
سایر500500فاطمه قهرمانیپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3506

مانه و -خراسان شمالی

بخش مرکزی –سملقان 

روستای نجف–

سایر300300فاطمه مسعودیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3507
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای رباط
بانک توسعه تعاون

فرامرز وظیفه 

شناس
سایر500500

3508
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
2بجنوردخراسان شمالی

خراسان شمالی بجنورد 

روستای گلی2منطقه
سایر500500فرج اهلل ارشدیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر500500فرزانه سعادتمندصندوق کارآفرینی امیدفاروج کالته جعفر آباد1فاروجخراسان شمالیگاوداری3509

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3510

خراسان شمالی شهرستان 

بخش - رازوجرگالن

آنابای- مرکزی

سایر500500فرشاد رحمانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3511

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قلعه -منطقه یک

جق بزرگ

سایر400400فرشته مقیمیبانک کشاورزی

3512
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بوانلو
بانک توسعه تعاون

فرشته نوروزی 

ترانلو
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3513

-بجنورد-خراسان شمالی 

دهستان -بخش گرمخان

روستای امیر آباد-گیفان

سایر500500فرشید زراعتکاربانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3514
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای مملجه2منطقه 
بانک کشاورزی

فرهاد شریفی 

مملجه
سایر500500

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3515

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای دهنه اجاق

سایر500500فرهاد عطاردیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3516
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سرانی
سایر450450فرهاد قویدلبانک کشاورزی

3517
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(پوشش کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای شورک 

زیارت

بانک توسعه تعاون
فریده ایمانی 

توپکانلو
سایر200200

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3518
استان خراسان شمالی 

لوجلی
بانک کشاورزی

فریدون رمضانی 

لوجلی
سایر450450

3519
تحت حمایت  )ساخت ادوات کشاورزی 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خطاب
سایر500500فوالد علیزادهبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفندداری3520
مانه و سملقان روستای 

قلیچ قامیش
بانک کشاورزی

فیروزه کریمی 

مفرد
سایر270270



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3521

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای دلوچاه

بانک کشاورزی
فیروزه مهمان 

نواز
سایر500500

سایر25002500فیض اهلل سجادیبانک توسعه تعاونروستای کالته یاور4بجنوردخراسان شمالیتولید مصنوعات چوبی از ام دی اف3522

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3523

مانه و -خراسان شمالی

بخش مرکزی –سملقان 

روستای امند–

سایر300300قارمحمد صدوقیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3524
خراسان شمالی شهرستان 

روستای حاج تقی-فاروج
سایر500500قاسم اسدیبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3525

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

مرکزی روستای بیار

سایر300300قاسم اسماعیلیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3526

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای کالته -منطقه یک

سهراب

سایر400400قاسم ایزانلوبانک کشاورزی

سایر500500قاسم بیدکیبانک کشاورزیروستای بیدک2منطقه 2بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3527

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3528
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک توسعه تعاون

قاسم جنگجو 

توپکانلو
سایر500500

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3529
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
سایر450450قاسم جوانشیربانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3530
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای خطاب-منطقه یک
سایر500500قاسم رحمتیبانک کشاورزی

3531
 50پرورش گوسفند داشتی 

((ره) امداد امام خمینی 9کمیته)راسی
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم روستای 

صادق آباد
سایر500500قاسم شیر دلپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3532

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش مانه روستای 

کیکانلو

سایر300300قاسم علویبانک کشاورزی

3533
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

- کارخانه قند _شیروان 

عشایری-حسین آباد 

بانک توسعه تعاون
قاسم محمد پور 

راستگو
سایر500500

1شیروانخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی عشایری3534
شهرستان - خراسان شمالی

خیرآباد قوشخانه--شیروان 
بانک کشاورزی

قاسمعلی ولی 

نژاد
سایر450450

1جاجرمخراسان شمالی راسی50پرورش گوسفند داشتی 3535
خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم روستای مالویس
سایر500500قدرت ابراهیمیبانک توسعه تعاون

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3536
خراسان شمالی شهرستان 

رازوجرگالن روستای پشنده
بانک کشاورزی

قدرت اهلل دست 

زن
سایر400400

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری3537
خراسان شمالی بجنورد 

روستای دهگاه2منطقه
سایر500500قدرت اهلل قدرتیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3538
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500قدرت اله قربانیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3539
اسفراین بخخش صفی آباد 

روستای قره چاه
بانک کشاورزی

قدرت اله موسی 

یی
سایر500500

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3540

استان خراسان شمالی 

قوشخانه روستای حصار 

ینگی قلعه

سایر450450قدیر حسینیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3541
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای یانبالغ
سایر450450قدیر قره خانیبانک کشاورزی

3542
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1بجنوردخراسان شمالی

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای سلولی2منطقه 
بانک کشاورزی

قربان بیگی 

ساعدی
سایر320320



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3543
شهرستان -خراسان شمالی

روستای اسفجیر-فاروج
سایر500500قربان جناغ زارعبانک کشاورزی

3544
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
بانک توسعه تعاون

قربان حسین 

زاده باغان
سایر500500

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3545
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سجاد آباد
سایر450450قربان دهقان زادهبانک کشاورزی

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3546
خراسان شمالی شهر ستان 

گرمه روستای کرکی
سایر500500قربان رجاییبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3547
استان خراسان شمالی 

لوجلی سجا د اباد
بانک کشاورزی

قربان کهن سال 

قوری دربند
سایر450450

3548
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای کهنه اوغاز
بانک توسعه تعاون

قربان محمد 

راستین
سایر300300

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3549

مانه و -خراسان شمالی

بخش سملقان –سملقان 

روستای تازه یاب–

بانک کشاورزی
قربان محمد 

سعید
سایر300300

3550
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
بانک توسعه تعاون

قربان میرزاپور 

باغان
سایر500500

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3551
استان خراسان شمالی 

لوجلی
بانک کشاورزی

قربان نظر 

سعادتی
سایر450450

2فاروجخراسان شمالیگاوداری3552
روستای کالته -فاروج

جعفرآباد
سایر500500قربانبگی حاتمیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500قربانعلی چوپانبانک کشاورزی روستای بدرانلو2منطقه 2بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3553

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3554
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای شیخ-منطقه یک
سایر300300قربانعلی رشیدیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3555
شهرستان -خراسان شمالی

روستای آرمودآقاجی-فاروج
بانک کشاورزی

قربانعلی رمضان 

زاده
سایر400400

2اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سنگین3556
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500قربانعلی محمدیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3557
شهرستان -خراسان شمالی

روستای حاج تقی-فاروج
بانک توسعه تعاون

قربانعلی مرادی 

حاج تقی
سایر500500

3558
همراه اصالح  )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

فرطان
سایر500500قربانعلی هنرمندپست بانک

3559
پرورش گوسفند داشتی همرا با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین-خراسان شمالی

عباس اباد
پست بانک

قریب رضا سرخ 

قلعه
سایر500500

3560
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستایاهلل آباد علیا
سایر500500قشم علی راداربانک توسعه تعاون

2بجنوردخراسان شمالی(همراه با اصالح نژاد )پرورش گاوشیری 3561

خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک 2منطقه

جنب تعاونی

سایر300300کاظم بیدکیبانک کشاورزی

3562
پرورش گوسفند داشتی همراه بااصالح 

نژاد
1شیروانخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

بخش جیرستان روستای 

میالنلوعلیا

سایر250250کاظم عزیزیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3563
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای شیخ-منطقه یک
سایر300300کاظم نصرتیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیتولیدی پوشاک3564

- بجنورد- خراسان شمالی

-3روستای باقرخان

(روستای حاجی بیگلر)

سایر500500کبری داغستانیصندوق کارآفرینی امید

1جاجرمخراسان شمالیگوسفنداری3565

- خراسان شمالی 

بخش - شهرستان جاجرم 

روستای حصار - شوقان 

عیسی

سایر300300کبری رهبانک کشاورزی
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3566
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

قلندر آباد_شیروان عشایر 
سایر500500کریم شفاییبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری با اصالح نژاد3567
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر350350کلثوم باغچیقیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3568
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای رزقانه-منطقه یک
سایر400400کلثوم رفیعیبانک کشاورزی

3569
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سکه
سایر300300کلثوم زرگر پوربانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3570
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای دهگاه2منطقه
سایر330330کلثوم شادمیرپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوشفند شیری3571
روستای - م دو بجنورد 

بیدک
سایر500500کمال بیدکیبانک کشاورزی

2بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک همراه با اصالح نژاد3572
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای امیرآباد-منطقه یک
بانک کشاورزی

کمال فرحی 

امیر آباد
سایر500500

3573
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای بوانلو---شیروان 
بانک توسعه تعاون

کمندرا نویدی 

بوانلو
سایر500500

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3574
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
سایر450450کیمیا ولی پوربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3575
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر500500گل بوته باغچیقیبانک کشاورزی

3576
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1فاروجخراسان شمالی

روستای -شهرستان فاروج

چوکانلو
بانک توسعه تعاون

گل بی بی دل 

افروزمایوان
سایر500500

سایر8080گل پری سپاسیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیدک1بجنوردخراسان شمالیقالی بافی3577
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3578
-شهرستان مانه و سملقان

روستای امند
بانک کشاورزی

گل محمد 

تقتمش
سایر270270

3579
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

کارخانه قند_شیروان عشایر 
سایر500500گلثوم رستمیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک همراه با اصالح نژاد3580
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای شیخ-منطقه یک
سایر400400گلثوم رشیدیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیگاو شیری3581

استان خراسان شمالی 

بجنورد روستای شهرک 

قلعه جق بزرگ

بانک کشاورزی
گلثوم کمالی 

محمد علی
سایر440440

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3582

خراسانشمالی شهرستان 

-بخش غالمان- رازوجرگالن

 روستای داشلی قلعه

سایر300300گلثومه صادقیبانک کشاورزی

3583
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای زیارت--- شیروان
بانک توسعه تعاون

گلستان امینی 

توپکانلو
سایر500500

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3584
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای رباط
سایر450450ماهره شگفتهبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3585
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک کشاورزی

مجتبی درنیم 

توپکانلو
سایر450450

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفندداری3586
روستای -مانه و سملقان 

کالته قمو
بانک کشاورزی

مجتبی 

روحانیان پهلوانلو
سایر270270

3587
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2فاروجخراسان شمالی

شهرستان -خراسان شمالی

روستای سنگلی -فاروج

شیرین

بانک کشاورزی
مجتبی سروری 

رستم آباد
سایر500500

3588
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
2شیروانخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

بخش - شهرستان شیروان 

روستای کوسه- سرحد 

بانک توسعه تعاون
مجتبی سودمند 

کوسه
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

3589
تحت حمایت )پرورش زنبور عسل 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان 

باغان.شیروان.شمالی
بانک توسعه تعاون

مجتبی عابدی 

مقدم
سایر500500

2شیروانخراسان شمالیکشت زعفران و گیاهان دارویی3590

- لوجلی-خراسان شمالی 

روستای - بخش سرحد 

توکور

سایر450450مجتبی فریدیبانک کشاورزی

3591
تحت حمایت کمیته  )شیرینی پزی 

(امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
سایر500500مجتبی قبادیصندوق کارآفرینی امید

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3592

خراسان شمالی بجنورد 

-روستای بیدک2منطقه

کوچه -خیابان شهیدرجایی

10پالک-عدالت

سایر500500مجتبی مهدیانبانک کشاورزی

5اسفراینخراسان شمالیکاشت و پرورش زعفران3593
-اسفراین - خراسان شمالی

گراتی
صندوق کارآفرینی امید

مجتبی مهربان 

گراتی
سایر240240

سایر500500مجید افشاریانپست بانکغالمان1راز و جرگالنخراسان شمالیباغبانی3594

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند3595
خراسان شمالی شهرستان 

گرمه روستای مشما
سایر500500مجید خارچینهبانک کشاورزی

3596
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
سایر500500مجید شیداییبانک توسعه تعاون

3597
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستا قلعچه
سایر500500مجید عالییبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیبافندگی فرش و تابلو فرش3598
بخش حصارگرمخان 

روستای قوچ قلعه
سایر100100محترم حاجی هاپست بانک

1جاجرمخراسان شمالیگوسفنداری3599

- خراسان شمالی 

بخش - شهرستان جاجرم 

روستای حصار - شوقان 

عیسی

سایر300300محدثه گلزاریبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری با اصالح نژاد3600
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای جودر-منطقه یک
سایر400400محسن جواهریبانک کشاورزی

3601
بسته بندی و درجه بندی محصوالت 

زراعی
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم بخش 

سنخواست روستای جربت
سایر144144محسن جوینیپست بانک

1فاروجخراسان شمالیگاوداری3602
شهرستان -خراسان شمالی

روستای رشوانلو-فاروج
سایر500500محسن حمیدیبانک توسعه تعاون

1شیروانخراسان شمالیباغداری3603

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رضا آباد 

شرقی

سایر500500محسن خان زادهپست بانک

2فاروجخراسان شمالیگاوداری3604
شهرستان -خراسان شمالی

روستای خیرآباد- فاروج
بانک توسعه تعاون

محسن رحیمی 

کواکی
سایر500500

3605
پرورش گوسفند داشتی همراه بااصالح 

نژاد
1جاجرمخراسان شمالی

شهرستان جاجرم بخش 

روستای قرجه - جاجرم 

رباط

سایر320320محسن غالمیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک3606

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای طراقه -منطقه یک

ترک

بانک کشاورزی
محسن قربان 

زاده
سایر300300

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3607

مانه و -خراسان شمالی

- بخش سملقان- سملقان

روستای چمن بید

بانک کشاورزی
محسن قمی 

علی آبادی
سایر300300

1جاجرمخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3608
شهرستان جاجرم روستای 

طبر
سایر500500محسن معتمدیبانک کشاورزی

3609
پرورش گوسفند داشتی همراه بااصالح 

نژاد
2شیروانخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

قوشخانه -لوجلی -شیروان 

روستای خیراباد

سایر450450محسن میرزاییبانک کشاورزی

1گرمهخراسان شمالیگوسفند داشتی3610
خراسان شمالی شهرستان 

منطقه نودهی-گرمه
سایر500500محسن نجاریبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3611

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

آباد روستای بام

سایر500500محسن هوشیاربانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3612

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش صفی آباد 

روستای قارضی بام

بانک کشاورزی
محمد ابراهیم 

خوشخو
سایر500500

1اسفراینخراسان شمالیخرید دام سبک3613

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای قوچقر

بانک کشاورزی
محمد اسماعیل 

سعادتی
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3614
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای رزقانه-منطقه یک
سایر400400محمد امیریبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیپرورش گوسفند اصالح نژاد3615

- استان خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان

روستای خطاب

پست بانک
محمد ایمانی 

خطااب
سایر500500

1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی3616
شهرستان جاجرم شهر 

شوقان
سایر500500محمد آذریبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3617

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

سایر400400محمد آذرینبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3618
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک کشاورزی

محمد باصبر 

توپکانلو
سایر450450

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3619

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای شهرک امام 

سجاد

سایر450450محمد بخشی پوربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3620
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای آذرسا-منطقه یک
بانک کشاورزی

محمد برومند 

قلیانلو
سایر500500

سایر300300محمد بیدکیبانک کشاورزی روستای بیدک2منطقه 1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3621



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3622

خراسان شمالی بجنورد 

- روستای بیدک2منطقه 

2کوچه سعادت

سایر300300محمد بیدکیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3623
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر500500محمد بیدکیبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3624

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای شهرک امام 

سجاد

بانک کشاورزی
محمد پسندیده 

یردوقدی
سایر450450

سایر500500محمد تاجیپست بانکاسفراین روستای اتیمز1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3625

3626
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

اسفراین بخش بام روستای 

دهنه اجاق
سایر500500محمد تقویبانک توسعه تعاون

3627
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شیروان 

عشایر حسین آباد
سایر500500محمد جعفریبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3628

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

سملقان روستای دشتک 

علیا

سایر300300محمد جالیریانبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش زنبور عسل3629
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای فرطان
سایر550500محمد جوانمردپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3630

مانه و -خراسان شمالی

بخش سملقان –سملقان 

روستای عزیز آباد–

سایر300300محمد حسن پوربانک کشاورزی

3631
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای کالته بام

بانک کشاورزی
محمد حسن 

تقوی
سایر500500

3632
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
بانک کشاورزی

محمد حسن 

عاقبتی
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3633

شهرستان مانه و سملقان 

بخش سملقان شهر قاضی 

کوچه کشاورز

سایر300300محمد حسن نیابانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3634
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
بانک کشاورزی

محمد حسنی 

ناظر
سایر450450

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3635
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
بانک کشاورزی

محمد حسین 

پور مقدم
سایر500500

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سنگین3636
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
پست بانک

محمد حسین 

پورمقدم
سایر500500

3637
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای شورک 

زیارت

بانک توسعه تعاون

محمد حسین 

حسین زاده 

شورک

سایر400400

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3638

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای دستحرد

بانک کشاورزی
محمد حسین 

رمضانی
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3639
خراسان شمالی شهرستان 

روستای حاج تقی-فاروج
بانک کشاورزی

محمد حسین 

زاده
سایر250250

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3640

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

مرکزی روستای اینچه علیا

سایر300300محمد حسینیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیزنبوردای3641

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای قلعه -منطقه یک

جق بزرگ

سایر500500محمد حمیدیپست بانک

3642
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سینان
سایر500500محمد خانیبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3643

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش سملقان 

روستای زرد

سایر300300محمد دالوربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3644
 2منطقه - خراسان شمالی 

روستای پسر کانلو
سایر500500محمد ربانیبانک کشاورزی

3645
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
پست بانک

محمد رحیم 

منصوری
سایر500500

3646
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای گسک

سایر500500محمد رستمیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیشهرستان جاجرم گرمک1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی3647
محمد رضا 

بهادری
سایر500500

3648
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای دهنه اجاق

سایر500500محمد رضا خانیبانک کشاورزی

3649
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان 

روستای حسین آباد

بانک توسعه تعاون
محمد رضا 

شیری باچوانلو
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3650

شهرستان -خراسان شمالی

روستای کالته -فاروج

محمدرضاخان

بانک توسعه تعاون
محمد رضا 

نیکبخت
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیگاوداری3651
شهرستان -خراسان شمالی

روستای رشوانلو-فاروج
سایر500500محمد رفعتیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3652

مانه و -خراسان شمالی

بخش سملقان –سملقان 

روستای حیدر آباد–

سایر300300محمد روزبهیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

3653
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بیگان
سایر500500محمد زارع بیگانبانک توسعه تعاون

2فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3654

شهرستان -خراسان شمالی

روستای سینگلی -فاروج

شیرین

بانک کشاورزی
محمد سروری 

رستم آباد
سایر500500

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3655
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای میانزو-منطقه یک
سایر500500محمد سعیدیبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیدامداری3656
خراسان شمالی رازو 

روستای غالمان-جرگالن
سایر300300محمد شادی فربانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3657

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش سملقان 

روستای اسالم آباد

سایر300300محمد شاکریبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3658

استان خراسان شمالی 

بخش جیرستان روستای 

میالنلوعلیا

سایر450450محمد شعبانیبانک کشاورزی

3659
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای کالته 

هندی

سایر500500محمد صحرانوردبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالی(همراه با اصالح نژاد )پرورش گاوشیری 3660
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر300300محمد طراقیبانک کشاورزی

2جاجرمخراسان شمالیگاوداری3661
جاجرم روستای صادق آباد 

منزل رضا عباسی
سایر500500محمد عباسیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3662

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای دهنه اجاق

سایر500500محمد عبدالهیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3663

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای بام

سایر500500محمد علی بامیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

3664
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2جاجرمخراسان شمالی

بخش - شهرستان جاجرم 

روستای محمد آباد-شوقان 
سایر450450محمد علی پوربانک کشاورزی

1گرمهخراسان شمالیدامداری3665
خراسان شمالی شهر درق 

1 واحد 3مسکن مهر بلوک 
سایر500500محمد علی زادهبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3666

خراسان شمالی لوجلی 

بافت قدیم خیابان شهید 

طلوعی

بانک کشاورزی
محمد علی 

شجاعی
سایر450450

3667
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

-اسفراین - خراسان شمالی 

 روستای دولت آباد
پست بانک

محمد علیزاده 

مقدم
سایر500500

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند3668
خراسان شمالی شهر درق 

مشاع شهید بهشتی
سایر500500محمد فخرانیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیmdfساخت کابینت 3669
خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای تنسوان
پست بانک

محمد فضلی 

تنسوان
سایر300300

3670
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای کالته بام

سایر500500محمد قربانیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3671

شهرستان مانه و سملقان 

شهر آشخانه روستای 

کشانک

سایر270270محمد قربانیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3672

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش مانه روستای 

خرتوت

سایر300300محمد قزلبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3673

خراسان شمالی دهستان 

جیریستان روستای کالته 

نظر محمد

سایر450450محمد قویدلبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

3674
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای بکراباد

سایر500500محمد قیصریبانک توسعه تعاون

3675
تحت حمایت کمیته  )سوپر مارکت 

(امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای توده
بانک توسعه تعاون

محمد کاظم 

رشید
سایر300300

1بجنوردخراسان شمالیزراعت گندم و جو3676
- بجنورد- خراسان شمالی

روستای کچرانلو
سایر500500محمد کچرانلوییبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3677
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر400400محمد کریمیبانک کشاورزی

2اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3678
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر400400محمد کریمیبانک کشاورزی

3679
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2شیروانخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای قوالنلو 

سفلی

سایر450450محمد معظمیانبانک کشاورزی

3680
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بوانلو
بانک توسعه تعاون

محمد مهدی 

خوش منظر 

بوانلو

سایر300300

3681
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای بوانلو
سایر500500محمد نادریبانک توسعه تعاون

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفندداری3682
شهرستان مانه و سملقان 

شهر آشخانه روستای بیار
سایر250250محمد ناصریبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3683

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش سملقان 

روستای قلعه خان

سایر300300محمد نودهیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3684
خراسان شمالی بجنورد 

روستای گریوان2منطقه
سایر330330محمد هادیانبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3685

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

سایر400400محمد همتیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3686
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای توپکانلو
بانک توسعه تعاون

محمد وثوقی 

توپکانلو
سایر500500

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3687
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باباامان-منطقه یک
سایر500500محمد ولی پوربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3688

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای ینگه -منطقه یک

قلعه

بانک کشاورزی
محمد ولی زاده 

بریمانلو
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3689
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای رزقانه-منطقه یک
بانک کشاورزی

محمدباقر 

زراعتکار
سایر400400

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند3690
خراسان شمالی شهر گرمه 

4انتهای کارگر 
بانک کشاورزی

محمدتقی مرگن 

مقدم
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری3691
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
بانک کشاورزی

محمدجعفر 

بیدکی
سایر330330

3692
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای بوانلو-- شیروان 
بانک توسعه تعاون

محمدجعفر ملت 

ترانلو
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3693
شهرستان -خراسان شمالی

روستای مایوان-فاروج
بانک توسعه تعاون

محمدحسن 

تقوی مایوان
سایر300300

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند3694
روستای -شهرستان فاروج

مایوان
بانک توسعه تعاون

محمدحسن 

رهنمامایوان
سایر300300

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی همراه با اصالح نژاد3695

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

سملقان روستای تشی

بانک کشاورزی
محمدحسن 

عضدی
سایر300300



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3696
شهرستان -خراسان شمالی

روستای پیرعلی-فاروج
بانک توسعه تعاون

محمدحسن 

عطارودی
سایر500500

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3697
خراسان شمالی شهرستان 

گرمه روستای گلمندره
سایر500500محمدحسن قزلیبانک کشاورزی

1گرمهخراسان شمالیپرورش گاو3698
خراسان شمالی شهرستان 

گرمه منطقه سقارچیان
بانک کشاورزی

محمدحسین 

حسن زاده
سایر500500

4بجنوردخراسان شمالی رأسی بره پرواری300پروژه 3699

ولیعصر - شهرک فرهنگیان 

منزل آقای  - 8پالک - 14

بخش - آزرده 

روستای - حصارگرمخان

مجتمع دامپروری - قارلق

قارلق

سایر14401440محمدرضا آزردهبانک کشاورزی

3700
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای دستجرد

بانک توسعه تعاون
محمدرضا دانش 

خواه
سایر500500

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3701

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای راوخ

سایر500500محمدرضا دروگربانک کشاورزی

3702
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای قلجق--شیروان 
بانک توسعه تعاون

محمدرضا 

سعادتی
سایر500500

3703
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای کهنه اوغاز
بانک توسعه تعاون

محمدرضا 

عباسی کهنه 

اوغاز

سایر300300

2فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3704
خراسان شمالی شهرستان 

روستای گزکوه-فاروج
بانک کشاورزی

محمدرضا 

یادگارگزکوه
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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2بجنوردخراسان شمالیگاو شیری3705
 روستای بیدک 2منطقه 

3کوی امام هادی پالک 
سایر500500محمدعلی پیمانبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیکارگاه خدماتی و تکثیر رنبور عسل3706
 روستای 2منطقه - بجنورد 

رشوانلو
بانک توسعه تعاون

محمدعلی رنجبر 

رشوانلویی
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3707

خراسان شمالی شهرستان 

مانه و سملقان بخش 

سملقان روستای حیدرآباد

سایر300300محمدعلی غالمیبانک کشاورزی

سایر500500محمدعلی کمالیبانک توسعه تعاونبجنورد بدرانلو دهگاه1بجنوردخراسان شمالیباغبانی3708

2بجنوردخراسان شمالیادوات کشاورزی3709

-بجنورد- خراسان شمالی

روستای قلعه - منطقه یک

جق بزرگ

سایر700700محمدعلی نیازیپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3710

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش مرکزی 

روستای گرماب

سایر300300محمدعلی یزدانیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای زوارم1شیروانخراسان شمالی راسی70پرورش گوسفند داشتی 3711
محمدقلی 

معقول زاده زوارم
سایر904904

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3712
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بوربور2منطقه
بانک کشاورزی

محمدکریم 

رحمانی
سایر300300

3713
پرورش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای گرمه خوش
سایر500500محمود بادلوییبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3714

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای نوده -منطقه یک

چناران

بانک کشاورزی
محمود 

پورمحمدی
سایر350350

1بجنوردخراسان شمالیتولیدی پوشاک3715

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای محمد -منطقه یک

علی پهلوان

سایر500500محمود سعادتبانک توسعه تعاون
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1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی3716
شهرستان جاجرم روستای 

کالته حاج رحمت
سایر400400محمود فری برزپست بانک

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3717

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش سملقان 

روستای کالته قمو

سایر270270محمود یزدانیبانک توسعه تعاون

3718
تحت حمایت  )پرورش زنبور عسل 

(کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان بخش گلیان 

روستای گرماب

سایر300300مختار شاکریبانک توسعه تعاون

3719
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خطاب
سایر500500مختار علی نژادبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3720

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای بام

سایر500500مدی منهاجیبانک کشاورزی

سایر542542مدینه باغچقیبانک کشاورزیروستای باغچق1بجنوردخراسان شمالیگاو شیری3721

3722
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد الست

سایر500500مدینه نامداریبانک کشاورزی

3723
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای سکه
بانک توسعه تعاون

مرار خدایی 

کالته بالی
سایر500500

3724
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای مقصود اباد

سایر500500مرتضی اسمعیلیبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3725

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام وصفی 

اباد روستای قره چاه

بانک کشاورزی
مرتضی بداغ 

آبادی
سایر500500
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1فاروجخراسان شمالیگاوداری3726
شهرستان -خراسان شمالی

روستای حاج تقی-فاروج
سایر500500مرتضی سعادتیبانک توسعه تعاون

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3727
شهرستان -خراسان شمالی

روستای رستم آباد-فاروج
بانک توسعه تعاون

مرتضی صفدری 

رستم آباد
سایر500500

3728
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای اهلل آباد 

علیا

سایر300300مرتضی فرزیبانک توسعه تعاون

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سنگین3729
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای کسرق
سایر500500مرتضی قادریبانک کشاورزی

3730
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
2راز و جرگالنخراسان شمالی

راز جرگالن روستای 

راستقان
سایر400400مرتضی نورانیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند3731
روستای -شهرستان فاروج

پیرعلی
سایر500500مرتضی یزدانیصندوق کارآفرینی امید

1مانه وسملقانخراسان شمالیتولیدات چرمی دست دوز3732

روستای کشانک خیابان 

 منزل 11امام خمینی 

اسماعیل حسینی نیا تنها

بانک توسعه تعاون
مرضیه حسینی 

نیاتنها
سایر100100

سایر100100مرضیه کریمیبانک توسعه تعاونروستای کشانک1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی3733

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سنگین3734
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای چهاربرج
بانک کشاورزی

مریم ابراهیمی 

کرد
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیدوخت لباس3735
روستای محمد علی پهلوان 

26 پ 1چمران 
سایر150150مریم باغچیقیصندوق کارآفرینی امید

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3736
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
سایر450450مریم حسن زادهبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش درختان میوه3737
-بجنورد- خراسان شمالی

روستان ارکان
سایر500500مریم حسین زادهبانک توسعه تعاون
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1جاجرمخراسان شمالی راسی50پرورش گوسفند داشتی 3738
خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم روستای محمد آباد
سایر500500مریم حسین زادهپست بانک

3739
تحت پوشش کمیته )پرورش گوسفند

( (ره )امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
بانک کشاورزی

مریم خجسته 

آزاد
سایر250250

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک همراه با اصالح نژاد3740
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر300300مریم طاهرنیابانک کشاورزی

3741
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1بجنوردخراسان شمالی

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای سلولی2منطقه 
سایر300300مریم غالمیبانک کشاورزی

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3742
شهرستان -خراسان شمالی

روستای نقاب-فاروج
بانک توسعه تعاون

مریم 

فرهمندنقاب
سایر500500

3743
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای دوین
سایر300300مریم مرآتیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3744
 روستای 2بجنورد منطقه 

بیدک
سایر360360مسعود البرزیبانک کشاورزی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفندداری3745
مانه و سملقان روستای 

کالته قمو
بانک کشاورزی

مسعود جعفریان 

کیکانلو
سایر270270

3746
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

- استان خراسان شمالی 

- شهرستان شیروان

روستای برزل آباد

بانک توسعه تعاون
مسعود صداقت 

برزل آباد
سایر300300

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3747
استان خراسان شمالی 

لوجلی
سایر450450مسلم بخشی پوربانک کشاورزی

2مانه وسملقانخراسان شمالیکشت باریجه وصادرات اسناس3748
مانه سملقان اشخانه 

روستای زرد
سایر400400مسلم بهادربانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3749

- روستای بیدک2منطقه 

کوچه -خیابان رجایی

10پالک-ارغوان

سایر400400مسلم بیدکیبانک کشاورزی
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2بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3750

خراسان شمالی بجنورد 

 روستای 2منطقه 

حصارحسینی

سایر500500مسلم حصاریبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3751
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
سایر450450مسلم نادریبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3752
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سجادآباد
بانک کشاورزی

مسیح اله دست 

داده
سایر450450

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3753
خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک2منطقه
سایر500500مصطفی بیدکیبانک کشاورزی

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3754
خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای ولی اباد
بانک کشاورزی

مصطفی 

زحمتکش 

سرچشمه

سایر500500

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3755
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سجاد آباد
بانک کشاورزی

مصطفی شریفی 

یردوقدی
سایر450450

3756
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای قنبرباغی

سایر500500مصطفی عباسیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیگوسفندداری3757
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای مملجه2منطقه 
سایر500500مصطفی گریوانیبانک کشاورزی

3758
تحت )پرورش گوسفند اصالح نزاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حمزکانلو
بانک توسعه تعاون

مصطفی گلشنی 

راد
سایر500500

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3759
استان خراسان شمالی 

شیروان لوجلی
بانک کشاورزی

مظفر اله وردی 

زاده
سایر450450

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری3760

خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک 2منطقه

خیابان شهیدرجایی کوچه 

50شجاعت پالک

سایر350350مظلوم بیدکیبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3761
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سرانی
بانک کشاورزی

معصومه ایران 

دوست
سایر450450
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پست بانکروستای نجف1مانه وسملقانخراسان شمالیخیاطی3762
معصومه بابائی 

کیکانلو
سایر100100

1گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3763

خراسان شمالی شهر گرمه 

اولین دامداری .کالته نو 

سمت راست

بانک کشاورزی
معصومه دوست 

محمدی
سایر500500

2راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3764

خراسان شمالی راز جرگالن 

بخش غالمان روستای 

راستقان

سایر400400معصومه رستگاربانک کشاورزی

3765
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای باغان
سایر500500معصومه شعبانیبانک توسعه تعاون

3766
تحت  )چادر مسافرتی  (دوخت  )تولید 

(پوشش کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای خانلق
بانک توسعه تعاون

معصومه شیردل 

باچوانلو
سایر200200

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3767

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای نوده -منطقه یک

چناران

بانک کشاورزی
معصومه 

شیردالن
سایر300300

1فاروجخراسان شمالیگوسفنداری3768
شهرستان -خراسان شمالی

روستای حاج تقی- فاروج
بانک کشاورزی

معصومه قدیمی 

مقدم
سایر400400

3769
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(پوشش کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای پالکانلو -- شیروان 

علیا

بانک توسعه تعاون
معصومه قربان 

پور
سایر300300

1مانه وسملقانخراسان شمالیپرده دوزی3770

روستای کشانک خیابان 

امام خمینی - امام خمینی 

6

سایر100100معصومه کاظمیپست بانک

1شیروانخراسان شمالیبافت گلیم3771
روستای -شهرستان فاروج

برزل آباد
بانک کشاورزی

معصومه نجفی 

فاروجی
سایر300300

3772
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

روستای فرطان ک شهید 

13خلیق 
سایر404400مقصود فرزانهپست بانک

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3773
روستای -شهرستان فاروج

مردکانلو
بانک کشاورزی

مقصود کیوان 

مردکانلو
سایر250250
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2فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3774
شهرستان -خراسان شمالی

روستای حصار-فاروج
بانک کشاورزی

ملک علی 

منصوری مقدم
سایر500500

1جاجرمخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3775

خراسان شمالی شهرستان 

بخش شوقان - جاجرم 

روستای کتلی

بانک کشاورزی
ملکی جهان 

جباری
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیخیاطی3776
 کوچه شهید 3باقرخان 

25پ5نعیری
سایر200200ملیکا یوسفیپست بانک

3777
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای نیشکش
سایر500500منظر شرقیپست بانک

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3778
- استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای بیک
بانک کشاورزی

منوچهر رفعتی 

دواب
سایر450450

1جاجرمخراسان شمالیپرورش میش داشتی3779
شهرستان جاجرم روستای 

قراجه رباط سنخواست
سایر500500مهدی پورزاهدپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3780
خراسان شمالی بجنورد 

روستای دهگاه2منطقه
سایر330330مهدی جبلیبانک توسعه تعاون

سایر672672مهدی چزکیپست بانکزرنه1راز و جرگالنخراسان شمالیگاو شیری دو رگ3781

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3782

خراسان شمالی 

روستای 2بجنوردمنطقه

حصارحسینی

سایر500500مهدی حصاریبانک کشاورزی

1جاجرمخراسان شمالیگاوداری3783
شهرستان جاجرم روستای 

رحیم آباد
سایر500500مهدی خالوبانک توسعه تعاون

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3784
شهرستان -خراسان شمالی

روستای سنگلی شور-فاروج
بانک توسعه تعاون

مهدی رهنما 

سیاهدشت
سایر500500

3785
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای فریمان
بانک توسعه تعاون

مهدی سخاوتی 

پور
سایر500500
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3786
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

- شیروان روستای خانلق

عشایری

بانک توسعه تعاون
مهدی شیرزاده 

توپکانلو
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3787

خراسان شمالی مانه و 

سملقان بخش سملقان 

روستای چمن بید

سایر270270مهدی طاهریبانک توسعه تعاون

3788
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای مشهد 

طرقی

بانک کشاورزی
مهدی عابدی 

مشهد طرقی
سایر180180

3789
تحت  )پرورش کوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای مرغزار
بانک توسعه تعاون

مهدی عباس 

زاده
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3790

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای عبدل -منطقه یک

آباد

بانک کشاورزی
مهدی عبدل 

آبادی
سایر400400

3791
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای اتیمز
سایر500500مهدی مالزادهپست بانک

1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3792

خراسان شمالی اسفراین 

بخش بام و صفی اباد 

روستای دلوچاه

سایر500500مهدی مهمانوازبانک کشاورزی

1گرمهخراسان شمالینجاری3793
خراسان شمالی شهرگرمه 

14خیابان یادگار امام 
سایر300300مهدی نجاریبانک توسعه تعاون

3794
تحت حمایت کمیته امداد  )زنبورداری 

(امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
سایر500500مهراب فرهادیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3795
خراسان شمالی بجنورد 

روستای قراجه2منطقه
سایر500500مهرداد خلعتیبانک توسعه تعاون
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1شیروانخراسان شمالیدوخت لباس3796

روستای -خراسان شمالی

 متری امام علی 16-خانلق

کوچه شهید ابراهیمی –

سمت راست بن بست اول –

237پالک –

پست بانک
مهری بکم 

اکبرزاده سکه
سایر200200

3797
تحت  )پرورش کوسفند اصالح نژاد

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای خطاب- شیروان 
سایر400400مهری کاظمیانبانک توسعه تعاون

سایر150150مهناز پرورشصندوق کارآفرینی امیدروستای خواجه ها1فاروجخراسان شمالیگلیم بافی3798

1بجنوردخراسان شمالیقالیبافی3799

روستای درتوم جنب 

امامزاده بی بی فاطمه 

90مرحومه پ 

سایر100100مهناز درتومیبانک توسعه تعاون

سایر500500مهناز فیروز جامبانک کشاورزیروستای بیدک2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3800

2شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3801
استان خراسان شمالی 

لوجلی
سایر450450مهین پسندیدهبانک کشاورزی

3802
 راسی 79پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )اصالح نژاد 
2اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای سرخ قلعه
پست بانک

موس الرضا 

دانای عزیزی
سایر500500

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3803
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای نظرعلی
بانک کشاورزی

موس الرضا 

محمدپور
سایر270270

2شیروانخراسان شمالیخرید تراکتور3804
استان خراسان شمالی 

لوجلی
بانک کشاورزی

موس الرضا 

محمدزاده
سایر457457

3805
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

روستای رضا آباد - شیروان 

غربی

بانک کشاورزی

موسی الرضا 

اسکندری فالح 

عبد آباد

سایر450450

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری3806
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر300300موسی بیدکیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3807

خراسان شمالی 

 روستایی 2بجنوردمنطقه 

ریین

سایر300300موسی پرهامیپست بانک
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1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3808
شهرستان -خراسان شمالی

روستای انجی خان-فاروج
صندوق کارآفرینی امید

موسی رحیمی 

انجی خان
سایر300300

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی3809
روستای - بجنورد م دو 

فخرالدین
سایر400400موسی کرامتیبانک کشاورزی

3810
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای پیرشهید
سایر500500میثم سهالهبانک توسعه تعاون

3اسفراینخراسان شمالی کلنی350پرورش زنبور3811

خراسان 

روستای _اسفراین_شمالی

عراقی

سایر431431میثم محمد پوربانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3812
استان خراسان شمالی 

لوجلی روستای سرداب
سایر500500نادر ایرانیبانک توسعه تعاون

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری با اصالح نژاد3813
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
سایر500500نادر باغچیقیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری با اصالح نژاد3814
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای باغچق-منطقه یک
بانک کشاورزی

نجیب رضا نیکو 

نسب
سایر400400

1جاجرمخراسان شمالیگوسفنداری3815
خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم گرمگ
بانک کشاورزی

نزاکت حسین 

زاده
سایر300300

3816
پرورش گوسفندداشتی به همراه اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای برج و بزنج
سایر500500نصراله امیریپست بانک

3817
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

- خراسان شمالی 

حسین - شهرستان شیروان 

آباد

پست بانک
نعمت اله شیری 

باچوانلو
سایر500500

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3818
خراسان شمالی بجنورد 

روستای ریین2منطقه
سایر300300نعمت اله قادریبانک کشاورزی

2گرمهخراسان شمالیپرورش گوسفند3819
خراسان شمالی شهرستان 

گرمه روستای مشما
سایر500500نعمت روحیبانک کشاورزی
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1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3820
استان خراسان شمالی 

شیروان روستای بیک
سایر450450نقی کدکنی فربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3821
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای مهنان باال2منطقه 
سایر330330نقی مهنانیبانک توسعه تعاون

3822
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای سست
سایر500500نقی موسی زادهبانک کشاورزی

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3823

خراسانشمالی شهرستان 

بخش - رازوجرگالن

جرگالن اداره یکه صعود

سایر300300نورنفس انفاسبانک کشاورزی

3824
 راسی 63پرورش گوسفند داشتی 

(عشایر )همراه با اصالح نژاد 
1اسفراینخراسان شمالی

- اسفراین- خراسان شمالی 

روستای دولچاه
پست بانک

نوروز بیگی 

منوچهر
سایر500500

3825
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
سایر400400نوروزعلی امروزیبانک توسعه تعاونروستای رستم آباد-فاروج1فاروجخراسان شمالی

1فاروجخراسان شمالیگاوداری3826
روستای -شهرستان فاروج

کالته محمدرضاخان
صندوق کارآفرینی امید

نوروزمحمد 

شاکری رستم 

آباد

سایر500500

3827
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
سایر450450نوید بیچرانلوییبانک کشاورزیخراسان شمالی شهر لوجلی2شیروانخراسان شمالی

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفند داشتی به همراه اصالح نژاد3828

شهرستان مانه و سملقان 

بخش مرکزی روستای 

دشتک علیا

سایر270270نیازگلدی جالیربانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نژاد3829
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای جودر-منطقه یک
سایر500500نیازمحمد نیازمندبانک کشاورزی

3830
پرورش گوسفند داشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای حسن اباد
سایر500500هاجر امیریبانک توسعه تعاون

2بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3831
-بجنورد-خراسان شمالی

روستای هانوزی-منطقه یک
سایر400400هاجر شاکریبانک کشاورزی
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3832
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
2شیروانخراسان شمالی

استان خراسان شمالی 

شیروان شهر لوجلی 

روستای بیک

سایر450450هاجر عزیزیبانک کشاورزی

سایر500500هادی احمدیبانک کشاورزیاسفراین روستای سست1اسفراینخراسان شمالیپرورش دام سبک3833

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند3834
شهرستان فاروج روستای 

رشوانلو
سایر300300هادی باقری نژادبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3835

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای -منطقه یک

درصوفیان

سایر400400هادی جمالیبانک کشاورزی

2شیروانخراسان شمالیپرورش گاو شیری3836

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رضا آباد 

شرقی

بانک توسعه تعاون
هادی حیرانی 

خیر آباد
سایر500500

3837
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای چلو
سایر270270هادی دادخواه نیابانک کشاورزی

3838
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای اله آباد
سایر360360هادی رضوانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیگوسفند داری3839

خراسان شمالی بجنورد 

روستای بیدک 2منطقه

20کوچه طهارت پالک

بانک کشاورزی
هادی سهراب 

زاده
سایر500500

1فاروجخراسان شمالیگوسفندداری3840
خراسان شمالی شهرستان 

روستای رشوانلو-فاروج
بانک توسعه تعاون

هادی شفیعی 

رشوانلو
سایر300300

1جاجرمخراسان شمالیراسی4پرورش گاو شیری 3841

خراسان شمالی شهرستان 

جاجرم سنخواست روستای 

ارک

بانک کشاورزی
هادی شورزاده 

ارک
سایر500500

سایر200200هادی صفریپست بانکبجنورد روستای گلی1بجنوردخراسان شمالیباجه خدمات بانکی روستایی3842

1فاروجخراسان شمالیپرورش گوسفند3843
-شهرستان فاروج

..روستایمیرفضل ا
سایر500500هادی غیاثیبانک توسعه تعاون
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1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3844
خراسان شمالی بجنورد 

روستای گریوان2منطقه
سایر500500هادی گریوانیبانک توسعه تعاون

1جاجرمخراسان شمالیگوسفنداری3845

- خراسان شمالی 

بخش - شهرستان جاجرم

روستای قرجه - سنخواست 

رباط سنخواست

سایر300300هادی نیکروبانک کشاورزی

3846
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای حسین آباد
بانک توسعه تعاون

وحید ایمانی 

شامیر
سایر500500

1مانه وسملقانخراسان شمالیگوسفندداری3847
مانه و سملقان روستای 

عشق آباد
سایر320320وحید رجائیپست بانک

8بجنوردخراسان شمالیطرح توسعه معدن مخلوط کوهی3848
انتهای تخته ارکان ُ نرسیده 

به روستای ارکان
سایر1000010000وحید صفاپست بانک

3849
تحت  )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای اوغاز تازه
سایر500500وحید فرزادفربانک توسعه تعاون

1جاجرمخراسان شمالیکشت زعفران3850

شهرستان جاجرم بخش 

روستای - سنخواست 

قراجه رباط

سایر720720وحید نیک روبانک کشاورزی

1شیروانخراسان شمالیگوسفنداری3851
استان خراسان شمالی 

لوجلی
سایر500500ولی بلبلیبانک توسعه تعاون

1جاجرمخراسان شمالی راسی35پرورش گوسفند داشتی 3852
شهرستان جاجرم روستای 

کتلی
سایر500500ولی حمیدیپست بانک

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاوشیری3853
خراسان شمالی بجنورد 

روستای دهگاه2منطقه
سایر500500ولی حمیدیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گاو شیری3854
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای علی گل2منطقه
سایر500500ولی موالییبانک کشاورزی

3855
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای قعله زو
بانک توسعه تعاون

یارمحمد جعفر 

نیا
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1راز و جرگالنخراسان شمالیپرورش دام سبک به روش اصالح نزاد3856

خراسانشمالی شهرستان 

-بخش غالمان- رازوجرگالن

 روستای آتلی

سایر300300یازجمال دالویزبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3857
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای بیدک2منطقه 
سایر500500یاسر پاک دالنبانک کشاورزی

1گرمهخراسان شمالیدامداری3858
خراسان شمالی شهر گرمه 

سرا چمن
بانک کشاورزی

یاسر شریفی 

مقدم
سایر500500

1گرمهخراسان شمالیپروش گاو شیری3859

خراسان شمالی شهرستان 

گرمه خیابان امام سجاد 

 کوچه شهید 8امام سجاد 

رضا کاظمی

سایر400400یاسر کاظمیبانک کشاورزی

بانک کشاورزی روستای بیدک2منطقه 1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3860
یاور محمدی 

بیدک
سایر360360

3861
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی 
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای تنسوان
بانک توسعه تعاون

یحی حسن زاده 

زارع تنسوان
سایر500500

3862
همراه با )پرورش گوسفند داشتی 

(اصالح نژاد
2اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین روستای دولت اباد
سایر500500یحیی منصوریبانک کشاورزی

3863
پروررش گوسفندداشتی همراه با اصالح 

نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای جهان

سایر500500یداله جهانیبانک کشاورزی

1بجنوردخراسان شمالیباغ گردو3864

- بجنورد- خراسان شمالی

روستای - حصارگرمخان

پاکتل

سایر500500یلدا مهنانیپست بانک

1فاروجخراسان شمالیکشت و تولید گل زعفران3865
شهرستان -خراسان شمالی

روستای خیرآباد-فاروج
سایر280280یوسف اژدریصندوق کارآفرینی امید

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3866
خراسان شمالی بجنورد 

 روستای قاپاق2منطقه
سایر500500یوسف شهیدیبانک کشاورزی
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3867
تحت )پرورش گوسفند اصالح نژاد 

(حمایت کمیته امداد امام خمینی
1شیروانخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

شیروان روستای رشوانلو
سایر500500یوسف نظر زادهبانک توسعه تعاون

1فاروجخراسان شمالیگاوداری3868
روستای -شهرستان فاروج

مفرنقاه
بانک توسعه تعاون

یوسفعلی 

ریحانی مفرنقاه
سایر500500

3869
همراه بااصالح )پرورش گوسفند داشتی 

(نژاد
1اسفراینخراسان شمالی

خراسان شمالی شهرستان 

اسفراین بخش بام و صفی 

اباد روستای قره چاه

سایر500500یونس باچوانلوپست بانک

سایر400400یونس بیدکیبانک کشاورزی روستای بیدک2منطقه 1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند3870

1بجنوردخراسان شمالیپرورش گوسفند داشتی با اصالح نژاد3871

-بجنورد-خراسان شمالی

روستای -منطقه یک

اسفیدان

سایر300300یونس پرشابانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای زاری1اسفراینخراسان شمالیکشت زعفران3872
یونس تاج 

محمدی
سایر480480

2بجنوردخراسان شمالی(همراه با اصالح نژاد )پرورش گاوشیری 3873

 روستای 2بجنورد منطقه 

بیدک خ رجایی ک بیدکی 

2پ

سایر500500یونس سجادی فربانک کشاورزی
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1دشت آزادگانخوزستانخیاطی زنانه1

دشت ازادگان جاده اصلی 

اهواز سوسنگرد روستای 

جاللیه جنوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300ابتسام فریساتصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانتولید تیرچه، بلوک و قطعات بتنی2
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای پرچستان
صندوق کارآفرینی امید

ابراهیم احمدی 

فر
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

2دزفولخوزستان راس10گاو شیری دورگ سیمیتال 3
چغامیش روستای بنوت 

پایین
وزارت جهاد کشاورزی900900ابراهیم آدینهبانک توسعه تعاون

3هندیجانخوزستان هکتار4کشت نخیالت در سطح 4
هندیجان شمالی روستای 

ظلم آباد
وزارت جهاد کشاورزی20002000ابراهیم بوشهریصندوق کارآفرینی امید

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل5
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی800800ابراهیم جمالیصندوق کارآفرینی امید

6

رفاهی چند منظوره –مجتمع خدماتی 

پمپ بنزین ،رستوران ، : که شامل 

مغازه ها ،نمازخانه ، سرویس بهداشتی 

و پایانه و غیره

15شادگانخوزستان

 )روستای نهر مسلم 

 9-(روستای نهر دلی 

-کیلومتری محور بندرامام 

آبادان

2200022000ابراهیم حمرپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل7
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی400400ابراهیم داودیصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل8
خوزستان اللی روستای 

الرزندان
صندوق کارآفرینی امید

ابراهیم رضایی 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی200200

9
گلخانه صنعتی از زمینی به 

هیدروپونیک
5دزفولخوزستان

روستای قلعه - دزفول 

خیابان گلها روبروی - طوق 

مسجد صاحب الزمان

بانک کشاورزی
ابراهیم ساکی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی50005000

1ایذهخوزستانگاوشیری10

استان خوزستان شهرستان 

ایذه حومه شرقی روستای 

بردبران چنب کارخانه آرد 

زمرد

وزارت جهاد کشاورزی200200ابراهیم شکریصندوق کارآفرینی امید

4باویخوزستانپرواربندی گوساله11
ویس - باوی - خوزستان 

روستای زرگان ابوفاضل
بانک کشاورزی

ابراهیم صداقت 

جو
وزارت جهاد کشاورزی660660

1ایذهخوزستانزنبورداری12
ایذه روستای سادات 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی400400ابراهیم موسویصندوق کارآفرینی امید

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 
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1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل13
-شهرستان اللی-خوزستان

روستای ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200ابراهیم هزاریانصندوق کارآفرینی امید

14
پرورش گاو شیری دورگ با ظرفیت 

 راس10
2ایذهخوزستان

استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای شورتنک
وزارت جهاد کشاورزی14351435ابراهیم همتیبانک توسعه تعاون

1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل15

باغملک روستای میداود 

سفلی کوچه شهید 

طباطبایی غربی

بانک کشاورزی
ابوالحسن امیری 

نیک
وزارت جهاد کشاورزی200200

5ایذهخوزستانتولیدی سبزی و صیفی16
 1خوزستان ایذه بخش 

روستای بلوطک شیخان
بانک کشاورزی

ابوالقاسم 

احمدی بلوطکی
وزارت جهاد کشاورزی40004000

4مسجدسلیمانخوزستانراسی صنعتی100پرواربندی گوساله 17
- تلبزان- مسجدسلیمان

مجتمع دامپروری
بانک کشاورزی

ابوالقاسم اشرفی 

بیرگانی
وزارت جهاد کشاورزی38003800

1ایذهخوزستانواحد پرورش زنبور عسل18
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای اردوت
وزارت جهاد کشاورزی10001000ابوالقاسم مرادیبانک کشاورزی

3اندیمشکخوزستانگاو شیری19
اندیمشک جاده سد کرخه 

مجتمع گاو شیری
بانک کشاورزی

احسان رشیدی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی41204120

1اندیکاخوزستانپرورش زنبورعسل20
-بخش آبژدان-اندیکا

روستای اسالم اباد
وزارت جهاد کشاورزی200150احسان کریمیصندوق کارآفرینی امید

8بهبهانخوزستان(توت فرنگی  )گلخانه سبزی و صیفی 21
- بهبهان - خوزستان 

روستای درونک- زیدون 
وزارت جهاد کشاورزی1040010400احمد برازشبانک کشاورزی

15شوشخوزستانتولید بذر گواهی شده22
شوش بعد از روستای سید 

راضی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000احمد بهمنبانک کشاورزی

1دزفولخوزستانپرورش زنبور عسل23
روستای حسین کلولی 

4خیابان نگین 
بانک توسعه تعاون

احمد 

جمشیدیان 

هیویدی

وزارت جهاد کشاورزی490490

2ایذهخوزستانکارگاه تیرچه بلوکی24

: خوزستان نام شهرستان 

ایذه مرغا روستای ورزرد 

علیا

بانک توسعه تعاون
احمد رضا 

عزیزی مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل25
خوزستان اللی روستای 

تنباکوکار
صندوق کارآفرینی امید

احمد رضایی 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی300300

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل26
خوزستان اللی روستای 

تنباکوکار
صندوق کارآفرینی امید

احمد رضایی 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی200200
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1دزفولخوزستاندامداری سنتی27
دزفول بنوار شامی خ شهید 

27ابوالقاسمی فرد پالک 
وزارت جهاد کشاورزی600600احمد روشنعلیصندوق کارآفرینی امید

300300احمد سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی28
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300احمد سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی29
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

30
 50طرح پرورش گاوشیری با ظرفیت 

راس
3ایذهخوزستان

خوزستان ایذه بخش 

مرکزی مجتمع نوترگی
وزارت جهاد کشاورزی37103710احمد صیعتیبانک کشاورزی

4دزفولخوزستانتولید سنگ مصنوعی سمنت پالست31
دزفول شهرک شیرین اب 

خیابان سعدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000احمد عیسی وندصندوق کارآفرینی امید

40شوشخوزستانتوزیعی تک چوب- مجتمع تولیدی 32

خوزستان شوش دانیال 

روستای دوار جنب پل 

(رود کرخه)ناجیان 

وزارت صنعت، معدن و تجارت2250022500احمد کثیرپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدایذه روستای موردفل1ایذهخوزستانزنبورداری33
احمد گنج پور 

موردفل
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500احمد مجدمصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه چنعان کوچک6کارونخوزستانکارگاه تولید پوشاک34

4دزفولخوزستانگلخانه تولید گل و گیاه35

شهرک کهنک خیابان 

حافظ نبش توحید 

200پالک

وزارت جهاد کشاورزی78007800احمد محمدیبانک کشاورزی

3اندیکاخوزستانفروندی150پرورش زنبور عسل36
عشایر -بخش چلو-اندیکا

برهان عالی
وزارت جهاد کشاورزی600600احمد محمودیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی500500احمد مرادی پوربانک توسعه تعاونروستای جوبجی1رامهرمزخوزستان رأسی50پرواربندی بره 37

1اندیمشکخوزستانپرورش زنبور عسل38
خوزستان کوی لور خیابان 

5آزادی نبش امام پالک 
بانک کشاورزی

احمد مصطفی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

1باویخوزستانگاوداری شیری39
باوی روستای - خوزستان 

ام السراجینه
وزارت جهاد کشاورزی16801680احمد نبهانیبانک توسعه تعاون
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1ایذهخوزستان راسی10پرورش گاوشیری دورگ 40
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای پیان مرکزی
بانک توسعه تعاون

احمد نوروز 

پورشمی
وزارت جهاد کشاورزی12701270

بانک توسعه تعاونروستای کلدوزخ1ایذهخوزستانپروار بندی بره41
احمدرضا 

خدابخشی
وزارت جهاد کشاورزی670670

وزارت جهاد کشاورزی20002000احمدقلی اندرزصندوق کارآفرینی امیددزفول روستای فضیلی2دزفولخوزستانپرواربندی گوسفند و بره42

1دزفولخوزستانکپوبافی43
شهیون روستای -دزفول 

دارک
500500اختر رسول منشصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدآبژدان- اندیکا2اندیکاخوزستان راسی100پرواربندی بره سنتی 44
ادیب خسروی 

حاجی وند
وزارت جهاد کشاورزی20791500

وزارت جهاد کشاورزی200200اردشیر تاجمیریصندوق کارآفرینی امیدخوزستان اللی روستای بنوار1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل45

1آغاجاریخوزستان راسی5پرورش گاو شیری46
شهرستان آغاجاری 

روستای چشمه چم نظامی
وزارت جهاد کشاورزی780780اردشیر ملحانیبانک توسعه تعاون

5گتوندخوزستانپروار بندی گوساله47
خوزستان گتوند بخش 

عقیلی روستای دهلران
وزارت جهاد کشاورزی80008000اردشیر منجزیبانک کشاورزی

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 48

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
اردشیر موسوی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی25202520ارسالن چهرازیبانک کشاورزیشهرستان هفتکل3هفتکلخوزستانپرواربندی گوساله49

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل50
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200ارشاد هزاریانصندوق کارآفرینی امید

51
پرورش و نگهداری زنبور عسل با 

 کندو350ظرفیت 
وزارت جهاد کشاورزی994994اسحاق آقازادهبانک توسعه تعاونروستای پلیم- رامهرمز 3رامهرمزخوزستان

52
مجتمع فرهنگی هنری تفریحی و 

گردشگری بوم گردی
50005000اسداله گنجی پورصندوق کارآفرینی امیدپل نگین شیرین بهار10مسجدسلیمانخوزستان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای شهرک مالک اشتر1باغ ملکخوزستان کلنی200زنبور 53
اسفندیار مقدم 

رمضانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1باغ ملکخوزستان کلنی200زنبور 54
بخش مرکزی ـ روستای 

میداود ـ صالحی
وزارت جهاد کشاورزی200200اسفندیار ممبینیصندوق کارآفرینی امید
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55
گل و )تولید محصوالت در گلخانه 

(گیاه
5باغ ملکخوزستان

خوزستان باغ ملک روبروی 

پارک دولت جنب بیندر راه
بانک کشاورزی

اسکندر 

بختیاری نژاد
وزارت جهاد کشاورزی60006000

300300اسماعیل سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی56
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

57
تولید مونتاژ طراحی برد مدارچاپی 

الکترونیک
1اهوازخوزستان

روستای دغاغله جاده 

تصفیه خ ایستگاه اصلی 

بلوار صاحب الزمان

صندوق کارآفرینی امید
اسماعیل 

مرشدکیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

58
جنگل کاری و جنگل داری 

(بادامکاری )
1مسجدسلیمانخوزستان

روستای تل بهمن بخش 

گلگیر
وزارت جهاد کشاورزی500500اسماعیل مرشدیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدگتوند عقیلی شهرک سماله1گتوندخوزستانزنبورداری59
اسماعیل وردی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی400400

1دزفولخوزستانتولید فرش دستباف60

شهرک محمدبن جعفر بلوار 

 پالک 9امام حسین خ بهار 

18

صندوق کارآفرینی امید
اشرف سلیمان 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 61

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400اصغر ارزن برزینصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل62
خوزستان اللی روستای 

پاگچ
وزارت جهاد کشاورزی200200اصغر جهانگیریصندوق کارآفرینی امید

1باغ ملکخوزستانپرورش قارچ خوراکی63
باغملک خیابان امام کوچه 

استاد شهریاری
صندوق کارآفرینی امید

اصغر طاهری 

مودب
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیچمن الله1هفتکلخوزستانزنبور داری64
اصغر قربان پور 

گل سفیدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل65
خوزستان اللی روستای بنه 

میر
صندوق کارآفرینی امید

اصغر مرادی 

رستمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اندیمشکخوزستانزنبورداری66
شهرک آزادی خ بوستان 

8چهارم پ
بانک کشاورزی

اعظم پیامنی 

سکوندی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2اللیخوزستانطرح توجیهی خیاطی زنانه67
خوزستان اللی روستای گچ 

کرسا
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400اعظم جمالپوربانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانتولید فرش دستباف68
شهرک عدالت خ امام حسن 

3گلستان 
صندوق کارآفرینی امید

اعظم رضایی 

نجف آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10070
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8ایذهخوزستانقالی بافی69
شیرین - ایذه روستای مرغا 

آب
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000اعظم عزیزیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اعظم کایدخوردهبانک توسعه تعاونشهیون روستای بیشه بزان1دزفولخوزستانقالی بافی70

پست بانکروستای بردگپی3ایذهخوزستانتولید فرش دستباف71
اعظم لجم اورک 

پور
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1باغ ملکخوزستان کلنی200زنبور 72

روستای قلعه تل ـ خیابان 

شهیدنوروزی ـ کوچه 

3سعادت 

وزارت جهاد کشاورزی400400افسانه احمدزادهبانک کشاورزی

1اللیخوزستان راس10اصالح نژادگاو شیری 73
استان خوزستان شهرستان 

اللی روستای مهدی آباد
صندوق کارآفرینی امید

افسانه بهاری 

بابادی
وزارت جهاد کشاورزی15251092

74
کشت و پرورش گیاهان دارویی گشت 

گل گاوزبان
2اندیکاخوزستان

اندیکا روستای بگسی بخش 

آبژدان
پست بانک

افسانه رمضانی 

کاجی
وزارت جهاد کشاورزی12151215

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450افسانه یوسفیبانک توسعه تعاونروستای نیرو وند- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف75

76
 15طرح پرورش گاوشیری با ظرفیت 

راس
1ایذهخوزستان

استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای لوایی
سازمان امور عشایر ایران12001200افشین جعفریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی400400افشین جمالیپست بانکروستای دره گورون1مسجدسلیمانخوزستانزنبور داری77

78
کشت گلخانه گل و گیاه هیدروپونیک 

نیمه مدرن
5باغ ملکخوزستان

شهرستان - خوزستان 

باغملک روستای اشکفت 

زرد

بانک کشاورزی
افشین رحمانی 

پیانی
وزارت جهاد کشاورزی70007000

1گتوندخوزستانپرواربندی بره79
گتوند بخش عقیلی 

روستای بردال
صندوق کارآفرینی امید

افشین قنبری 

عدیوی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی200200اکبر جاللی کیانبانک کشاورزیروستای عباس آباد1دزفولخوزستانپرورش زنبور عسل80

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل81
خوزستان اللی روستای 

پاگچ
صندوق کارآفرینی امید

اکبر سردشت 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

82
احداث باغ نخیالت با میان کاری 

 هکتار1/3نرگس در سطح 
2بهبهانخوزستان

بهبهان روستای کردستان 

بزرگ
وزارت جهاد کشاورزی900900اکبر طیبیبانک کشاورزی

1ایذهخوزستان راسی10طرح گاوشیری83
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای کنارلکه
سازمان امور عشایر ایران10001000اکبر محمودیبانک کشاورزی
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1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل84
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200اکبر هزاریانصندوق کارآفرینی امید

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 85
بلوار -قلعه خواجه-اندیکا

امیرالمومنین
وزارت جهاد کشاورزی400400اکرم بلدیصندوق کارآفرینی امید

2باغ ملکخوزستانکلنی100پرورش زنبور عسل 86

باغملک روستای 

چغاسرخک کوچه شهید 

زکوی

وزارت جهاد کشاورزی200200اکرم بهوند پوربانک کشاورزی

3دزفولخوزستانکارگاه کپوبافی در دزفول87
بخش شهیون - دزفول 

روستای دارک
300300اکرم تختهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2اللیخوزستان(سفارشی دوزی)خیاطی زنانه88
خوزستان اللی روستای بنه 

سرخی
بانک توسعه تعاون

اکرم حاجی ور 

میرقاید
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1دزفولخوزستانتولیدی پوشاک89
شهرک مهاجرین خیابان 

شهید جعفری نبش کشاورز
صندوق کارآفرینی امید

اکرم عیسی وند 

چراغی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

پست بانکروستای ناشلیل3ایذهخوزستانتولید فرش دستباف90
اکرم لجم اورک 

پور
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت جهاد کشاورزی24001650اکرم مرادیصندوق کارآفرینی امیدرامشیر روستای طبره10رامشیرخوزستانپرورش قارچ91

3اندیکاخوزستانگلخانه92
روستای -آبژدان-اندیکا

شوکل
صندوق کارآفرینی امید

البرز اسدی 

حاجی وند
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل93
روستای آبی دشت 

بردنشانده
وزارت جهاد کشاورزی200200البرز جمالیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیمسجدسلیمان چم آسیاب3مسجدسلیمانخوزستانپرورش زنبور عسل94
اله یار محمدی 

عبده وند
وزارت جهاد کشاورزی750750

3اللیخوزستانکارگاه و فروشگاه صنایع دستی95
خوزستان اللی روستای 

جمال آباد
200200الهام جهانگیریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام دهنویصندوق کارآفرینی امیدشهیون روستای حسن آقا1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت96

بانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی97
الهام سواری 

سواری
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

98
 50واحد پرورش گاو شیری با ظرفیت 

راسی
3ایذهخوزستان

خوزستان شهرستان ایذه 

روستای نوترکی مجتمع 

دامپروری

وزارت جهاد کشاورزی70007000الهام طهماسبیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500الیاس روشنیبانک توسعه تعاونروستای گنبدلران1رامهرمزخوزستان رأسی50پرواربندی بره 99
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1آغاجاریخوزستانپرورش زنبور عسل100
آغاجاری، روستای 

سرجولکی
وزارت جهاد کشاورزی200200ام کلثوم شولیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدایذه خیابان شهید هاشمی1ایذهخوزستانزنبور داری101
امان اهلل ارزین 

برزین
وزارت جهاد کشاورزی400400

1شوشترخوزستانزنبورداری102
شوشتر روستای پرچستان 

آلکلو
وزارت جهاد کشاورزی400400امراله پورعزیزیصندوق کارآفرینی امید

1خرمشهرخوزستان راسی45پروار بندی گوساله 103
خرمشهر روستای شنه نهر 

 رده سادات11
وزارت جهاد کشاورزی18001800امل احمد نژادبانک توسعه تعاون

2دشت آزادگانخوزستانکارگاه خیاطی زنانه104
سوسنگرد مسیر اهلل اکبر 

روستای جلیزی سید عامر
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500امل حیدریصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل105
خوزستان اللی روستای بنه 

سرخی
وزارت جهاد کشاورزی200200امید حاجی پورصندوق کارآفرینی امید

8آبادانخوزستانپرورش میگو106

 _چوبده_آبادان_خوزستان

مجتمع پرورش میگو کانال 

C38 قطعه

وزارت جهاد کشاورزی60806080امید خادم زادهبانک کشاورزی

6شوشخوزستانکارگاه ایجاد نجاری ومصنوعات چوبی107

شوش غرب کرخه روستای 

سرخه صالح داود خیابان 

اصلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000امید سرخهبانک توسعه تعاون

108
دستگاه پاک کننده ترکیبی تحت 

فشار و جرم زدای محصوالت کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000امید شانه چیبانک کشاورزیدزفول روستای چپان20دزفولخوزستان

بانک کشاورزیباغملک روستای درب1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل109
امید علی 

شهریاری
وزارت جهاد کشاورزی200200

110
گل )کشت و پرورش گیاهان دارویی

(محمدی و به لیمو
وزارت جهاد کشاورزی400400امیدعلی مهریبانک کشاورزیخوزستان اللی روستای تراز2اللیخوزستان

1شوشخوزستان فروندی50پرورش زنبور عسل 111
بخش شاوور روستای مالک 

اشتر بیت اسماعیل سابق
وزارت جهاد کشاورزی200200امیر چنانیبانک توسعه تعاون

112
پرورش گوسفند داشتی با ظرفیت 

 راس100
1ایذهخوزستان

استان خوزستان شهرستان 

ایذه بخش مرکزی حومه 

شرقی چهارتنگ علیا

سازمان امور عشایر ایران10001000امیر مومنی مقدمبانک کشاورزی
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صندوق کارآفرینی امیدخوزستان اللی روستای تراز1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل113
امیر نشان 

اسکندری
وزارت جهاد کشاورزی200200

2باغ ملکخوزستان کلنی200زنبور 114

بخش مرکزی ـ روستای 

تمبی ـ خیابان شهید 

سواری

صندوق کارآفرینی امید
امیرحسین 

زنگنه منش
وزارت جهاد کشاورزی800800

1ایذهخوزستان(...پرتقال ، هلو و )باغ مرکبات 115

استان خوزستان شهرستان 

ایذه بخش مرغا روستای 

ورزرد سفلی

بانک توسعه تعاون
امیرحسین 

صفری ورزرد
وزارت جهاد کشاورزی500500

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل116
خوزستان اللی روستای گچ 

کرسا
وزارت جهاد کشاورزی200200امین بهداروندصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدامیدیه روستای نمره یک3امیدیهخوزستانتولیدی مصنوعات ای دی اف117
امین حرفره 

برآهویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل118
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200امین داودیصندوق کارآفرینی امید

1باغ ملکخوزستانرأسی100پرورش بره پرواری 119
خوزستان باغملک روستای 

تمبی
سازمان امور عشایر ایران12001200امین سواریبانک کشاورزی

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل120
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200امین هزاریانصندوق کارآفرینی امید

3گتوندخوزستانزنبورداری121
گتوند شهر سماله خیابان 

امام کوچه شهید عیدی
وزارت جهاد کشاورزی10001000امین وردی پورصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی400400ایرج حسین پورصندوق کارآفرینی امیدقاسم آباد-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی100پرورش زنبور عسل 122

2باغ ملکخوزستانکشت وپرورش گل نرگس123
خوزستان باغ ملک قلعه تل 

روستای بارانگرد
وزارت جهاد کشاورزی19001900ایرج خواجه ایبانک کشاورزی

2ایذهخوزستانگوسفند داشتی124
روستای چهارتنگ - ایذه

علیا
وزارت جهاد کشاورزی40004000ایمان امیری فربانک کشاورزی

2مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل125
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500ایمان داودیصندوق کارآفرینی امید

1دشت آزادگانخوزستانخیاطی زنانه و دوخت لباس کجلسی126
سوسنگرد مسیر اهواز 

روستای جاللیه شمالی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ایمان سعیدیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدمیانکوه نمره یک1امیدیهخوزستاناتصاالت لوله و لوله کشی127
ایمان سعیدی 

تم میری
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300
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1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 128

خیابان شهید فتاح 

قریشوندی کوچه شهید 

سیروس کاوسی

وزارت جهاد کشاورزی300300ایمور کاوسیبانک کشاورزی

1ایذهخوزستانواحد گوسفند داشتی129
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای چهارموران
سازمان امور عشایر ایران11001100ایوب حسن پوربانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونشهرک کوثر خ شهدا2دزفولخوزستانقالی بافی130
آخربس مختاری 

چهاربری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1ایذهخوزستانتولیدی پولک و نبات گلچین131
خوزستان ایذه روستای 

بردگپی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500آذر شیرعلیزادهصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانفرش دستباف132

استان خوزستان شهرستان 

ایذه بخش مرکزی روستای 

شمی

بانک توسعه تعاون
آرزو ابراهیمی 

پاتره
وزارت صنعت، معدن و تجارت140140

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 133

استان خوزستان ایذه و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200آرش لموچیصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل134
خوزستان اللی روستای 

جمال آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200آرمان حاجی پورصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانپرورش گوسفند داشتی135
بخش -ایذه-خوزستان

روستای یارعلیوند-میانگران
صندوق کارآفرینی امید

آرمین نوروزی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی200200

136
اپلیکیشن فروش محصوالت و خدمات 

کشاورزی
4اهوازخوزستان

-4بوستان -گلستان-اهوار

1پالک -بن بست کاوه
10001000آرین گندمکارپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

صندوق کارآفرینی امیدروستای کریم آباد-اندیکا2اندیکاخوزستانتولید فرش و قالی دستبافت137
آزاده خسروی 

کوت کالتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1350900

138
خدمات بازیها و سرگرمی های ورزشی 

غیر رایانه ای
3امیدیهخوزستان

روستای دونه -امیدیه

خیابان اصلی
صندوق کارآفرینی امید

آزاده صیفوری 

ریحانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

1رامهرمزخوزستان رأسی50پرواربندی بره 139
- دهستان سلطان آباد

روستای بن رشید
بانک توسعه تعاون

آزاده مزارعیان 

جو
وزارت جهاد کشاورزی500500

1آغاجاریخوزستانپرورش زنبور عسل140
اغاجاری روستای هادی 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی200200آفرین بزرگ خوپست بانک
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1دزفولخوزستانتولید فرش دستباف141
 خ 5روستای مهاجرین لین 

7گلستان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150آمنه رجبیصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی142

روستای مهاجرین خ شهید 

جعفری بین بوستان و 

29بهارستان پالک

صندوق کارآفرینی امید
آمنه طهماسبی 

فر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1دزفولخوزستانقالی بافی143
شهرک سیاه منصور خیابان 

المهدی
بانک توسعه تعاون

آمنه عبدالهی 

اصل
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1اندیکاخوزستانخرده فرروشی پوشاک نوزاد144
روستای -آبژدان-اندیکا

جعفرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500آمنه یوسفیبانک توسعه تعاون

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل145
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
صندوق کارآفرینی امید

بابک سلطانی 

آلکویی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1ایذهخوزستانتولید و پرورش قارچ خوراکی146
ایذه روستای بلوطک 

شیخان
وزارت جهاد کشاورزی200200بابک نوروزیبانک توسعه تعاون

147
 100پروانه بهره برداری بره پرواری 

راسی
1بهبهانخوزستان

روستای اسالم آباد -بهبهان

علیا
سازمان امور عشایر ایران12801280بارانی روزهپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی440440باقر غبیشاویصندوق کارآفرینی امیدرامشیر روستای مثینیه1رامشیرخوزستانپرورش قارچ خوراکی148

وزارت جهاد کشاورزی950950باقر ملحانیبانک توسعه تعاوناب باران یک2آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند149

30باغ ملکخوزستان راس گاو شیری19پرورش150
روستای -قلعه تل-باغملک

بارانگرد
بانک کشاورزی

بامداد فتحی 

مورگانی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

3دزفولخوزستانکارگاه کپوبافی در دزفول151
- شهیون روستای -دزفول 

ازگه
300300بانو بیادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول عبداللهیصندوق کارآفرینی امیدشهرک مهاجرین خ معلم1دزفولخوزستانقالی بافی152

2اللیخوزستان(سفارشی دوزی )خیاطی زنانه 153
خوزستان اللی روستای 

ططرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400بتول هزاریانبانک توسعه تعاون

2دزفولخوزستان راسی10پرورش گاو شیری سنتی 154
دزفول گاومیش آباد شرقی 

خیابان سوم
وزارت جهاد کشاورزی12001200بختیار آرپناهیصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانواحد پرورش گوسفند داشتی155
خوزستان ایذه روستای 

برآفتاب چاه دوپک
بانک کشاورزی

بخش علی 

خسروی
سازمان امور عشایر ایران12401240

300300بدریه سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی156
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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300300بدریه سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی157
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

158
 100پرورش زنبور عسل به ظرفیت 

کندو
بانک کشاورزیگوبیرتصفیه شکر2اهوازخوزستان

برزو بارانی شیخ 

رباط
وزارت جهاد کشاورزی500500

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت159
شهیون روستای بیشه بزان 

خیابان فردوسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150برزو سبزیان پاپیصندوق کارآفرینی امید

1خرمشهرخوزستان راسی45پروار بندی گوساله 160
خرمشهر روستای شنه نهر 

10
وزارت جهاد کشاورزی10001000بسنه احمد نژادبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدروستای زاویه عزیب1دزفولخوزستانپروار بندی پرورش گوساله161
بسنه شیرزاده 

وحیدی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1دزفولخوزستانقالی بافی162
شهرک شیرین آب خیابان 

آذر
بانک توسعه تعاون

بگم جان 

حسینی 

احمدفداله

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل163
بخش - مسجدسلیمان

بیبیان-مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی400400بندعلی آنبوتصندوق کارآفرینی امید

1هویزهخوزستانحصیر بافی164
هویزه شهر رفیع روستای 

مچریه
300300بنیه فیلی زادهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف165
-روستای قلعه چنگایی-اللی

طبقه همکف-خیابان فرعی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400بهاره بهداروندبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بهاره عیسوند رادصندوق کارآفرینی امید3روستای حسین کلولی لین1دزفولخوزستانقالی بافی166

2مسجدسلیمانخوزستانپرورش زنبور عسل167

روستای چم آسیاب جنب 

مرغداری زنگیان زنبورستان 

حافظی

وزارت جهاد کشاورزی484484بهراد حافظیبانک کشاورزی

5دزفولخوزستانتولید توت فرنگی در گلخانه168
بخش - دزفول - خوزستان 

83پالک - 3
وزارت جهاد کشاورزی75007500بهرام صالحیبانک کشاورزی

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل169
خوزستان اللی روستای 

آرپناه
وزارت جهاد کشاورزی200200بهرام فرجیصندوق کارآفرینی امید

170
 100پرورش زنبور عسل به ظرفیت 

کندو
بانک کشاورزیگوبیرتصفیه شکر2اهوازخوزستان

بهروز بارانی 

شیخ رباط
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی400400بهروز رادمنشصندوق کارآفرینی امید2روستای کلگدره1اندیمشکخوزستانزنبورداری171



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

وزارت جهاد کشاورزی200200بهروز سروستانبانک کشاورزیباغملک روستای چیدن1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل172

173
طرح توجیه اقتصادی و فنی گلخانه 

تولید گل و گیاه
8دزفولخوزستان

-30پالک-دزفول-خوزستان

6دریچه-روستای جاته
وزارت جهاد کشاورزی80001500بهروز کالنتریانبانک کشاورزی

1ایذهخوزستانپرورش مرغ بومی174
بخش -ایذه-خوزستان

نوترکی روستای اشترگرد
وزارت جهاد کشاورزی200200بهروز کلی زیالبیصندوق کارآفرینی امید

3امیدیهخوزستانتولیدنان175

امیدیه روستای دونه 

ورودی جاده اصلی پشت 

تاسیسات آب رسانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000بهزاد شریفیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی280280بهزاد صالحوندبانک کشاورزیدشت گل1مسجدسلیمانخوزستانپرورش زنبور عسل176

بانک توسعه تعاوندزفول شهر سیاه منصور1دزفولخوزستانپرورش زنبور عسل177
بهزاد محمودی 

خواه
وزارت جهاد کشاورزی200200

3اندیکاخوزستانراسی45پرواربندی گوساله 178
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای پااب شالل
سازمان امور عشایر ایران22501250بهمن حسنوندصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانپرورش زنبور179
ایذه هالیجان روستای 

گورخر
صندوق کارآفرینی امید

بهمن لجم اورک 

پور
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستانپرورش مرغ بومی180
خوزستان ایذه روستای 

بردگپی
صندوق کارآفرینی امید

بهمن مقصودی 

نیا
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی58005800بهنام آقاپورزنگنهبانک کشاورزیباغملک روستای بختگان-4باغ ملکخوزستانتولید محصوالت گلخانه ای گل وگیاه181

4باغ ملکخوزستانپرورش بره پرواری182

خوزستان باغملک قلعه تل 

مجتمع دامپروری اشکفت 

زرد

وزارت جهاد کشاورزی43004300بهنام شیرانیبانک کشاورزی

3مسجدسلیمانخوزستانمحصوالت گلخانه ای183
مسجدسلیمان روستای 

گلگیر
بانک کشاورزی

بهنام کوچکی 

ایوه
وزارت جهاد کشاورزی750200

1دزفولخوزستانقالی بافی184
شهرک حسین کلولی خ 

 روبروی آژانس3احسان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200بی بی جان آقوندصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیداندیکا روستای کوشک1اندیکاخوزستانقالی بافی185

بی بی جان 

طهماسی گلی 

وند

وزارت صنعت، معدن و تجارت180180

1اللیخوزستانگلخانه186
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
صندوق کارآفرینی امید

بی بی جان 

هزاریان
وزارت جهاد کشاورزی570570



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2دزفولخوزستانقالی بافی187
روستای قلعه سید خیابان 

پشت مسجد نور
بانک توسعه تعاون

بی بی طال 

پذیرش
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1دزفولخوزستانقالی بافی188
روستای انجیرک گلستان 

352 پالک 12
بانک توسعه تعاون

بی بی کوچک 

نصیری چهاربری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بی بی گنجی مالصندوق کارآفرینی امید5روستای کلولی خ نگین 1دزفولخوزستانفرش دستباف189

بانک توسعه تعاون2شهرک کوثر لین 2دزفولخوزستانقالی بافی190
بی بی نصیری 

چهاربری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

10شوشترخوزستانبرنجکوبی191
شوشتر شهرک شهید نور 

محمدی گاللک
وزارت جهاد کشاورزی3000030000بیژن امامیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیباغملک روستای چیدن1باغ ملکخوزستانکلنی100پرورش زنبور عسل192
بیمحمد 

سروستانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیداندیکا سرگچ آبژدان1اندیکاخوزستانپرورش زنبور عسل193
پرستو احمدی 

نورالدین وند
وزارت جهاد کشاورزی200200

1ایذهخوزستانکاشت داروهای گیاهی194
ایذه بخش سوسن روستای 

مهرنان صفلی
صندوق کارآفرینی امید

پرستو سلطانی 

نوذرپور
وزارت جهاد کشاورزی200200

1گتوندخوزستانپرورش زنبور عسل195
روستای -عقیلی-گتوند

حیدر
وزارت جهاد کشاورزی200200پروانه جعفرنژادبانک کشاورزی

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل196
خوزستان اللی روستای 

انبارسفید
صندوق کارآفرینی امید

پروانه 

محمدحسینی 

حاجیور

وزارت جهاد کشاورزی200200

197
تولیدی مانتو شلوار و لباس زنانه 

سفارشی
20اهوازخوزستان

اهواز روستای دغاغله 

 روبروی چاه 2خیابان نفت 

47

پست بانک
پروانه یوسفی 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000

1ایذهخوزستانفرش دستباف198

شهرستان ایذه روستای 

راسفند کوچه شهید 

اسفندیاری

بانک توسعه تعاون
پروین 

اسفندیاری الپهن
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1ایذهخوزستانفرش دستباف199
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای بردبران
بانک توسعه تعاون

پروین اسماعیل 

وندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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3اللیخوزستانکارگاه و فروشگاه صنایع دستی200
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
بانک توسعه تعاون

پروین حسین 

وند
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت201
روستای حسین کلولی 

5نگین 
صندوق کارآفرینی امید

پروین عیسوند 

راد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1ایذهخوزستانتولید فرش دستبافت202
روستای -ایذه-خوزستان

تکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پروین موسویبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستای نیرو وند- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف203
پروین یوسفی 

حاجیور
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450

2اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف204
خوزستان اللی روستای 

میانرودان
بانک توسعه تعاون

پری رضایی 

میرقاید
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

صندوق کارآفرینی امیدموردفل- ایذه 1ایذهخوزستانزنبورداری205
پریجان فتحعلی 

جونقانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدروستای پیازکار1بهبهانخوزستانکپو بافی206
پریسا باقری بنه 

سرحدی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

207
 100پرورش و نگهداری زنبور عسل 

کندو
1گتوندخوزستان

روستای -عقیلی- گتوند 

پشت درب وسطی
وزارت جهاد کشاورزی200200پریسا براتیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500پریسا جعفریبانک توسعه تعاونروستای دوکوهه-اندیمشک1اندیمشکخوزستانکارگاه تولی قالی و تابلو فرش208

سازمان امور عشایر ایران300300پریسا حاتمیبانک توسعه تعاونناصرو خسرو-آبژدان-اندیکا1اندیکاخوزستانپرورش قارچ209

210
 )کارگاه و فروشگاه صنایع دستی 

(گلیم بافی
1اللیخوزستان

خوزستان اللی روستای 

ططراباد
400400پریسا حاجی پوربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اهوازخوزستانتولید پوشاک211

بخش .شهرستان اهواز

روستای .اسماعیلیه

اسماعیلیه

صندوق کارآفرینی امید
پریسا صالحی 

سمندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1دزفولخوزستانقالی بافی212
روستای سنجر خ ساحلی 

جنب کوچه گل مریم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پریسا فرخ وندصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت213
گاومیش آباد شرقی خیابان 

234نهم پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پریگل صالحیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت10801080پریوش خسرویصندوق کارآفرینی امیدشهرک امام حسین-اندیکا2اندیکاخوزستانتولیدی پوشاک214
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2باغ ملکخوزستانکشت و پرورش گیاهان دارویی215
خوزستان باغملک روستای 

بختکان
وزارت جهاد کشاورزی10001000پریوش کیانیبانک کشاورزی

216
طرح توجیهی احداث کارگاه و 

فروشگاه صنایع دستی
2اللیخوزستان

خوزستان اللی خیابان 

شهید مطهری
بانک توسعه تعاون

پژمان 

جهانبخشی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اندیکاخوزستان فروندی50پرورش زنبور عسل 217
بخش -اندیکا-خوزستان

روستای چگارمان-مرکزی
بانک کشاورزی

پوراندخت بی 

باک
وزارت جهاد کشاورزی230230

218
تولید قالی دست بافت و طرح و نقشه 

قالی بختیاری خوزستان
2مسجدسلیمانخوزستان

مسجدسلیمان تمبی پایین 

جنب مرغداری رنجبر اتاق 

2

صندوق کارآفرینی امید
پوریا احمدی 

نورالدین وند
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 219

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400پیمان الماسیصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی220
شهیون روستای آبید سره 

یک
صندوق کارآفرینی امید

تاج طال حاجی 

وند عباسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200تاجماء نساروندبانک توسعه تعاونروستای سنجر1دزفولخوزستانفرش دستباف221

1دزفولخوزستانقالی بافی222
روستای مهاجرین خیابان 

گلچین
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200تاجماه عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

200200تأمینه شجاعیصندوق کارآفرینی امیدبهبهان روستای پیازکار1بهبهانخوزستانکپوبافی223
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دزفولخوزستان راسی5پرورش گاومیش224

-بخش چغامیش-دزفول

روستای ده نو باقر خ امام 

جواد شرقی

صندوق کارآفرینی امید
تریکه حسین 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی600600

300300تکیه سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی225
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایذهخوزستانتولید فرش دستبافت226
روستای -ایذه-خوزستان

2کلدوزخ 
بانک توسعه تعاون

توران باقری 

حجت
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف227
باغ ملک روستای اشکفت 

زرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200توران پیکرستانبانک توسعه تعاون

1اندیکاخوزستانپرورش قارچ228
روستای -آبژدان-اندیکا

ناصرخسرو
بانک توسعه تعاون

توران حاتمی 

دزدارایی
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی54505450توفیق شریفیبانک کشاورزیامیدیه چاه سالم حبابه علیا4امیدیهخوزستانپرورش گاو شیری229
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1باغ ملکخوزستانکلنی100پرورش زنبور عسل230
خوزستان باغملک روستای 

رباط علیا خیابان مسجد
وزارت جهاد کشاورزی200200تیمور احمدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900تیمور احمدیصندوق کارآفرینی امیداندیکا سرگچ آبژدان1اندیکاخوزستانتولید وبسته بندی نان خبازی231

8ایذهخوزستانطرح تولیدی فرش دستباف232
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای کمالوند
بانک کشاورزی

ثریا موسوی 

گورابی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

وزارت جهاد کشاورزی200200ثریا نوروزیپست بانک1روستای اب باران,اغاجاری1آغاجاریخوزستانپرورش زنبور عسل233

وزارت جهاد کشاورزی12001200جاسم البوحمدانصندوق کارآفرینی امیدشهر دزآب2دزفولخوزستان راسی10پرورش گاوشیری سنتی 234

235
پرورش گوسفند داشتی با ترکیب 

 راسی100ژنتیکی جدید 
3شوشخوزستان

شوش بخش شاوور روستا 

بیت ثجیل
بانک کشاورزی

جاسم بیت 

اسمعیلی
وزارت جهاد کشاورزی15201520

1شوشخوزستانبسته بندی مواد غذایی236
شوش بخش شاور روستای 

اسماعیل غانم
وزارت صنعت، معدن و تجارت500400جاسم خنیفرصندوق کارآفرینی امید

300300جاسم سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی237
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت جهاد کشاورزی12001200جاسم شالگهصندوق کارآفرینی امیدروستای بنه علوان2دزفولخوزستانپرورش گاومیش شیری238

2باغ ملکخوزستان کلنی200زنبور 239
بخش مرکزی ـ روستای 

اللب
پست بانک

جان محمد 

بناری
وزارت جهاد کشاورزی730730

3اندیکاخوزستانفروندی150پرورش زنبور عسل240
عشایر -بخش چلو-اندیکا

برهان عالی
صندوق کارآفرینی امید

جان محمد 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1رامهرمزخوزستان رأسی50پرواربندی بره 241
روستای - بخش سلطان آباد

بنه عباس
بانک توسعه تعاون

جانمحمد 

ذهرابی پور
وزارت جهاد کشاورزی500500

242
 15طرح پرورش گاوشیری با ظرفیت 

راس
2ایذهخوزستان

خوزستان ایذه روستای 

(کولفرح) 2کوهباد 
وزارت جهاد کشاورزی20402040جاوید داودیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی39603960جبار ممبینیبانک کشاورزی2بخش 3باغ ملکخوزستانرأسی220گوسفند داشتی 243

1گتوندخوزستانزنبورداری244
گتوند عقیلی روستای 

سیدان
وزارت جهاد کشاورزی200200جعفر سهرابیصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل245

خوزستان اللی روستای 

 قطعه 41باباروزبهان پالک 

112

صندوق کارآفرینی امید
جعفرقلی 

اسکندری
وزارت جهاد کشاورزی400400
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3امیدیهخوزستانتولیدی درب و پنجره سازی246
ابتدای روستای دونه باالی 

جوشکاری حمیدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500جالل حمیدیصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانواحد پرورش گوسفند داشتی247
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای تلخ آب الپهن
بانک توسعه تعاون

جالل خدابخشی 

الپهنی
سازمان امور عشایر ایران844844

248
ساخت تولید مبلمان و مصنوعات 

چوبی
8کارونخوزستان

شهرستان کارون روستای 

سویسه
وزارت صنعت، معدن و تجارت70007000جلیل عساکرهپست بانک

249
انبارداری و نگهداری محصوالت 

کشاورزی توسط سیلوی غالت
20حمیدیهخوزستان

شهرستان حمیدیه روستای 

شبیشه سر جاده اصلی 

محور حمیدیه سوسنگرد 

دست راست

وزارت جهاد کشاورزی3500035000جلیل نژاد کالفیبانک کشاورزی

300300جمال جمالیبانک توسعه تعاونشهر رفیع روستای عمیه1هویزهخوزستانحصیر بافی250
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5خرمشهرخوزستانپرورش ماهی سفید در نهر صد متر251
جزیره مینو روستای غانمیه 

57پالک 
صندوق کارآفرینی امید

جمال حسن 

نباتی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1ایذهخوزستانواحد پرورش گاو شیری252
خوزستان ایذه روستای 

جوغ بند
سازمان امور عشایر ایران13901390جمشید اورکبانک توسعه تعاون

1اندیکاخوزستانفروندی100پرورش زنبور عسل 253
روستای -آبژدان-اندیکا

جمال آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500جمشید حاتمیصندوق کارآفرینی امید

4بهبهانخوزستانپرورش گاو شیری254
جاده زیدون روستای دو 

گوش
وزارت جهاد کشاورزی82008200جمشید رادیبانک کشاورزی

1ایذهخوزستان راسی10پرورش گاوشیری دورگ 255
استان خوزستان شهرستان 

ایذه سرقلعه هالیجان
بانک توسعه تعاون

جمشید سعیدی 

سرقلعه
وزارت جهاد کشاورزی12701270

1باغ ملکخوزستانرأسی10پرورش گاو شیری 256
باغملک شهر قلعه تل 

روستای تمبی
سازمان امور عشایر ایران11001100جمشید سواریبانک کشاورزی

300300جمعه سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی257
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3اندیمشکخوزستانزنبورداری258
- اندیمشک بخش الوار 

روستای کاکارود- ادریسی 
وزارت جهاد کشاورزی10001000جمعه فتحیصندوق کارآفرینی امید
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1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 259

استان خوزستان و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

صندوق کارآفرینی امید
جمعه موسوی 

ده موردی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل260
خوزستان اللی روستای دره 

شیخون
بانک توسعه تعاون

جمعه هاشمی 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی200200

5ایذهخوزستان راس50پرورش گاوشیری با ظرفیت 261
خوزستان ایذه بخش 

مرکزی مجتمع نوترکی
بانک کشاورزی

جهان بخش 

کرمی
وزارت جهاد کشاورزی68006800

2مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل262
بخش - مسجدسلیمان

نفتک-مرکزی
بانک کشاورزی

جهانبخش 

داودی
وزارت جهاد کشاورزی480480

پست بانکسردشت روستای المهدی1دزفولخوزستانراسی100پرواربندی بره 263
جهانبخش 

عیسوند رجبی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1آغاجاریخوزستانپرورش زنبور عسل264
آغاجاری، روستای 

سرجولکی
پست بانک

جهانگیر خاکی 

رودباری
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدایذه روستای میانگران علیا3ایذهخوزستانتولید موزاییک265
جهانگیر نوروزی 

زاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400

2دزفولخوزستانپرواربندی گوساله266
خیابان امام شمالی خ نعیم 

137پالک 
وزارت جهاد کشاورزی13001300جواد بی باکصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی500500جواد سپهریانصندوق کارآفرینی امیدروستای گلمهک2اندیمشکخوزستانزنبورداری267

5باویخوزستانتولیدی پوشاک268
شیبان بیت محارب خ اول 

کوچه دوم
وزارت صنعت، معدن و تجارت14701470جواد سعیدیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500جواد شریفیصندوق کارآفرینی امیدامیدیه روستای مجنون5امیدیهخوزستانتولید محصوالت بتنی269

5دزفولخوزستانتولید بتن اماده270

جاده دزفول به 

بعد از .20کیلومتر.شوشتر

پل کهنک

وزارت صنعت، معدن و تجارت80008000جواد کایدانیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200جواهر احمدیبانک توسعه تعاوناندیکا دینراک فردوس آباد1اندیکاخوزستانقالیبافی271

300300چماله سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی272
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

8ایذهخوزستانمجتمع گردشگری273

استان خوزستان شهرستان 

ایذه شهر دهدز بلوار شهدا 

روبروی پارک دولت پشت 

رستوران ها

بانک توسعه تعاون
چنگیز ابدالی 

دهدزی
72007200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل274
روستای آبی دشت 

بردنشانده
وزارت جهاد کشاورزی400400حاج علی جمالیبانک کشاورزی

1اندیکاخوزستانعطاری275
-بخش آبژدان-اندیکا

روستای حاج حسن آقا
وزارت صنعت، معدن و تجارت720720حاجی آقا حاتمیصندوق کارآفرینی امید

1اندیمشکخوزستانزنبورداری276
اندیمشک بخش الوار 

گرمسیری روستای مازو
وزارت جهاد کشاورزی500500حاجی رضا الفتیصندوق کارآفرینی امید

3دزفولخوزستانکارگاه کپوبافی در دزفول277
بخش شهیون - دزفول 

روستای اسالم آباد
200200حاجیه بشامصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای نیرو وند- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف278
حاجیه بیگم 

یوسفی حاجیور
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450

1رامهرمزخوزستان راسی30پروار بندی گوساله 279
رامهرمز روستای تغلی 

البوفتیله
وزارت جهاد کشاورزی10001000حافظ فاطمی کیابانک توسعه تعاون

2باویخوزستانگوسفند مولد280
باوی مالثانی -خوزستان

روستای جلیعه
وزارت جهاد کشاورزی12001200حافظ ویسیبانک کشاورزی

4شوشترخوزستان راسی500دامپروری بره 281

شوشتر روستای کوله جاز 

جنب جاده روستای شهید 

2759قلی پور پالک 

بانک کشاورزی
حبیب ابراهیم 

وند
وزارت جهاد کشاورزی38403840

وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800حبیب احمدیبانک توسعه تعاونسرگچ آبژدان-اندیکا2اندیکاخوزستانطراحی دکوراسیون داخلی-نجاری282

2دزفولخوزستان راس10پرورش گاو میش شیری 283
دزفول روستای بهروزی 

خیابان مطهری
وزارت جهاد کشاورزی12001200حبیب ذبیحی فرصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل284
خوزستان اللی روستای 

خراج صلواتی
صندوق کارآفرینی امید

حبیب رضایی 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی200200

5شوشترخوزستانپرورش قارچ خوراکی285

روستای -شوشتر-خوزستان

 جاده 7کیلومتر-مهدی آباد

شوشتر اهواز

بانک توسعه تعاون
حبیب عباس 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی29402940

1اللیخوزستانپرورش زنبورعسل286
روستای سرمسجد - اللی

باریکی تکی
صندوق کارآفرینی امید

حجت اهلل 

کچویی پبدنی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3رامهرمزخوزستانپرواربندی گوساله یکصد رأسی287
- شهرک صنعتی دامپروری

روستای غویله سادات
بانک کشاورزی

حجت اله 

احسانی
وزارت جهاد کشاورزی40004000
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بانک کشاورزیباغملک روستای چلچلک1باغ ملکخوزستان کلنی200پرورش زنبور عسل288
حجت اله 

شهریاری
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی500500حجت اله مرادیبانک کشاورزیاندیمشک1اندیمشکخوزستانپرورش زنبور عسل289

صندوق کارآفرینی امیددزفول روستای المهدی2دزفولخوزستان راسی100پرواربندی بره 290
حداد 

عیسوندفرخی
وزارت جهاد کشاورزی12501250

1ایذهخوزستانکارگاه قالی بافی291
ایذه رمه چر روستای اکبر 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حدیث جوادیبانک توسعه تعاون

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 292
-بخش آبژدان-اندیکا

روستای عبدالرضا
وزارت جهاد کشاورزی200200حدیث قندعلیصندوق کارآفرینی امید

1بهبهانخوزستانکپوبافی293
روستای - بهبهان- خوزسان

پازکار
صندوق کارآفرینی امید

حرمت خلیلی 

پور
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4هندیجانخوزستان هکتار6کشت نخیالت در سطح 294
هندیجان جنوبی روستای 

چم شعبان
وزارت جهاد کشاورزی20002000حسن بوشهریصندوق کارآفرینی امید

3اندیمشکخوزستانکارگاه سفالگری295
بخش الوار گرمسیری 

دهستان مازو روستای کوثر
990990حسن توپالبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی40004000حسن چراغیصندوق کارآفرینی امیدروستای ایسپره3دزفولخوزستانپرواربندی گوساله296

300300حسن حمیدیصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی297
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300حسن سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی298
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300حسن سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی299
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت جهاد کشاورزی200200حسن صالحیصندوق کارآفرینی امیدصالح کوتاه-آبژدان-اندیکا1اندیکاخوزستانپرورش قارچ خوراکی300

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 301
گله توک روستای -اندیکا

صفی آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200حسن طاهریصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدکوشک- اندیکا - خوزستان 1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 302
حسن طهماسبی 

شاه منصوری
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی20002000حسن عبادیبانک کشاورزیهندیجان شمالی5هندیجانخوزستانخرید بدنه لنج فایبر گالس303
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4شوشخوزستاناحداث بوجاری304
شوش شهر الوان روستای 

شیخ فارس
بانک توسعه تعاون

حسن عبداله 

خسرجی
وزارت جهاد کشاورزی70007000

2دزفولخوزستان راس15گاو شیری 305
استان خوزستان شهرستان 

دزفول شهرک امیرالمومنین
وزارت جهاد کشاورزی15601560حسن فری زادهپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی49044904حسن کربول زادهبانک توسعه تعاونشوشتر روستای شرافت3شوشترخوزستانپرواربندی گوساله306

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل307
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی400400حسنعلی جمالیصندوق کارآفرینی امید

300300حسنه سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی308
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3اندیمشکخوزستانزنبورداری309
- اندیمشک بخش الوار 

احسینیه
بانک توسعه تعاون

حسین ابدالی 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی990990

4شوشخوزستانگلخانه پرورش گل310
شوش بخش فتح المبین 

روستای سید صبحان
وزارت جهاد کشاورزی48484848حسین پویان فربانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی1252012520حسین تراهیبانک کشاورزیروستای بنه عیسی5دزفولخوزستانپرورش گاومیش صنعتی311

3باغ ملکخوزستانرأسی100پرواربندی گوساله 312

خوزستان باغملک قلعه تل 

مجتمع پرواربندی اشکفت 

زرد تکیه

بانک توسعه تعاون
حسین جمعه 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی62326232

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 313
-بخش آبژدان-اندیکا

شهرک طالقانی
صندوق کارآفرینی امید

حسین حسین 

پور
وزارت جهاد کشاورزی300300

6دزفولخوزستاننهالستان314
دزفول جاده روستای زاویه 

مرادی
وزارت جهاد کشاورزی75007500حسین درفشبانک توسعه تعاون

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل315

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

اشگفت منا- حتی 

وزارت جهاد کشاورزی200200حسین سراجیصندوق کارآفرینی امید

2دزفولخوزستانپرورش گاو شیری316
دزفول گاومیش آباد شرقی 

خیابان هفتم
وزارت جهاد کشاورزی16001600حسین سفیدگرصندوق کارآفرینی امید

300300حسین سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی317
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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3شوشترخوزستانگوساله پرواری318

شوشتر جاده کشت و 

صنعت کارون مجتمع 

- دامپروری وزین دام 

چاپارخانه

بانک توسعه تعاون
حسین سیککی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی40004000

319
 راسی با 50پرورش گوسفند داشتی 

ترکیب ژنتیکی جدید
1شوشخوزستان

شوش بخش مرکزی 

روستای خلف مسلم
وزارت جهاد کشاورزی780780حسین عبدالهبانک کشاورزی

1اندیکاخوزستان راسی30پروار بندی گوساله320

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اندیکا 

چلوار- سرچل 

صندوق کارآفرینی امید
حسین عبدالهی 

آرپناهی
سازمان امور عشایر ایران12001200

8شوشترخوزستانواحدگردشگری رستوران بین راهی321

شوشتر میان اب شمالی 

 جاده شوشتر به 5کیلومتر 

اهواز

38113811حسین کمالی نیابانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

322
تعویض بدنه )نوسازی شناور صیادی 

(چوبی و نصب بدنه فایبرگالس نوساز
12هندیجانخوزستان

هندیجان شمالی خیابان 

بسیج کوچه سعدی
وزارت جهاد کشاورزی20002000حسین گشتیلبانک کشاورزی

323
 200ظرفیت - پروار بندی گوساله

راس در هر دوره
6اندیمشکخوزستان

خوزستان، اندیمشک، 

پالک  – روستای 4بخش 

17از اصلی  –فرعی 

پست بانک
حسین محمدی 

بنواری
وزارت جهاد کشاورزی1000010000

1اندیکاخوزستانکندویی150پرورش زنبور 324
شهرستان اندیکا بخش چلو 

روستای شیخ برهان عالی
وزارت جهاد کشاورزی200200حسین محمودیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200حسین محمودیصندوق کارآفرینی امیدشوشتر روستای کوله جاز1شوشترخوزستانزنبورداری325

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 326

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
حسین موسوی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 327

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400حشمت مرادیصندوق کارآفرینی امید

300300حکم سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیربافی328
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1دزفولخوزستانپرورش گاومیش329

دزفول شهرک شهید 

بهشتی خیابان آزادگان 

جنب مخابرات

وزارت جهاد کشاورزی500500حکیمه حمدانیصندوق کارآفرینی امید

1گتوندخوزستانزنبورداری330
یعد - گتوند بلوار مطهری 

از مدرسه استثنایی پیام
صندوق کارآفرینی امید

حکیمه 

منصورزاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

300300حلیمه عبودزادهبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی331
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2دزفولخوزستان راسی10گاو شیری 332

خوزستان دزفول کیلومتر 

 جاده شوشتر شهرک 20

فیروز آباد

وزارت جهاد کشاورزی10001000حمزه ادابیصندوق کارآفرینی امید

2رامشیرخوزستانتوسعه و بازسازی کارکاه شن و ماسه333
رامشیر بخش مشراگه 

روستای مریبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400حمزه البوغبیشبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000حمزه چنانیانصندوق کارآفرینی امیدشوش روستای دوار2شوشخوزستانتوسعه کارگاه بلوک زنی334

300300حمزه سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی335
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4ایذهخوزستانپرواربندی گوساله336
خوزستان ایذه روستای 

راسفند
وزارت جهاد کشاورزی1200012000حمزه علی نادریبانک کشاورزی

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل337
خوزستان اللی روستای گچ 

کرسا
وزارت جهاد کشاورزی200200حمید اسمعیلیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدشوش روستا شیخ حسن1شوشخوزستان فروندی50پرورش زنبور عسل 338
حمید ال کثیری 

زارع
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی500500حمید الفتیبانک کشاورزیشهرک دوکوهه1اندیمشکخوزستانزنبور داری339

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل340
خوزستان اللی روستای 

پاگچ
وزارت جهاد کشاورزی200200حمید انجزیصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانواحد گوسفند داشتی341

خوزستان شهرستان ایذه 

روستای چمن سادات 

حسینی

سازمان امور عشایر ایران800800حمید حسینیبانک کشاورزی

3آبادانخوزستان(نخلستان)کشت و توسعه نهال و بذر 342
روستای شلحه - آبادان 

5ثوامر رسالت 
وزارت جهاد کشاورزی700700حمید داودیانبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200حمید دوستانیصندوق کارآفرینی امیداللی روستای بنه سرخی1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل343



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل344

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

تراز

وزارت جهاد کشاورزی200200حمید رحیمیصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانفرآوری و بسته بندی غالت و خشکبار345

خوزستان شهرستان دزفول 

بخش چغامیش روستای 

دهنو باقر خیابان امام علی

وزارت جهاد کشاورزی700700حمید سعدیبانک توسعه تعاون

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل346

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

ططر اباد

وزارت جهاد کشاورزی200200حمید هزاریانصندوق کارآفرینی امید

5هندیجانخوزستانخرید بدنه لنج فایبر گالس347
هندیجان شمالی کوی 

پاسداران خیابان دوم
بانک کشاورزی

حمیدرضا 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی20002000

2مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل348
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
پست بانک

حمیدرضا 

صالحی کاهکش
وزارت جهاد کشاورزی600600

3بهبهانخوزستاناحداث باغ نخیالت349
روستای -جاده سیمان

ساالرآباد
بانک کشاورزی

حمیدرضا 

عسکرپور
وزارت جهاد کشاورزی13001300

3مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل350
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی800800حمیدرضا مرادیبانک کشاورزی

30باویخوزستانتولید رب گوجه فرنگی و انواع مربا351

 35شهرستان باوی کیومتر 

جاده اهواز به مسجد 

سلیمان روبروی اردوگاه 

مراقبتی روستای سلیله

وزارت جهاد کشاورزی2500025000حمیده جعادلهپست بانک

صندوق کارآفرینی امید5باوی مالثانی خ -خوزستان2باویخوزستاننازک دوز زنانه352
حمیده حمیدی 

مهر
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایذهخوزستانواحد پرورش گیاهان دارویی353
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای چهارتنگ سفلی
وزارت جهاد کشاورزی200200حمیده رضاییصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی500500حمیده نظریبانک توسعه تعاونرامهرمز روستای زیر زرد2رامهرمزخوزستان راسی30پروار بندی گوساله 354

3اندیمشکخوزستانتولیدی پوشاک355

اندیمشک شهرک دوکوهه 

 4 خیابان 5خیابان الله 

طبقه همکف

بانک توسعه تعاون
حمیرا الماسی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000
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2اندیکاخوزستانفروندی100پرورش زنبور عسل 356
کوی شهید -آبژدان-اندیکا

مجید ورناصری
صندوق کارآفرینی امید

حنیفه ورناصری 

قندعلی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1دزفولخوزستانقالی بافی357
شهرک مهاجرین خ گلچین 

جنب مخابرات
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حوأ عبداله هیبانک توسعه تعاون

300300حیات سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی358
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5کارونخوزستانپرورش و تولید گیاهان دارویی359
شهرستان کارون روستای 

گاومیش جمال آباد
وزارت جهاد کشاورزی17501750حیدر بریههبانک کشاورزی

4ایذهخوزستانسنگ الشه ساختمانی360

استان خوزستان شهرستان 

ایذه بخش مرکزی هالیجان 

روستای مورد غفار

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000حیدر کیانی اصلبانک توسعه تعاون

2ایذهخوزستانطرح تولیدی مانتو، شلوار و لباس زنانه361
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای راسفند
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000خاطره نوروزیصندوق کارآفرینی امید

300300خالد سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی362
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل363
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
سازمان امور عشایر ایران500500خان بابا جمالیصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 364

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
خانعلی ارزن 

برزین
وزارت جهاد کشاورزی400400

365
تولید و آموزش فرش دستبافت و 

دستبافته ها
2دزفولخوزستان

روستای - شهرستان دزفول 

 خیابان 3مهاجرین لین 

شهید طهماسبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خانم بس اداویصندوق کارآفرینی امید

2ایذهخوزستان راسی15پرورش گاوشیری 366
خوزستان شهرستان ایذه 

1روستای ناشلیل
وزارت جهاد کشاورزی14701470خدابس پورسعیدبانک توسعه تعاون

1ایذهخوزستانفرش دستباف367

استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای پرچستان 

گوریی

بانک توسعه تعاون
خدابس موالیی 

پارده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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2دزفولخوزستانراسی150پرواربندی بره 368
استان خوزستان شهرستان 

دزفول روستای شیرین آب
پست بانک

خداداد 

عیسوندزیبایی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1شوشخوزستانکارگاه تولیدی وخیاطی پوشاک زنانه369
شوش روستای میان اب 

روستای سید خلف
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500خدیجه احمدیصندوق کارآفرینی امید

1اندیکاخوزستانصنایع دستی370
-بخش آبژدان-اندیکا

روستای شوکل
صندوق کارآفرینی امید

خدیجه اسدی 

حاجیوند
630400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3مسجدسلیمانخوزستانگاوشیری صنعتی371
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
بانک کشاورزی

خدیجه بارانی 

شیخ رباطی
وزارت جهاد کشاورزی47004700

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500خدیجه بوعذاربانک توسعه تعاونروستایی یزدنو- هویزه 2هویزهخوزستانکارگاه خیاطی بانوان372

1اندیکاخوزستانپرورش قارچ دکمه ای373
روستای -آبژدان-اندیکا

صالح کوتاه
وزارت جهاد کشاورزی300300خدیجه چراغیانبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت374
روستای حسین کلولی خ 

4 و 3 بین احسان 7نگین 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه چناریصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی375
شهرک حسین کلولی خ 

4 و3 بین احسان 5نگین 
صندوق کارآفرینی امید

خدیجه حفیظی 

چناری
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1دزفولخوزستانقالی بافی376
سردشت خیابان خیام 

57پالک
صندوق کارآفرینی امید

خدیجه خسروی 

سردشتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل377
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

خدیجه داودی 

تبار
وزارت جهاد کشاورزی200200

300300خدیجه سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی378
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300خدیجه سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی379
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکاندیکا ابژدان سرگچ1اندیکاخوزستانکافینت380
خدیجه محبی 

نورالدین وند
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

وزارت جهاد کشاورزی27072707خدیجه مطهریبانک توسعه تعاونروستای بجک-بخش تشان2بهبهانخوزستان راسی30گاو شیری 381

2هندیجانخوزستانپرورش گوسفند داشتی صنعتی382
جاده - هندیجان جنوبی

بحرکان
وزارت جهاد کشاورزی600600خزعل خضعلیبانک کشاورزی
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1رامهرمزخوزستان رأسی80پرواربندی بره 383
- دهستان سلطان آباد

روستای بن رشید
وزارت جهاد کشاورزی800800خلف حمیدبانک توسعه تعاون

1رامهرمزخوزستان رأسی50پرواربندی بره 384
روستای - بخش سلطان آباد

بنه عباس
وزارت جهاد کشاورزی500500خلیفه پاچیدهبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی1200012000خلیل خاکساربانک توسعه تعاونمجتمع دامپروری- ماهشهر 6بندرماهشهرخوزستان راسی200پرواربندی گوساله 385

3حمیدیهخوزستان راسی گوساله100پرواربندی 386
حمیدیه گمبوعه بزرگ 

62 پالک 9بخش 
وزارت جهاد کشاورزی63206320خلیل الزمیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی500500خنیاب بن سعیدبانک توسعه تعاونروستای حاجی چراغ1رامهرمزخوزستان رأسی10اصالح نژاد گاو شیری 387

300300خیراله سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی388
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300خیراله عوده زادهبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی389
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300خیریه سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانکارگاه حصیر بافی390
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شوشخوزستانپرورش زنبور عسل391
بخش فتح المبین دهستان 

چنانه روستای دستغیب
بانک کشاورزی

داخل شایان 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی390390

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل392
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
بانک کشاورزی

داراب آقابیگی 

آلوقره
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل393
خوزستان اللی روستای 

جعفرآباد
وزارت جهاد کشاورزی200200داراب چراغیصندوق کارآفرینی امید

3ایذهخوزستانکارخانه شن و ماسه394
ایذه سه راهی روستای گم 

یک
بانک توسعه تعاون

داریوش 

اسماعیل پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

پست بانک2روستای اب باران ,اغاجاری1آغاجاریخوزستانپرورش زنبور عسل395
داریوش 

جهانقلی فریدنی
وزارت جهاد کشاورزی200200

396
احداث واحد تولیدی گلخانه ای 

محصوالت سبزی و صیفی
6شوشترخوزستان

شوشتر شهر شرافت 

مجتمع گلخانه ای کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی30003000داریوش شیرالیبانک کشاورزی

2اندیکاخوزستانفروندی150پرورش دهنده زنبور عسل397
عشایر -بخش چلو-اندیکا

برهان عالی
وزارت جهاد کشاورزی600600داریوش محمدیصندوق کارآفرینی امید
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وزارت جهاد کشاورزی29002900داریوش منصوریبانک کشاورزیایذه روستای سراک4ایذهخوزستانگلخانه سبزی و صیفی جات398

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 399

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400داریوش موسویصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای آرپناه-اللی1اللیخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 400
داود رضایی 

میرقاعدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2باغ ملکخوزستان راسی19پرورش گاو شیری 401
خوزستان شهرستان 

باغملک روستای درب
بانک توسعه تعاون

داوود موسایی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی15001500

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500دل افروز احمدیصندوق کارآفرینی امیداندیکا سرگچ آبژدان1اندیکاخوزستانتولید فرش دستباف402

1ایذهخوزستانواحد پرورش گوسفند داشتی403

خوزستان شهرستان ایذه 

روستای کهباد شهید 

مرادی ها نرسیده به 

مخابرات

سازمان امور عشایر ایران720720دالور مرادیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200دلبر حسینیبانک توسعه تعاونروستای شیرین آب خ دی1دزفولخوزستانقالی بافی404

وزارت جهاد کشاورزی10001000دنیا حمدانیانصندوق کارآفرینی امیددزفول شهرک شهید بهشتی1دزفولخوزستانپرورش گاوشیری سنتی405

406
پرورش گوسفند داشتی با ظرفیت 

 راس100
1ایذهخوزستان

خوزستان شهرستان ایذه 

روستای کهشور
بانک کشاورزی

دینعلی حسین 

زاده
سازمان امور عشایر ایران970970

2کارونخوزستاناحداث باغ نخیالت و زراعت علوفه407
شهرستان کارون روستای 

موران
وزارت جهاد کشاورزی25002500ذهب ناصریصندوق کارآفرینی امید

10ایذهخوزستانبوم گردی دشت سوسن408
بخش - ایذه - خوزستان 

سوسن روستای آب زهلی
بانک توسعه تعاون

ذوالفقار مهدی 

پور آب ذهلی
46444644

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

409
طرح توجیهی تولید فرش و قالی 

دستباف
2اللیخوزستان

خوزستان اللی روستای 

2میانرودان
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400رازیه رحیمیبانک توسعه تعاون

1ایذهخوزستانفرش دستبافت410
روستای -ایذه- خوزستان

ناشلیل یک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200راضیه باقریبانک توسعه تعاون

2بهبهانخوزستانتولیدی پوشاک411

روستای شهرویی ابتدای 

روستا پشت حسینه امام 

حسین علیه السالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700راضیه پنجهپست بانک
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1بهبهانخوزستانمعرق چوب412
شهرستان بهبهان روستای 

ساالرآباد
صندوق کارآفرینی امید

راضیه فضل 

مقدم
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

413
خدمات سمپاشی هوایی با استفاده از 

پهباد
وزارت جهاد کشاورزی40004000راضیه قنواتیبانک توسعه تعاونکلیه باغات و مزارع استان1اهوازخوزستان

6آبادانخوزستانکشت و پرورش گیاه دارویی الویه ورا414
ابادان روستای شلهه امام 

43حسن عسکری پالک 
صندوق کارآفرینی امید

راضیه کیانی 

شاهوندی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 415
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای خنگ اژدر
صندوق کارآفرینی امید

راضیه نوروزی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی13001300رجبعلی عباسیبانک کشاورزیشوش روستا حمید اباد2شوشخوزستانخرید ادوات برداشت چغندر قند416

وزارت جهاد کشاورزی270270رحمان نقدی پورصندوق کارآفرینی امیدقلعه خواجه- اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 417

300300رحیم جمالیصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی418
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2باویخوزستانگوسفند مولد419
خوزستان شهرستان باوی 

روستای ام السراجینه
بانک کشاورزی

رحیم سعد پور 

هدام
وزارت جهاد کشاورزی12301230

300300رحیم سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیربافی420
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2رامشیرخوزستان رأسی100پرواربندی بره 421
روستای - بخش مشراگه

شاوه بیت صیوان
بانک توسعه تعاون

رحیم سویحی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی845845

2گتوندخوزستانپرورش گاو شیری422
گتوند ترکالکی خ بهداشت 

بن بست سفیدان
وزارت جهاد کشاورزی920920رحیم ضرغامیبانک کشاورزی

1ایذهخوزستانزنبورداری423

استان خوزستان و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200رحیم کاوسیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی12001200رحیم گشتیلبانک توسعه تعاونهندیجان روستای چم مراد1هندیجانخوزستان رأسی30پرورش گوساله سنتی 424

9حمیدیهخوزستانتولید خیار گلخانه ای425
روستای - دهستان کرخه

وصیله شموس
وزارت جهاد کشاورزی35003500رحیم منصوریبانک کشاورزی

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 426

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
رحیمعلی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400
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1شوشترخوزستانزنبورداری427
شوشتر روستای خرمن 

خاک
بانک توسعه تعاون

رستم پیروند 

بوری
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی18301830رستم کریمیصندوق کارآفرینی امیداندیکا روستای اسالم اباد2اندیکاخوزستان راسی30پرواربندی گوساله 428

1اندیمشکخوزستانزنبورداری429

الوار -اندیمشک-خوزستان

روستای کلگدره -گرمسیری

یک

صندوق کارآفرینی امید
رستم 

نجفونددریکوندی
وزارت جهاد کشاورزی200200

430
اصالح )راسی100پرورش گوسفند 

(نژاد
بانک توسعه تعاونسرگچ آبژدان-آبژدان-اندیکا3اندیکاخوزستان

رسول احمدی 

نورالدین وند
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل431
خوزستان اللی روستای 

ایرانشهر
وزارت جهاد کشاورزی200200رسول جهانگیریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی400400رسول شریفیبانک کشاورزیشوش روستا حمزه1شوشخوزستان فروندی100پرورش زنبور عسل 432

وزارت جهاد کشاورزی200200رشید حاجی پورصندوق کارآفرینی امیداللی روستای بنه سرخی1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل433

وزارت جهاد کشاورزی200200رشید دوستانیصندوق کارآفرینی امیداللی روستای بنه سرخی1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل434

صندوق کارآفرینی امیددهدز چیلیا1ایذهخوزستانزنبور داری435
رشید کیانی ده 

کیان
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 436

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا اسدیانصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا اکبریصندوق کارآفرینی امیداندیکا شهرک طالقانی1اندیکاخوزستانفروندی100پرورش زنبور عسل437

50005000رضا اکبریصندوق کارآفرینی امیداندیکا شهرک طالقانی12اندیکاخوزستانمجتمع بوم گردی438
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اندیکاخوزستان15پرورش گاوشیری439
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای دهگاه
پست بانک

رضا القاصی بابا 

احمدی
سازمان امور عشایر ایران19051905

440
پرورش زنبور عسل به ظرفیت 

کندو100
1اهوازخوزستان

بعد -1روستای گبیر - اهواز

از روستای دغاغله
بانک کشاورزی

رضا بارانی شیخ 

رباط
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی500500رضا پاپیبانک کشاورزیروستایی بیدروبه1اندیمشکخوزستانزنبورداری441

1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل442
خوزستان باغملک روستای 

درب
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا پایانبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای ماهور برنجی4دزفولخوزستانواحد بره پرواری443
رضا حسینوند 

شوی
وزارت جهاد کشاورزی57605700

وزارت جهاد کشاورزی400400رضا داودیپست بانکروستای چم آسیاب1مسجدسلیمانخوزستانپرورش زنبور عسل444



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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445

خدمات انبارداری و نگهداری 

محصوالت کشاورزی و محصوالت 

غذایی

7شوشخوزستان

شهرستان شوش بخش 

شاوور جاده شوش به اهواز 

 کیلومتر نرسیده به الوان2

وزارت جهاد کشاورزی70007000رضا عبدالخانیبانک کشاورزی

4اندیمشکخوزستانتولید و طراحی انواع پوشاک446
اندیمشک دوکوهه خیابان 

 کوچه ایثار3الله 
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500رضا علی شاهیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی15001500رضا فتاحیبانک توسعه تعاونباغملک روستای شمش آباد1باغ ملکخوزستانرأسی10پرورش گاو شیری 447

وزارت جهاد کشاورزی400400رضا محمودیبانک کشاورزیدزفول1دزفولخوزستانپرورش زنبور عسل448

3ایذهخوزستانکارگاه بلوک زنی449
روستای - ایذه - خوزستان 

کهباد جنب تاالر جام جم
وزارت صنعت، معدن و تجارت16001600رضا مقصودیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امید2روستای گبیر- اهواز1اهوازخوزستانپرورش زنبور و تولید عسل450
رضا نژاد پشم 

فروش
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبورداری451

-استان خوزستان ایذه 

ییالق )چهارمحال بختیاری

(وقشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200رضا نظریصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی452
روستای مهاجرین خ 

89کشاورز پالک 
صندوق کارآفرینی امید

رضوان عیسوند 

جعفری
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1امیدیهخوزستانزنبورداری453

- استان خوزستان 

بخش - شهرستان امیدیه 

مرکزی شهرک پردیس

وزارت جهاد کشاورزی400400رقیه جاودانیانبانک کشاورزی

4آبادانخوزستانتولیدی پوشاک454

استان خوزستان شهرستان 

آبادان بخش مرکزی 

پردیس /روستای طره بخاخ

19نبش خیابان قایم 

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500رقیه سعدیانپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی200200رمضان داودیصندوق کارآفرینی امیدَشوشتر قلی پور1شوشترخوزستان کلنی40پرورش زنبور 455

وزارت جهاد کشاورزی400400رمضعلی جمالیبانک کشاورزیسیار2مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل456

1باغ ملکخوزستانکلنی200پرورش زنبور عسل457
خوزستان باغملک قلعه تل 

روستای تمبی
بانک کشاورزی

روح اهلل زنگنه 

پور
وزارت جهاد کشاورزی750750

وزارت جهاد کشاورزی840840روح اهلل فرجیصندوق کارآفرینی امیدسردشت جاده میانه1دزفولخوزستانتولید ژل رویال زنبور عسل458
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1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 459
خ -قلعه خواجه-اندیکا

شهید اسفندیار سلیمانی
صندوق کارآفرینی امید

روح اهلل نقدی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی200150

1ایذهخوزستانپرورش زنبورعسل460
روستای /ایذه/خوزستان

موردفل
وزارت جهاد کشاورزی400400روح اله البرزیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی18001800روح اله روهندهپست بانکروستای عشایری آبشار1رامهرمزخوزستان رأسی45پرواربندی گوساله 461

2اندیکاخوزستان راسی45پرواربندی گوساله 462
-بخش آبژدان-اندیکا

روستای اسالم اباد
بانک توسعه تعاون

روح انگیز 

سلحشوری
وزارت جهاد کشاورزی27602760

1باغ ملکخوزستان کلنی200زنبور 463
قلعه تل ـ خیابان شهید 

عین اله زنگنه
وزارت جهاد کشاورزی400400روزبه صالحیصندوق کارآفرینی امید

15گتوندخوزستانپرورش ماهی خاویاری464

خوزستان شهرستان گتوند 

 حاشیه کانال 5بخش 

آبرسانی کشت و صنعت 

زمین حاج روزعلی امامی

وزارت جهاد کشاورزی4500045000روزعلی امامیبانک کشاورزی

1ایذهخوزستانزنبورداری465

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400روزعلی آبنوسصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل466
خوزستان اللی روستایان 

انبار سفید
صندوق کارآفرینی امید

روزعلی 

محمدحسینی
وزارت جهاد کشاورزی200200

5آبادانخوزستانمهدروستا467
 1ابادان فیاضی .خوزستان 

10فرعی 
سازمان بهزیستی کشور300300روژین نورزادهصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی10001000روشن وردی پورصندوق کارآفرینی امیدگتوند عقیلی شرک سماله2گتوندخوزستانزنبورداری468

2ایذهخوزستان(به لیمو)گیاهان دارویی 469
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای بردگپی
بانک کشاورزی

روشنعلی علی 

پور کلدوزخ
وزارت جهاد کشاورزی20002000

3دزفولخوزستانکپوبافی470
شهیون روستای - دزفول 

پامنار
صندوق کارآفرینی امید

رویا علی بخش 

زاده
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ریحانه سازگارصندوق کارآفرینی امیدشهیون روستای اسالم آباد2دزفولخوزستانکارگاه تولیدی فرش دستباف471
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1شوشخوزستانکارگاه تولیدی وخیاطی پوشاک زنانه472

شوش بخش فتح المبین 

دهستان چنانه روستای 

سندال خیبان فرعی خیابان 

اصلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400ریحانه ناصرصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200زاده حسینیبانک کشاورزیباغملک روستای کیوپ1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل473

3باغ ملکخوزستانکارگزار توزیع نهادهای کشاورزی474

خوزستان شهرستان 

باغملک شهر صیدون 

روستای چلسرخ

بانک کشاورزی
زاهد کاظمی 

اصل
وزارت جهاد کشاورزی15001500

1هفتکلخوزستانزنبورداری و فراوری عسل475
نرسیده به نمره یک دکل 

ایرانسل
وزارت جهاد کشاورزی200200زکریا صفیانبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زکیه کایدگپصندوق کارآفرینی امیدشهیون روستای اسالم آباد1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت476

200200زلیخا فتاحیصندوق کارآفرینی امیدبهبهان روستای پیازکار1بهبهانخوزستانکپوبافی477
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت478
شهرک مهاجرین جنب 

مخابرات خیابان گلچین
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا اسدیصندوق کارآفرینی امید

10هفتکلخوزستانتولید صنایع دستی در قالب گلیم بافی479
- بخش مرکزی- هفتکل 

روستای سرتیوک اولیا
صندوق کارآفرینی امید

زهرا اسالن لو 

سبزکوهی
25001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبورداری480

استان خوزستان ایذه و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

صندوق کارآفرینی امید
زهرا اسمعیل 

وندی لوائی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا آختهبانک توسعه تعاونباغ ملک قلعه تل1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف خانگی481

482
باشگاه - احداث چمن مصنوعی

(فوتبال)ورزشی معین 
وزارت ورزش و جوانان25002500زهرا آقاجاریصندوق کارآفرینی امیدروستای متویی2رامهرمزخوزستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500زهرا باویسیصندوق کارآفرینی امیدهندیجان روستای چم کنار2هندیجانخوزستانتولید مانتو و شلوار و لباس زنانه483

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا بوعذارصندوق کارآفرینی امیدهویزه روستای حمیدیه1هویزهخوزستانقالیبافی484

485
طرح توجیهی تولید فرش و قالی 

دستباف
2اللیخوزستان

خوزستان اللی روستای گچ 

کرسا
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زهرا جمالپورصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای بنه حاجی چراغ1رامهرمزخوزستان رأسی10پرورش گاو شیری 486
زهرا خمیسی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی500500

487
آزمایشگاه تخصصی خاک آب گیاه و 

زیست محیطی
5بهبهانخوزستان

بهبهان روستای ساالرآباد 

جنب هنرستان کشاورزی
بانک کشاورزی

زهرا درویش 

پسند
وزارت جهاد کشاورزی27502750
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1اندیمشکخوزستانزنبورداری488
اندیمشک کوی رسالت بلوار 

2چمران نبش بهار 
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا ذلقیانصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت620620زهرا رحیمیصندوق کارآفرینی امید1اللی روستای میانرودان4اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف489

وزارت جهاد کشاورزی500500زهرا رستم آبادیبانک توسعه تعاونروستای هزارمنی اولیا1رامهرمزخوزستان رأسی15اصالح نژاد گاو شیری 490

1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف491

- روستای دهل گران- اللی

خیابان - خیابان فرعی

- اصلی روستای دهل گران 

طبقه همکف

بانک توسعه تعاون
زهرا رضایی 

میرقاید
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

300300زهرا سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی492
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300زهرا سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی493
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300زهرا سواریبانک توسعه تعاونهویزه رفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی494
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اندیکاخوزستانقالیبافی495
روستای -آبژدان-اندیکا

الیاس
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا صالحیبانک توسعه تعاون

1شوشخوزستانکشت و پرورش قارچ دکمه ای496
روستای بیت محمید 

خیابان ساحلی
وزارت جهاد کشاورزی400400زهرا ظهیریصندوق کارآفرینی امید

5آبادانخوزستانمهدروستا497
خوزستان دهستان منیوحی 

5روستای ابو دیره والیت 
سازمان بهزیستی کشور300300زهرا عامریصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی498
شهیون روستای آبید سره 

اول
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا عباسیصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانفرش دستباف499
خوزستان ایذه روستای 

تکاب خیابان اصلی
بانک کشاورزی

زهرا عباسی 

لرکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا فتحیبانک توسعه تعاونباغ ملک میداوود1باغ ملکخوزستانقالیببافی500

1دزفولخوزستانقالی بافی501

روستای مهاجرین خ شهید 

پوریان جنب نانوایی سمت 

چپ

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا فرخوندصندوق کارآفرینی امید
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1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 502

استان خوزستان ایذه و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا کاوسیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا کایدخوردهبانک توسعه تعاونشهیون روستای باغچه بان1دزفولخوزستانقالی بافی503

2باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف504
خوزستان باغملک قلعه تل 

روستای تمبی خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500زهرا کیانیبانک توسعه تعاون

3اندیمشکخوزستانتولید صنایع دستی505
خوزستان اندیمشک بلوار 

8 متری قدس خ سپاه 45
15001500زهرا کیایی رادبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 506

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا مقصودی نیاصندوق کارآفرینی امید

200200زهرا نامدارنیاصندوق کارآفرینی امیدروستای ویسی گل زرد1بهبهانخوزستانکپوبافی507
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا نصیریصندوق کارآفرینی امیدشهیون روستای اسالم آباد1دزفولخوزستانقالی بافی508

1اندیکاخوزستانقالیبافی509
روستای -آبژدان-اندیکا

شهرک یاسر
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا ورناصریبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانجاجیم بافی- صنایع دستی 510
شهرک حسین کلولی خ 

4نگین 
600600زهرا ویسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت511
روستای مهاجرین خ شهید 

354طهماسبی پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا یکرهی زادهبانک توسعه تعاون

300300زهرا یوده زادبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیربافی512
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دزفولخوزستانقالی بافی513
روستای حسین کلولی خ 

7 و6 بین نگین 6احسان 
صندوق کارآفرینی امید

زهراء عیسوند 

حیدری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زهره احمدیبانک توسعه تعاونروستای ططراباد- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف514

2اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف515
خوزستان اللی روستای چم 

حاجیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زهره جهانگیریبانک توسعه تعاون

1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف516
خوزستان اللی روستای بنه 

سرخی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زهره حسین پوربانک توسعه تعاون
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وزارت جهاد کشاورزی280280زهره درویشصندوق کارآفرینی امیدرامشیر روستای محمد باقر1رامشیرخوزستانپرورش قارچ خوراکی517

1دزفولخوزستانقالی بافی518
شهرک منتظری خیابان 

513بسیج پالک 
صندوق کارآفرینی امید

زهره زالی زاده 

کوتیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدایذه روستای کوه شور1ایذهخوزستانتولید و پرورش قارچ خوراکی519
زهره شاه ولی 

کوه شوری
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیبا باقری پلمیبانک توسعه تعاون1روستای ناشلیل 1ایذهخوزستانتولید فرش دستباف520

1دزفولخوزستانفرش دستباف- قالی بافی 521
روستای مهاجرین خیابان 

112کشاورز زیر چهارراه پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیبا خان بابابانک توسعه تعاون

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف522
خوزستان باغ ملک قلعه تل 

روستایی تکیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیبا عباسی لرکیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای گوراب سرخ- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف523
زیبا کریمی 

مطلق
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

بانک کشاورزیروستای چهارتنگ- ایذه 4ایذهخوزستانگلخانه سبزی و صیفی جات524
زیبا محمدی 

لشتری
وزارت جهاد کشاورزی38803880

پست بانکقلعه لوت-آبژدان-اندیکا1اندیکاخوزستانقالی بافی525
زیبا نوذری 

صالح بابری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000زینب احمدیبانک توسعه تعاونایذه روستای بردگپی1ایذهخوزستانکارگاه تولید پوشاک526

1اندیکاخوزستانپرورش زنبور عسل527
احمدآباد -قلعه خواجه

دوراب
وزارت جهاد کشاورزی200200زینب بلدیپست بانک

1رامهرمزخوزستان رأسی100پرواربندی بره 528
- دهستان رستم آباد

روستای مشلوش
وزارت جهاد کشاورزی10001000زینب بن سعیدبانک توسعه تعاون

1شوشخوزستانکارگاه قالی بافی529
روستای شهید دانش 

خیابان سعدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500400زینب بهرویصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی530
چغامیش خیابان مولوی 

5حافظ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب بهمنیصندوق کارآفرینی امید

1دشت آزادگانخوزستانخیاطی531
سوسنگرد روستای مالکیه 

وسطی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زینب جامعیصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانفرش دستبافت532
روستای مهاجرین خ 

4بهارستان لین
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب چناریصندوق کارآفرینی امید
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صندوق کارآفرینی امیدروستای مازه پاریاب1دزفولخوزستانتولید فرش دستباف533
زینب حسینی 

احمدفداله
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3بندرماهشهرخوزستانتولیدی پوشاک534
- شهرک مدنی ردیف سوم 

خیابان هشتم
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000زینب حمیدیصندوق کارآفرینی امید

1دشت آزادگانخوزستانخیاطی زنانه535
دشت ازادگان روستای 

هوفل سید حمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زینب حمیریصندوق کارآفرینی امید

2دزفولخوزستانقالی بافی536
شهرک عدالت خ گلستان 

5بهارن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب دره قایدیبانک توسعه تعاون

4شوشخوزستانشوش(فرش دستباف)مجتمع قالیبافی 537
عمله )شوش روستای دانش 

(ع)خیابان ابوالفضل  (سیف
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000زینب دیناروندپست بانک

1دزفولخوزستانقالی بافی538
روستای عدالت خ هجرت 

8و7شمالی بین گلستان 
صندوق کارآفرینی امید

زینب رحیمی 

للری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیددم تنگ شالل-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 539
زینب رضایی 

نیک
وزارت جهاد کشاورزی200200

300300زینب سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی540
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دزفولخوزستانقالی بافی541

روستای حمزه 

سیدالشهدای گمار خ 

فردوسی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب صوفیصندوق کارآفرینی امید

2دزفولخوزستانقالی بافی542
صفی اباد خ حافظ پالک 

555
بانک توسعه تعاون

زینب غالمی 

حاجی آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2اندیکاخوزستان راسی100پرواربندی بره 543
بخش مرکزی روستای 

محمدآباد
صندوق کارآفرینی امید

زینب قاسمی 

صالح بابری
سازمان امور عشایر ایران12801280

6اندیمشکخوزستانتولید پوشاک544
اندیمشک شهرک امام رضا 

ع
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500زینب قربانیبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانکارگاه کپوبافی در دزفول545
بخش شهیون - دزفول

روستای اسالم اباد
200200زینب کاید گپصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایذهخوزستانفرش دستباف546

شهرستان ایذه روستای 

 اشکفت گاو کوچه 1کوهباد

عوضعلی مرادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب مرادیبانک توسعه تعاون
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1دشت آزادگانخوزستانمانتو دوزی547
روستای - دشت آزادگان

حاجیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زینب مرمضیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی280280زینب مکارمیبانک توسعه تعاونروستای بنه کریم1رامهرمزخوزستان رأسی30پرواربندی بره 548

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 549

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200زینب نوروزپورصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی540540زینب یوسفیپست بانکگتوند چمران1گتوندخوزستانپرورش بلدرچین550

1دزفولخوزستانقالی بافی551
روستای چغا سرخ خیابان 

مطهری
بانک توسعه تعاون

زینت مؤذن 

مساجد
وزارت صنعت، معدن و تجارت480480

وزارت جهاد کشاورزی200200زیور حسینی پورصندوق کارآفرینی امیدشوشتر روستای حسام اباد1شوشترخوزستانزنبورداری552

صندوق کارآفرینی امیدروستای اوالد-آبژدان-اندیکا1اندیکاخوزستانتولید فرش دستباف553
زیور خیری 

اوروند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

بانک توسعه تعاونروستای نیرو وند- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف554
ژاله یوسفی 

حاجیور
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450

وزارت جهاد کشاورزی400400سارا آسایشصندوق کارآفرینی امیداغاجاری روستای سرجولکی1آغاجاریخوزستانپرورش قارچ خوراکی555

2مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل556
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
بانک کشاورزی

سارا جمالی 

روشن
وزارت جهاد کشاورزی600600

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبورعسل557
ناصرخسرو رو به -اندیکا

روی بانک صادرات قدیم
صندوق کارآفرینی امید

سارا حاتمی 

دزدارایی
وزارت جهاد کشاورزی300300

2کارونخوزستانتولیدی پوشاک558
شهرستان کارون روستای 

جنگیه ابودبس
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700سارا زرگانیصندوق کارآفرینی امید

25باغ ملکخوزستانتولید پوشاک559
خوزستان باغملک 

میداوود وسطی-میداوود –
وزارت صنعت، معدن و تجارت70007000سارا زمانیبانک توسعه تعاون

560
تولید فرش دستبافت،گلیم،جاجیم 

وتابلو فرش
2اندیکاخوزستان

روستای کوشک -اندیکا

اسالم اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900سارا صالحی پوربانک توسعه تعاون
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1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف561

روستای - اللی- خوزستان

- خیابان فرعی- بنوار

-خیابان اصلی روستای بنوار

 طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400سارا طاهریبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت562
شهرک شیرین آب خیابان 

مهر
صندوق کارآفرینی امید

سارا عیسوند 

رجبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1ایذهخوزستانمرغ بومی563

خوزستان ایذه بخش 

- مرکزی روستای هالیجان 

بی بی گل مرده

صندوق کارآفرینی امید
سارا فتحی 

مورکانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف564

- روستای خواجه آباد- اللی

طبقه - خیابان فرعی 

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400سارا فوالدیبانک توسعه تعاون

1اندیکاخوزستانقالیبافی565
شهرک -آبژدان-اندیکا

طالقانی
بانک توسعه تعاون

سارا کریمی 

نورالدین وند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت جهاد کشاورزی200200ساسان خواستبانک کشاورزیباغملک روستای چلچلک1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل566

300300سالم سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی567
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل568

دره اشکفت تعویض روغنی 

بهران جنب ساختمان 

زاگرس

بانک کشاورزی
سام قنبری 

مرداسی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

569
 10پرورش گاومیش شیری سنتی

راسی
صندوق کارآفرینی امیدحاشیه شهر امام2دزفولخوزستان

سامر پریشان 

حال
وزارت جهاد کشاورزی12001200

2دزفولخوزستانکارگاه کپوبافی در دزفول570
- شهیون روستای -دزفول 

رزگه
200200سبزعلی بورنگصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ایذهخوزستانتولید قطعات بتنی571

ایذه جاده اصفهن روبروی 

ایران خودروی قدیم و اوایل 

جاده روستای کوهباد

بانک توسعه تعاون
سبزعلی کی 

شمس
وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400

2شوشخوزستانخرید ادوات برداشت چغندر قند572
شوش بخش مرکزی روستا 

شیخ عیسی
بانک کشاورزی

سبیتی دیناروند 

پور
وزارت جهاد کشاورزی11001100
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2اهوازخوزستانداروخانه دامپزشکی573
اهواز غیزانیه بزرگ بعد از 

بانک کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی15001500سپیده احمدیبانک کشاورزی

2اندیکاخوزستانراسی100پرورش گوسفند داشتی574
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای صادق آباد
سازمان امور عشایر ایران16481648ستار رجبیبانک توسعه تعاون

6ایذهخوزستانپرواربندی گوساله575
خوزستان خ حافظ جنوبی 

کوچه سالمت
وزارت جهاد کشاورزی40004000سجاد الماسیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی48004800سجاد بالی پورپست بانکاندیکا روستای آبژدان2اندیکاخوزستان رأسی500پرواربندی بره صنعتی 576

1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل577
باغملک رستم آباد جنب 

انبار قدیم جهاد
وزارت جهاد کشاورزی200200سجاد برزیبانک کشاورزی

3گتوندخوزستانپرورش گاو شیری578

بخش  _شهرستان گتوند 

روبروی ایستگاه  _عقیلی

برق عقیلی روستای 

ایستادگی

وزارت جهاد کشاورزی67406740سجاد ترکالکیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200سجاد جهانگیریصندوق کارآفرینی امیداللی نقش جهان1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل579

وزارت جهاد کشاورزی500500سجاد چکانیصندوق کارآفرینی امید جاده سبزاب9کیلومتر1اندیمشکخوزستانزنبور داری580

1رامهرمزخوزستاناصالح نژاد دام581
روستای - بخش سلطان آباد

بنه عباس
وزارت جهاد کشاورزی19251925سجاد شیرالیبانک توسعه تعاون

1گتوندخوزستانزنبورداری582

گتوند صالح شهر خیابان 

امیرکبیر خیابان شهید 

فریدون عوض سمندی

وزارت جهاد کشاورزی200200سجاد علی نژادصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدگتوند پشت درب علیا1گتوندخوزستانگوسفند داشتی اصالح نژاد583
سجاد غضنفری 

پور گله
وزارت جهاد کشاورزی15501550

1دزفولخوزستانپرورش زنبور عسل584
دزفول بلوار یازهرا نبش 

72سلمان فارسی پ 
بانک توسعه تعاون

سجاد قادری 

گندمانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی200200سجاد نوذریصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه لوت-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 585

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سحر احمدیبانک توسعه تعاوناندیکا سرگچ آبژدان1اندیکاخوزستانمصنوعات چرمی586

1ایذهخوزستانمرغ بومی587
خوزستان ایذه روستای 

1شهید مرادی ها کوهباد 
وزارت جهاد کشاورزی200200سحر مرادیصندوق کارآفرینی امید

1اندیکاخوزستان فروندی50پرورش زنبورداری588
رفیع -قلعه خواجه- اندیکا 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200سحر نقدیپورپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی400400سردار آوریدهبانک کشاورزیاندیمشک بخش مرکزی1اندیمشکخوزستانطرح پرورش زنبور عسل589
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وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000سعده حریزی پورپست بانکسوسنگرد روستای احیمر3دشت آزادگانخوزستانبازیافت مواد پالستیکی590

وزارت جهاد کشاورزی60006000سعدون دورقیبانک کشاورزیروستای غیاضی4شادگانخوزستانبرنجکوبی591

2اهوازخوزستانخرید خودرو سردخانه دار592
روستای خبینه سفلی بعد 

از روستای ام الطمیر
وزارت جهاد کشاورزی13001300سعدون معاویبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400سعدیه جلیلیانبانک توسعه تعاوندربند شرقی1خرمشهرخوزستانقالیبافی593

1شوشخوزستان فروندی100پرورش زنبور عسل 594
شوش بخش مرکزی 

روستای شیخ حسن
صندوق کارآفرینی امید

سعید ال کثیری 

زارع
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی50005000سعید آل ناصرصندوق کارآفرینی امیدروستای یوبه سعدی15شادگانخوزستانبسته بندی خرما595

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 596
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای تکاب
صندوق کارآفرینی امید

سعید باقری 

مهرزاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

597
میانه کاری )توسعه کشت نخیالت 

(علوفه
5کارونخوزستان

شهرستان کارون روستای 

قزاویه بزرگ
وزارت جهاد کشاورزی24402440سعید بدل نواصربانک کشاورزی

2باویخوزستانپرواربندی بره598

خوزستان اهواز شهرستان 

باوی جاده مسجدسلیمان 

روستای ام سراجینه

وزارت جهاد کشاورزی840840سعید حردانیبانک کشاورزی

300240سعید سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی599
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای حمزه گمار2دزفولخوزستانپرورش گاوشیری سنتی600
سعید عباسی 

پورگماری
وزارت جهاد کشاورزی12001200

3امیدیهخوزستانخرده فروشی پوشاک مردانه601
امیدیه روستای دونه منازل 

 هکتاری55
بانک توسعه تعاون

سعید عباسی 

لرکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت950950

صندوق کارآفرینی امید بهمن22شهرک امام خ 1دزفولخوزستانپرورش زنبور عسل602
سعید علوان زاده 

خنفری
وزارت جهاد کشاورزی800800

10شوشخوزستانکشت و پرورش گیاهان دارویی603
شوش روستای عنکوش 

بخش فتح المبین
بانک کشاورزی

سعید غالمی 

شمس آبادی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

2شادگانخوزستان رأسی250پرواربندی بره 604

- شادگان - خوزستان 

روستای خروسی - خنافره 

شمالی

بانک کشاورزی
سعید مجدماوی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی32003200
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1باویخوزستان راسی19گاومیشداری 605

مسیر مسجد سلیمان 

نرسیده به ویس روستای 

کوت سید سلطان

بانک توسعه تعاون
سعید مظاهری 

حسونی زاده
وزارت جهاد کشاورزی800800

صندوق کارآفرینی امیدشوشتر روستای گاللک1شوشترخوزستانزنبورداری606
سعید منجزی 

کلکچی
وزارت جهاد کشاورزی200200

300300سعیده رضویبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی607
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300سعیده سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی608
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300سعیده سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی609
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف610

-استان خوزستان 

 –شهرستان باغملک 

روستایی طالور

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300سکینه ابوالفتحیبانک توسعه تعاون

1دشت آزادگانخوزستانخیاطی611
سوسنگرد روستای مالکیه 

وسطی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300سکینه آل مهدیصندوق کارآفرینی امید

300300سکینه سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیربافی612
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300سکینه سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی613
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی420420سکینه عموریبانک کشاورزیمالثانی- باوی - خوزستان 2باویخوزستانخدمات جمع آوری شیر614

1ایذهخوزستان(زعفران)گیاهان دارویی 615
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای راسفند
صندوق کارآفرینی امید

سکینه مرادی 

چل سیاه
وزارت جهاد کشاورزی200200

616
جدول، کفپوش و )تولید قطعات بتنی 

..)
2ایذهخوزستان

استان خوزستان شهرستان 

ایذه جاده روستای کوهباد 

روبروی تاالر جام جم

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500سلطان احمدیبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانقالی بافی617
شهرک مهاجرین خ گلچین 

534 پالک6لین 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سلطان عبدالهیصندوق کارآفرینی امید
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1ایذهخوزستان(پرورش زنبورعسل)زنبورداری 618

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سلطانعلی 

موسوی ده 

موردی

وزارت جهاد کشاورزی460460

2ایذهخوزستانتولیدی فرش دستباف619
خوزستان ایذه روستای 

1ناشلیل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600سلطنت سعیدیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی10001000سلمان وحیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای چویبده- آبادان 2آبادانخوزستانپرورش گاوشیری620

300300سلیمه سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی621
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 622
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای رفیع آباد
پست بانک

سمانه نقدی پور 

بیرگانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

623
کارخانه تولید و بسته بندی قند ، 

شکر ، حبوبات ، خشکبار و برنج
8آبادانخوزستان

 14کیلومتر -جاده اروندکنار

شهرک صنعتی شهدا - 

(جهاد کشاورزی)

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000سمیر عیاشیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونتلبزان روستای تلبزان1مسجدسلیمانخوزستانقالی بافی624
سمیرا خسروی 

حاجیوند
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1دزفولخوزستانقالی بافی625
روستای سنجر شمال 

شهرک کوچه چهار متری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیرا دهنویصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاون4شهرک کلولی خ نگین 2دزفولخوزستانقالی بافی626
سمیرا عیسوند 

بخشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1دزفولخوزستانقالی بافی627
روستای حسین کلولی خ 

4احسان 
صندوق کارآفرینی امید

سمیرا عیسی 

وند رفیعی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف628
خوزستان شهرستان باغ 

ملک رو یتای لران
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیرا فتحیبانک توسعه تعاون

3شوشخوزستانتوسعه تولیدی وخیاطی629

شوش روستای مالک اشتر 

خیابان شهید سید بنی 

هیال

وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800سمیره خنیفرصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستان(پرورش زنبورعسل)زنبورداری 630

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سمیه حسینی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی300300سمیه خسرویبانک توسعه تعاونقلعه لوت-آبژدان-اندیکا1اندیکاخوزستانپرورش قارچ دکمه ای631

صندوق کارآفرینی امیدهفت شهیدان3مسجدسلیمانخوزستانتولیدی632
سمیه رحیمی 

زاده
883883

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف633

- روستای حسین اقا- اللی

خیابان - خیابان فرعی

اصلی روستای حسین اقا

بانک توسعه تعاون
سمیه رضایی 

میرقاید
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

4بندرماهشهرخوزستانتولید پوشاک زنانه و مردانه634
ماهشهر روستای هشچه 

مکینه خ اصلی
بانک توسعه تعاون

سمیه رضایی 

نوین
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200

وزارت جهاد کشاورزی400400سمیه شهریاریصندوق کارآفرینی امیدباغ ملک صحرایی خمین1باغ ملکخوزستانکلنی100زنبور 635

صندوق کارآفرینی امیدسوسنگرد روستای حاجیه1دشت آزادگانخوزستانخیاطی زنانه636
سمیه طرفی 

منخی زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

2دشت آزادگانخوزستانفرش و قالی637
دشت ازادگان کوت سید 

نعیم
صندوق کارآفرینی امید

سمیه عبیات 

کاظمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

3ایذهخوزستانتولیدی مانتو، شلوار و لباس زنانه638

استان خوزستان شهرستان 

- ایذه روستای بیدزرد

خیابان اصلی روستای 

- محله باالده - بیدزرد 

طبقه همکف

بانک توسعه تعاون
سمیه کاوسی 

قافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

1اندیکاخوزستانتولیدی پوشاک639
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای کریم آباد
صندوق کارآفرینی امید

سمیه کریمی 

رای
وزارت صنعت، معدن و تجارت270270

1اندیکاخوزستانفرش دستباف640
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای قلعه زراس
صندوق کارآفرینی امید

سمیه مل ملیل 

راکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1دشت آزادگانخوزستانخیاطی زنانه641
سوسنگرد روستای مالکیه 

سفلی جنب حسینیه طرفی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300سنا جرفیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای بکونی1باغ ملکخوزستانتلقیح مصنوعی642
سهراب احمدی 

منش
وزارت جهاد کشاورزی100100

1شوشترخوزستانپرواربندی بره نر643
شوشتر بخش مدرس 

روستای چهاربیشه
بانک کشاورزی

سهیل رحیمی 

منجزی
وزارت جهاد کشاورزی480480

1اندیکاخوزستان راسی100پرواربندی بره 644
شهرک -قلعه خواجه-اندیکا

بالل
سازمان امور عشایر ایران12801280سهیال داودیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی12001200سهیال دریسبانک توسعه تعاونابادان روستای مالکه1آبادانخوزستان راسی30پرواربندی گوساله 645

646
طرح توجیهی تولید فرش و قالی 

دستباف
2اللیخوزستان

خوزستان اللی روستای 

جمال آباد خیابان شهید 

نادر جمالپور

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سهیال رضاییصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1دزفولخوزستانقالی بافی647
 2قلعه سید خیابان پردیس

14پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال زلکیصندوق کارآفرینی امید

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 648
-بخش آبژدان-اندیکا

روستای الیاس
وزارت جهاد کشاورزی200200سهیال علی پورصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی649
خ گلستان -شهرک سنجر 

 کوچه مولوی2
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سهیال فرخ وندبانک توسعه تعاون

2بندرماهشهرخوزستانتولید پوشاک650
- شهرک مدنی - ماهشهر 

6گلستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700سهیال معتوقیانبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی190190سهیله دیناربرصندوق کارآفرینی امیدروستای سرجولکی-اغاجاری1آغاجاریخوزستانپرورش زنبور عسل651

1ایذهخوزستان(اصالح نژاد)پرورش گاو شیری بومی 652
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای ناشلیل
صندوق کارآفرینی امید

سوخته رو کی 

مقصودی
وزارت جهاد کشاورزی19201920

بانک توسعه تعاونباغ ملک روستای ناشلیل2باغ ملکخوزستانتولیدی انواع پوشاک653
سودابه کی 

باندری ناشلیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

654
کارگاه تولیدی البسه زنانه و سفارش 

دوزی
2ایذهخوزستان

ایذه دهستان سوسن نام 

برآفتاب: روستا 
پست بانک

سودابه محمودی 

برآفتاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

بانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیربافی655
سوریه غانمی 

عفری
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ایذهخوزستان(زعفران)تولید گیاهان دارویی 656
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای ده کهنه موزرم
صندوق کارآفرینی امید

سوسن براتی ده 

کهنه
وزارت جهاد کشاورزی200200

1شوشترخوزستانپرواربندی گوسفند657
شوشتر بخش شهید مدرس 

روستای چم کنار
صندوق کارآفرینی امید

سوسن حق 

پرست
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2اللیخوزستانخیاطی زنانه658
خوزستان اللی روستای 

سیکوند
بانک توسعه تعاون

سوسن رحیمی 

بابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

بانک کشاورزیروستای چولکی-ایذه 2ایذهخوزستانگیاهان دارویی659
سوسن مومنی 

چلکی
وزارت جهاد کشاورزی760760

وزارت جهاد کشاورزی890890سوگل یوسفیبانک توسعه تعاونروستای پرچستان گورویی1ایذهخوزستاندامداری کوچک روستایی660

661
بوجاری و بسته بندی حبوبات و غالت 

برنج
8شوشترخوزستان

 بزرگراه 3شوشتر کیلومتر 

شوشتر به اهواز
وزارت جهاد کشاورزی50005000سیاوش بهداروندبانک توسعه تعاون
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1دزفولخوزستانمزرعه پرورش شترمرغ662

بخش _دزفول

شهرک نهضت _چغامیش

خ صاحب الزمان_آباد

وزارت جهاد کشاورزی12001200سیاوش کرمیصندوق کارآفرینی امید

1باغ ملکخوزستان کلنی200زنبور 663
بخش مرکزی ـ روستای 

چغاسرخک
وزارت جهاد کشاورزی200200سیاوش نریموسیبانک کشاورزی

664
به مساحت )کشت و پرورش آلویه ورا 

(پنج هکتار
3شوشترخوزستان

کیلومتر -استان خوزستان

- دوازده جاده شوشتر اهواز

روستای سه بنه سفلی

وزارت جهاد کشاورزی25002500سیاوش نظاریبانک کشاورزی

3گتوندخوزستانزنبور داری665
روستای - عقیلی - گتوند

سیدان
صندوق کارآفرینی امید

سید ابراهیم فرد 

عسکری
وزارت جهاد کشاورزی800800

3باغ ملکخوزستانگلخانه تولید سیزی و سیفی666
قلعه - باغملک - خوزستان 

جاده مال آقا- تل 
بانک کشاورزی

سید احمد 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی35003500

1باغ ملکخوزستاندامپروری667

شهرستان باغملک دهستان 

هپرو روستای شهید حاجی 

زاده

بانک توسعه تعاون
سید اکبر 

محمودی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

1ایذهخوزستانزنبور داری668

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سید بهروز 

موسوی لب 

رودی

وزارت جهاد کشاورزی400400

1اندیکاخوزستانراسی100گوسفند داشتی 669
اندیکا بخش مرکزی 

روستای چلوار
صندوق کارآفرینی امید

سید پرویز 

صالحی دره 

باریک

سازمان امور عشایر ایران20701070

1ایذهخوزستانزنبورداری670

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سید جاسم 

موسوی 

دهموردی

وزارت جهاد کشاورزی500500

671
احداث باغ نخیالت میانه کاری گیاه 

دارویی آلویه ورا
5باویخوزستان

شهرستان باوی - خوزستان 

مالثانی روستای صلیعه- 
صندوق کارآفرینی امید

سید حسین 

محمدپور
وزارت جهاد کشاورزی20002000

بانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی672
سید حسین 

مصطفوی
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای مقیطیه- آبادان 1آبادانخوزستانپرواربندی گوساله673
سید حسین 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی980980
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صندوق کارآفرینی امیداللی روستای جعفر اباد1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل674
سید حمید 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی200200

675
گلخانه پرورش سبزی و صیفی فاز اول 

 متر مربع4000
بانک کشاورزیشوش روستای سید عباس5شوشخوزستان

سید حمید 

موسوی منور
وزارت جهاد کشاورزی70007000

4ایذهخوزستانپرورش زنبور عسل676

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

بانک کشاورزی
سید داود 

حسینی پور
وزارت جهاد کشاورزی480480

3ایذهخوزستانزنبور داری677

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

بانک کشاورزی
سید رحیم ارزن 

برزین
وزارت جهاد کشاورزی720720

2ایذهخوزستانپرورش گوسفند داشتی678
روستای - خوزستان ایذه 

نوترگی غریبی
بانک توسعه تعاون

سید رستم 

موسوی نظری
وزارت جهاد کشاورزی14001400

بانک کشاورزیامیدیه روستای گرگری علیا4امیدیهخوزستانکشت آلویه ورا679
سید روح اله 

عباسی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1ایذهخوزستانزنبور داری680

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سید ستار 

موسوی زاد
وزارت جهاد کشاورزی400400

پست بانکاسکله شیالت-آبادان5آبادانخوزستان2/6420خرید ادوات صید و صیادی681
سید شرف 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

682
کارگاه تولید تیرچه، بلوک و قطعات 

بتنی
2آغاجاریخوزستان

اب -بخش جولکی-آغاجاری

2باران 
صندوق کارآفرینی امید

سید شعیب 

درخشنده
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

2ایذهخوزستانپرورش زنبور عسل683

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

بانک کشاورزی
سید شکرعلی 

حسینی پور
وزارت جهاد کشاورزی720720

بانک کشاورزیباغملک روستای علیا1باغ ملکخوزستانکلنی100پرورش زنبور عسل684
سید عبدالحمید 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 685

استان خوزستان ایذه و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سید عبدالعظیم 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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6آبادانخوزستانخرید ادوات686

-3بهمن -فلکه سده-آبادان

سمت -متری20نرسیده به 

فرعی اول-راست 

پست بانک
سید عدنان 

هاشمی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 687
خوزستان ایذه ییالق و 

قشالق
صندوق کارآفرینی امید

سید علی اکبر 

موسوی لب 

رودی

وزارت جهاد کشاورزی400400

2اندیمشکخوزستانپرورش گاو شیری688
اندیمشک پشمینه زار 

مجمتع گاو شیری
بانک کشاورزی

سید علی محمد 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی44404440

صندوق کارآفرینی امیدخیابان شهید هاشمی- ایذه1ایذهخوزستانزنبور داری689

سید علی 

موسوی لب 

رودی

وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 690

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سید غضنفر 

موسوی ده 

موردی

وزارت جهاد کشاورزی400400

صندوق کارآفرینی امید2اغاجاری روستای اب باران 1آغاجاریخوزستانزنبور داری691
سید لطفعلی 

افروش
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی19001900سید محسن تفاخصندوق کارآفرینی امیدچغامیش روستای سیدنور2دزفولخوزستانپرورش گاو شیری692

1اهوازخوزستان فروند کلنی زنبور عسل100پرورش 693
اهواز دهستان المی 

روستای جثانیه کوچک
صندوق کارآفرینی امید

سید محسن 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی420420

4ایذهخوزستان راسی50طرح گاوشیری 694
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای قلعه سفید مرغاب
بانک کشاورزی

سید محمد باقر 

صالحی
وزارت جهاد کشاورزی63506350

صندوق کارآفرینی امیدروستای دیلم علیا2دزفولخوزستانپرورش گاوشیری سنتی695
سید محمد 

پژمان
وزارت جهاد کشاورزی16001600

1اهوازخوزستانتولید زنبور عسل696
روستای -مالثانی-خوزستان

بحیر
بانک کشاورزی

سید محمد علی 

عارف زاده
وزارت جهاد کشاورزی640640

بانک توسعه تعاونشهر رفیع روستای عمیه1هویزهخوزستانحصیر بافی697
سید محمد 

مصطفوی
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

7آبادانخوزستان(نخلستان  )کشت و توسعه نخیالت 698

خوزستان ابادان چویبده 

کوی امام علی جنب 

ایستگاه پمپاژ اب

صندوق کارآفرینی امید
سید محمد 

مهدوی
وزارت جهاد کشاورزی40004000
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1اهوازخوزستان فروند کلنی زنبور عسل100پرورش 699
اهواز دهستان المی 

روستای جثانیه کوچک
صندوق کارآفرینی امید

سید محمد 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1اهوازخوزستان فروند کلنی زنبور عسل100پرورش 700
اهواز دهستان المی 

روستای جثانیه کوچک
صندوق کارآفرینی امید

سید مصطفی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستانپرورش زنبور عسل701
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای کلدوزخ
بانک کشاورزی

سید مال موسوی 

ده موردی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی702
سید مهدی 

موسوی سواری
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3هندیجانخوزستان هکتار4کشت نخیالت در سطح 703
هندیجان شمالی روستای 

ظلم آباد
صندوق کارآفرینی امید

سید مهران 

موسوی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی25002500

4دزفولخوزستانکارگاه تولیدی خیاطی704
روستای حسین -دزفول 

2خ نگین - کلولی 
بانک توسعه تعاون

سید موسی 

مرادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

1هندیجانخوزستانطرح کشت و پرورش گیاه آلویه ورا705
-هندیجان-خوزستان

روستای ظلم آباد
صندوق کارآفرینی امید

سید وحید 

مستطاب
وزارت جهاد کشاورزی800800

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 706

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سیدابوطالب 

موسوی ده 

موردی

وزارت جهاد کشاورزی400400

صندوق کارآفرینی امیدروستای خماط- شوش2شوشخوزستان راسی10پرورش گاو شیری 707
سیداحمد 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی12601260

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 708

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیدایمان 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 709

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیدآمال موسوی 

ده موردی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل710
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
صندوق کارآفرینی امید

سیدبهمن 

حسینی پور 

احمدفداله

وزارت جهاد کشاورزی200200

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 711

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیدپناه موسوی 

کیا
وزارت جهاد کشاورزی200200
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1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 712

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سیدجلیل 

موسوی 

دهموردی

وزارت جهاد کشاورزی500500

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 713

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

بانک کشاورزی
سیدجمعه 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 714

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سیدجواد 

موسوی ده 

موردی

وزارت جهاد کشاورزی500500

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 715

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیدحاجت مراد 

موسوی پاک
وزارت جهاد کشاورزی400400

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل716
خوزستان اللی روستای 

پاگچ
صندوق کارآفرینی امید

سیدحاجت 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 717

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سیدحبیب اهلل 

موسوی ده 

موردی

وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 718

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیدحسن 

موسویان راد
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک توسعه تعاونروستای پگین1رامهرمزخوزستان راسی50پرورش بره 719
سیدحسین 

میرساالری
وزارت جهاد کشاورزی500500

1شوشخوزستانکشت الویه ورا یک هکتار720
شوش بخش مرکزی روستا 

سید موسی
وزارت جهاد کشاورزی500500سیدحمید نجاتبانک کشاورزی

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 721

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سیدحیاتقلی 

موسوی ده 

موردی

وزارت جهاد کشاورزی400400

1رامهرمزخوزستان رأسی50پرواربندی بره 722
روستای - بخش سلطان آباد

پگین
بانک توسعه تعاون

سیدخدامراد 

میرساالری
وزارت جهاد کشاورزی500500

صندوق کارآفرینی امیدسیار1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل723
سیدخلیل 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400
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1دزفولخوزستان(آلویه ورا)گیاهان دارویی 724
روستای بهروزی منطقه 

دچه سادات
بانک کشاورزی

سیدرحیم 

موسویان فر
وزارت جهاد کشاورزی350350

وزارت جهاد کشاورزی200200سیدرضا حسینیصندوق کارآفرینی امیدروستای ترکو1هفتکلخوزستانزنبورداری و فراوری عسل725

2آبادانخوزستانپرواربندی گوساله726

ابادان بهمنشیرجنوبی 

روستای سادات جنب 

32مسجد امام حسین کوچه

بانک توسعه تعاون
سیدصالح 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی11431143

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 727

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیدصفدر 

حسینی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 728

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیدعبدالحمید 

موسوی اصل
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک توسعه تعاون13روستای شنه نهر 1خرمشهرخوزستان راسی45پروار بندی گوساله 729
سیدعزیز 

احمدنژاد
وزارت جهاد کشاورزی700700

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 730

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سیدعزیزاهلل 

موسوی ده 

موردی

وزارت جهاد کشاورزی400400

7دزفولخوزستانمحصوالت سبزی و صیفی731
شهر شمس آباد قلعه نو 

شمس آباد
بانک کشاورزی

سیدعلی غفاری 

راد
وزارت جهاد کشاورزی1300013000

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 732

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

بانک کشاورزی

سیدعلی 

موسوی 

دهموردی

وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 733

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیدعلیقلی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1خرمشهرخوزستان راسی45پرواربندی گوساله 734
خرمشهر روستای شنه نهر 

11
بانک توسعه تعاون

سیدقاسم 

احمدنژاد
وزارت جهاد کشاورزی18001800

5ایذهخوزستان(زعفران)تولید گیاهان دارویی 735
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای مال سعید
بانک کشاورزی

سیدقپونی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 736

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سیدقدرت اهلل 

موسوی ده 

موردی

وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی10901090سیدلفته موسویصندوق کارآفرینی امیدروستای سادات-آبادان 2آبادانخوزستانپرورش کاومیش737

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل738
خوزستان اللی روستای 

جعفر اباد
صندوق کارآفرینی امید

سیدمجید 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 739

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیدمجید 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستانزنبور740

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سیدمحمد 

موسوی ده 

موردی

وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 741

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیدمحمد 

موسوی زاهد
وزارت جهاد کشاورزی400400

2رامهرمزخوزستان رأسی100پرواربندی بره 742
روستای - بخش سلطان آباد

پگین
بانک توسعه تعاون

سیدمحمدرحیم 

میرساالری
وزارت جهاد کشاورزی10001000

بانک کشاورزیهفتکل شهرک دامپروری2هفتکلخوزستانپرواربندی بره743
سیدمحمدرضا 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی38403840

2باغ ملکخوزستانپرورش گوسفند و بز744
خوزستان باغملک روستای 

لران
بانک کشاورزی

سیدمرتضی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی12501250

2باویخوزستانگاوداری شیری745
خوزستان شهرستان باوی 

روستای کوت سید سلطان
پست بانک

سیدناصر 

البوشوکه
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1ایذهخوزستانفرش دستباف746
شهرستان ایذه روستای 

سوسن روستای پیرانشاه
بانک کشاورزی

سیده راضیه 

رضوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

بانک توسعه تعاونروستای قلعه چنگایی- اللی3اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف747

سیده رقیه 

رضوی 

باباحیدری

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400
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1دزفولخوزستانقالی بافی748
روستای شیرین آب خ 

7فروردین لین
صندوق کارآفرینی امید

سیده زهرا 

حسینی 

احمدفداله

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف749
خوزستان شهرستان 

باغملک روستای مال آقا
بانک توسعه تعاون

سیده زهرا 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 750

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیده سکینه 

موسویانی راد
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزی1ایذه روستای کلدوزخ 8ایذهخوزستانقالی بافی751
سیده سمیرا 

موسوی گورابی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 752

استان خوزستان ایذه و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیده فاطمه 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1رامهرمزخوزستان رأسی50پرواربندی بره 753
- دهستان سلطان آباد

روستای تنگ تلخ پگین
بانک توسعه تعاون

سیده فاطمه 

میرساالری
وزارت جهاد کشاورزی500500

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف754

-استان خوزستان 

 –شهرستان باغملک 

روستایی چیدن

بانک توسعه تعاون
سیده کوثر 

موسوی نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1دزفولخوزستانقالی بافی دست باف755
شهرک حسین کلولی جنب 

تاکسی تلفنی
صندوق کارآفرینی امید

سیده معصومه 

حسینی احمد 

فداله

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1دزفولخوزستانقالی بافی756
روستای شیرین آباد خیابان 

مرداد
بانک توسعه تعاون

سیده هاجر 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1ایذهخوزستانزنبورداری757

استان خوزستان و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

بانک کشاورزی
سیدهادی 

موسوی پاک
وزارت جهاد کشاورزی500500

3دزفولخوزستانتولیدی پوشاک758
بخش شهیون روستای 

دارک
صندوق کارآفرینی امید

سیروس رعنایی 

فر
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

وزارت جهاد کشاورزی200200سیروس سلجوقیبانک توسعه تعاونخوزستان اللی روستایتنبل1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل759
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1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 760

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400سیما برات پورصندوق کارآفرینی امید

3اللیخوزستانکارگاه خیاطی761

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

گچ کرسا

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450سیما بهداروندبانک توسعه تعاون

2اندیکاخوزستانتولیدی پوشاک زنانه762
جنب -اندیکا سرگچ آبژدان

اداره جهاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450سیما چراغیانبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدروستای اوالد-آبژدان-اندیکا1اندیکاخوزستانتولید فرش دستباف763
سیما خیری 

اوروند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1شوشخوزستان هکتار1کشت آلویه ورا 764
شوش بخش مرکزی 

روستای بیت نصیر
بانک کشاورزی

سیما سگوندی 

پشمی
وزارت جهاد کشاورزی500500

3حمیدیهخوزستانکارگاه تولیدی پوشاک765
روستای - دهستان طراح

دهکده
وزارت صنعت، معدن و تجارت1200910سیمین مزرعهصندوق کارآفرینی امید

پست بانک2ایذه روستای کلدوزخ 1ایذهخوزستانفرش دستباف766
شاپری باقری 

پلمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت جهاد کشاورزی16001600شادی پرویزیصندوق کارآفرینی امیدتمبی چمفراخ3مسجدسلیمانخوزستاناصالح نژاد و پرورش گاو شیری اصیل767

768
تعویض بدنه )نوسازی شناور صیادی 

(چوبی و نصب بدنه فایبرگالس نوساز
12هندیجانخوزستان

هندیجان خیابان بسیج 

کوچه ششم
وزارت جهاد کشاورزی20002000شاکر معرفبانک کشاورزی

10گتوندخوزستانبسته بندی خشکبار و شکر769
سه راهی گتوند به شوشتر 

شهرک صنعتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000شاهپور عسکریبانک کشاورزی

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل770
خوزستان اللی روستای گچ 

کرسا
وزارت جهاد کشاورزی200200شاهین بهداروندصندوق کارآفرینی امید

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل771
مسیر جاده قلعه -اندیکا

روستای سید رجب-زراس
پست بانک

شاهین شهبازی 

اورند
وزارت جهاد کشاورزی200200

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 772

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400شاولی موسویصندوق کارآفرینی امید

5حمیدیهخوزستان رأسی500پرواربندی بره 773
- شهرستان حمیدیه

روستای طراح
وزارت جهاد کشاورزی36003600شایع سیاحیبانک کشاورزی
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1کارونخوزستانپرورش زنبور عسل774
شهرستان کارون روستای 

1مظفریه 
وزارت جهاد کشاورزی200200شایع کردانیبانک کشاورزی

1دزفولخوزستانقالیبافی775
روستای حسین کلولی 

نگین پنج
صندوق کارآفرینی امید

شب چراغ 

چناری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

776
 راسی با 100پرورش گوسفند داشتی 

ترکیب ژنتیکی جدید
3شوشخوزستان

شوش بخش فتح المبین 

روستای مالحه
وزارت جهاد کشاورزی15001500شجاع سرخهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200شریف داودیبانک کشاورزیَشوشتر روستا شهید قلی پور1شوشترخوزستانزنبورداری777

بانک توسعه تعاونشهرک شیرین آب خ آذر1دزفولخوزستانقالی بافی778
شکر کناری 

الیاسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1ایذهخوزستانزنبور داری779

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400شکراله حاجتیبانک کشاورزی

1اندیکاخوزستانخرده فروشی پوشاک مردانه780
-بخش مرکزی-اندیکا

(ع)شهرک امام حسین
صندوق کارآفرینی امید

شکراله خسروی 

صالح بابری
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450

3اندیکاخوزستانفرآوری پشم و تولید نخهای پشمی781
روستای تلخ -آبژدان-اندیکا

آب
صندوق کارآفرینی امید

شکرخدا صباحی 

بوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت25001800

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 782

خیابان شهید فتاح 

قریشوندی کوچه شهید 

سیروس کاوسی

وزارت جهاد کشاورزی300300شکوفه کاوسیبانک کشاورزی

783
طرح توجیهی اقتصادی زنبورداری 

فروندی150
وزارت جهاد کشاورزی900900شکوه کریمیصندوق کارآفرینی امیدقلعه خواجه--اندیکا2اندیکاخوزستان

784
تعویض بدنه )نوسازی شناور صیادی 

(چوبی و نصب بدنه فایبرگالس نوساز
12هندیجانخوزستان

هندیجان شمالی کوی 

4فرهنگیان شهریار
وزارت جهاد کشاورزی20002000شلیش عبادیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای خارستان-بهبهان2بهبهانخوزستاناحداث باغ نخیالت785
شمس اله 

رشیدی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

صندوق کارآفرینی امیدرامشیر روستای مطبگ1رامشیرخوزستانپرورش قارچ786
شهاب زبیدی 

اصل
وزارت جهاد کشاورزی200200
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787
تعویض بدنه )نوسازی شناور صیادی 

(چوبی و نصب بدنه فایبرگالس نوساز
وزارت جهاد کشاورزی20002000شهرام بالمیبانک کشاورزیهندیجان خیابان حجاب12هندیجانخوزستان

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل788
خوزستان اللی روستای 

جمال آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200شهرام جمال پورصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل789
خوزستان اللی روستای 

خراج
صندوق کارآفرینی امید

شهرام رضایی 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی200200

3مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل790
بخش - مسجدسلیمان

نفتک-مرکزی
بانک کشاورزی

شهره فرضی 

کاهکش
وزارت جهاد کشاورزی800800

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل791
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200شهریار صالحوندصندوق کارآفرینی امید

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل792
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200شهال احمدپوربانک کشاورزی

1ایذهخوزستانپرورش مرغ بومی793
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای نوترگی
صندوق کارآفرینی امید

شهال خسروی 

مال امیری
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شهال زنگنهبانک توسعه تعاونباغ ملک روستای دره اسطل1باغ ملکخوزستانقالی بافی794

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300شهال طرفیصندوق کارآفرینی امیدروستای حاجیه1دشت آزادگانخوزستانخیاطی795

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450شهال غیبیبانک توسعه تعاونروستای نیرو وند- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف796

797
طرح نوجیهی تولید فرش و قالی 

دستباف
2اللیخوزستان

خوزستان اللی روستای 

جمال آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400شهناز جمال پوربانک توسعه تعاون

798
اصالح نژاد زنبور عسل بومی و تولید 

ژل رویال
1مسجدسلیمانخوزستان

استان خوزستان مسجد 

سلیمان روستای پنبه کال 

بخش مرکزی تمبی چم 

فراخ

وزارت جهاد کشاورزی200200شهناز حسن پوربانک توسعه تعاون

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل799
خوزستان اللی روستای اره 

ته
وزارت جهاد کشاورزی200200شهناز رییسی خوصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی800
شهرک مهاجرین خ شهید 

طهماسبی
صندوق کارآفرینی امید

شهناز زادتقی 

کوتیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1دزفولخوزستانقالی بافی801
روستای بنوت پایین 

3فرهنگ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شهین چراغیصندوق کارآفرینی امید
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1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 802
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای چگارمان
وزارت جهاد کشاورزی200200شهین گندلیبانک کشاورزی

1اندیکاخوزستاندوخت لباس زنانه803
روستای -آبژدان-اندیکا

سوارآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300شهین یوسفیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستای کلگه زار-تشان1بهبهانخوزستان راسی280پرورش گوسفند داشتی 804
شیروان ایمان 

نیک
سازمان امور عشایر ایران500500

1اندیکاخوزستانقالیبافی805
روستای -آبژدان-اندیکا

فردوس آباد دینراک
بانک توسعه تعاون

شیرین احمدی 

صالح بابری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1دزفولخوزستانقالی بافی806
سردشت احمدفداله 

روستای دره آبینه
بانک توسعه تعاون

شیرین حسینی 

احمدفداله
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت807
روستای حسین کلولی 

5نگین 
صندوق کارآفرینی امید

شیرین قلی 

جهانبخشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

4دشت آزادگانخوزستانکارگاه خیاطی زنانه808
سوسنگرد روستای مالکیه 

سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20001000شیما سخراییصندوق کارآفرینی امید

809
طراحی و ساخت انواع مصنوعات 

چوبی و وسایل بازی چوبی پارکی
4آبادانخوزستان

آبادان بهمنشیر شمالی 

روستای خرخره
صندوق کارآفرینی امید

صابر درخشان 

هوره
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

810
مواد  )تنی 2000سردخانه دومنظوره 

(لبنی و کشاورزی
15بهبهانخوزستان

 5کیلومتر - خوزستان 

- شیراز-جاده بهبهان 

- کیلومتر یک جاده گرمز 

سردخانه صادق احترامی

وزارت جهاد کشاورزی1100011000صادق احترامیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700صادق باقریصندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد-اندیکا2اندیکاخوزستانتولیدی پوشاک811

12اهوازخوزستانپوست کن برنج812
اهواز جاده ساحلی خرمشهر 

روستای خبینه سفلی
وزارت جهاد کشاورزی1000010000صادق بطیعهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی600600صادق بهمئیبانک کشاورزیباغملک روستای اللب2باغ ملکخوزستانکلنی200پرورش زنبور عسل813

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل814
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200صادق جهان بینصندوق کارآفرینی امید

2دزفولخوزستانپرورش گاومیش815
خوزستان دزفول روستای 

دیلم علیا
وزارت جهاد کشاورزی500500صادق حمدانیصندوق کارآفرینی امید

1شوشترخوزستانپرورش زنبور عسل816
شوشتر روستای ابگرمک 

علیا
صندوق کارآفرینی امید

صادق حیدری 

کاه کش
وزارت جهاد کشاورزی200200
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2شوشخوزستانادوات مستقیم کار غالت817
شوش بخش فتح المبین 

روستا فلیح دونار
وزارت جهاد کشاورزی21502150صادق سرخهبانک کشاورزی

818
خرید لوازم کشاورزی برای توسعه 

کشاورزی
2اندیمشکخوزستان

شهرک علی - اندیمشک

آباد خیابان شهدا
وزارت جهاد کشاورزی11801180صادق سگوندبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200صادق شالگهبانک توسعه تعاونروستای بنه علوان1دزفولخوزستانپرورش زنبورعسل819

وزارت جهاد کشاورزی1800018000صادق نصیرزادهبانک کشاورزیآبادان شهرک صنعتی50آبادانخوزستانعمل آوری و بسته بندی میگو و ماهی820

1آبادانخوزستان(نخلستان  )کشت و توسعه نهال و بذر 821
- آبادان روستای طره بخاخ 

17بعداز قایم 
صندوق کارآفرینی امید

صالح ابراهیم 

دیراوی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 822

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
صبا بهرامی ده 

کهنه
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیشوش روستای دوار4شوشخوزستانتوسعه کارگاه تولیدی ادوات کشاورزی823
صدیقه ابراهیمی 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700صدیقه شریفاتبانک توسعه تعاونامیدیه روستای چاه سالم1امیدیهخوزستانتولیدی مانتو و شلوار824

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت825
روستای مهاجرین خیابان 

کشاورز
صندوق کارآفرینی امید

صدیقه عیسوند 

رجبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2ایذهخوزستانپرورش گاو شیری826
روستای -ایذه-خوزستان

کرمعلی وند نوروزی ها
بانک کشاورزی

صدیقه موسوی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت827

روستای مهاجرین خ 

بوستان جنب دبستان 

309میالد پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صغری پورخلیلیبانک توسعه تعاون

1اندیکاخوزستانقالیبافی828
روستای حاج -آبژدان-اندیکا

حسن آقا
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صغری دریانوشبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی200200صغری زنگنهصندوق کارآفرینی امیدباغملک روستای ابوالعباس1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل829

وزارت صنعت، معدن و تجارت270270صغری سلیمانیصندوق کارآفرینی امیدقلعه خواجه-اندیکا1اندیکاخوزستانخرده فروشی پوشاک زنانه830

وزارت جهاد کشاورزی200200صغری عوضیبانک کشاورزیهفتکل کوی شهید باهنر1هفتکلخوزستانپرورش زنبور عسل831

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت832
 بین 4روستای کلولی نگین 

4 و 3احسان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری محمودیصندوق کارآفرینی امید

3خرمشهرخوزستانتولیدی پوشاک833
جدیده روستای جدیده 

خیابان اصلی طبقه همکف
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300صفا فردوس نیاصندوق کارآفرینی امید
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صندوق کارآفرینی امیدبنه حیدر-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 834
صفدر اسدی 

درویش آدمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی40004000صفر رحیمیصندوق کارآفرینی امید2ایذه روستای کلدوزخ 9ایذهخوزستانگیاهان دارویی835

وزارت جهاد کشاورزی200200صفر میرنو ترکیپست بانکسیار1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل836

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 837

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400صفقلی موسویصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونخوزستان اللی روستای تراز4اللیخوزستاناشتغال و تولید فرش دستباف838
صفیه نجفی 

حاجیور
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450

1امیدیهخوزستانزنبورداری839

- استان خوزستان 

بخش - شهرستان امیدیه 

روستای قلعه - جایزان 

حمود

بانک کشاورزی
صمد چکی 

نژادیان
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 840

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400صنوبر موسویصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل841
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200صولت هزاریانصندوق کارآفرینی امید

3هندیجانخوزستانتجهیز و نوسازی ادوات صیادی842
بندر صیادی - هندیجان 

سجافی
وزارت جهاد کشاورزی10001000ضرغام حیاتیبانک کشاورزی

4دشت آزادگانخوزستانپرورش الویه ورا843
روستای - دشت ازادگان 

چوالنه
بانک توسعه تعاون

طاهره بیت 

حردان
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طاهره سلیمانیبانک توسعه تعاونباغ ملک روستای دم اب1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف خانگی844

1بهبهانخوزستانکپوبافی845
روستای پیازکار جنب خانه 

بهداشت
صندوق کارآفرینی امید

طاهره سیاهی 

یوسفی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اندیکاخوزستانقالبافی846
-بخش مرکزی-انددیکا

روستای دینراک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طال احمدیپست بانک

2دزفولخوزستانقالی بافی847

شهرک عدالت خ امام 

متری 10خمینی کوچه 

3بهاران 

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طال دره قایدیصندوق کارآفرینی امید
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3ایذهخوزستانتولید سنگ مرمریت848
بخش -ایذه-خوزستان

روستای گیالن-سوسن
صندوق کارآفرینی امید

طال شهپری 

ویرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت849
جاده سردشت پادگان کوثر 

بین سبز اب سر بیشه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طوبی باقری اصلصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400طوبی شمسیبانک توسعه تعاونروستای الرزندان- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف850

1دزفولخوزستانقالی بافی851
روستای حسین کلولی خ 

4 نبش نگین 5احسان 
صندوق کارآفرینی امید

طوبی گنجعلی 

وند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3دزفولخوزستانپرورش گاومیش سنتی852
صفی آباد خیابان عمار 

893پالک 
وزارت جهاد کشاورزی22002200طیبه افراختهبانک کشاورزی

2آغاجاریخوزستانپرورش بلدرچین853
- شهرستان آغاجاری 

شهرک بالل- جولکی
وزارت جهاد کشاورزی650650طیبه جباریبانک توسعه تعاون

14شادگانخوزستانکارخانه بسته بندی854

روستای - دهستان جفال 

جنب بازرگانی - شاولی 

میرهاشمی

پست بانک
طیبه شاه ولی 

کوه شوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت1500015000

1اندیکاخوزستانقالیبافی855
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای دینراک
پست بانک

ظریفه بارانی بره 

بی چاست
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3کارونخوزستانرأس100پرواربندی گوساله گاومیش 856

جاده اهواز آبادان مجتمع 

پرورش ماهی آزادگان واحد 

علوفه کاری

وزارت جهاد کشاورزی60406040عارف حزباویبانک کشاورزی

1دزفولخوزستانکارگاه خیاطی857

شهرک شهید مطهری 

جنب مخابرات منزل 

امیرآبادی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عاطفه امیرآبادصندوق کارآفرینی امید

پست بانکاغاجاری، روستای جولکی1آغاجاریخوزستانپرورش زنبور عسل858
عاطفه جشیره 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی200200

1آغاجاریخوزستانفروشگاه پوشاک859

- استان خوزستان

خیابان -شهرستان آغاجاری

اصلی جنب نانوایی صیاحی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500عاطفه سرداریبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی280280عاطفه علی پورصندوق کارآفرینی امیدرامشیر سن1رامشیرخوزستانقارچ خوراکی860

861
طرح توجیهی تولید فرش و قالی 

دستباف
1اللیخوزستان

خوزستان اللی روستای 

گوراب سرخ
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450عاطفه کهزادیبانک توسعه تعاون
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1ایذهخوزستانفرش دستباف862
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای راسفند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عالم مرادیبانک توسعه تعاون

2اندیکاخوزستانتولید مصنوعات چرمی863
شهرستان - خوزستان 

روستای الیاس- اندیکا 
بانک توسعه تعاون

عایشه محبی 

نورالدین وند
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

وزارت جهاد کشاورزی25002500عباس افتخارزادهبانک کشاورزیشوش چنانه روستا ترویح5شوشخوزستان هکتار5کشت آلویه ورا 864

1شوشخوزستان هکتار1کشت الویه ورا 865
شوش بخش مرکزی 

روستای شیخ حسن
وزارت جهاد کشاورزی500500عباس امیریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200عباس پادامبانک کشاورزیروستای کوت نواصر1کارونخوزستانپرورش زنبور عسل866

10خرمشهرخوزستانتولید سبزی و صیفی گلخانه ای867
خرمشهر حفار شرقی 

روبروی تصفیه خانه
وزارت جهاد کشاورزی1500015000عباس چعبیبانک کشاورزی

1دزفولخوزستانپرورش گاومیش شیری868
خوزستان دزفول روستای 

دیلم علیا
وزارت جهاد کشاورزی500500عباس حمدانیبانک توسعه تعاون

1هندیجانخوزستان هکتار1/5کشت نخیالت در سطح 869
روستای چم - هندیجان

کلگه
وزارت جهاد کشاورزی750750عباس حیاتیصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 870

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200عباس زارعیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیگتوند عقیلی سماله1گتوندخوزستانپرورش و بسته بندی قارچ دکمه ای871
عباس سعیدی 

نیا
وزارت جهاد کشاورزی400400

300300عباس سواریبانک توسعه تعاونشهر رفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی872
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3بهبهانخوزستانپرورش زنبورداری873
بهبهان منصوریه پشت 

گاوداری مظلومی
بانک کشاورزی

عباس قمبری 

بردزرد
وزارت جهاد کشاورزی12001200

2ایذهخوزستانتولید تیرچه، بلوک و قطعات بتنی874

استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای بردگپی سمت 

راست کوچه ژاله

پست بانک
عباس کیانپور 

اتابکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت750750

وزارت جهاد کشاورزی16001600عباس محسنیصندوق کارآفرینی امیدروستای شهید کریمی2دزفولخوزستانراسی15پرورش گاومیش سنتی875
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1شوشخوزستان فروندی50پرورش زنبور عسل 876

بخش  –شوش  –خوزستان 

فتح المبین دهستان چنانه 

-روستای سرخه صالح داود 

4چهار باهنر پالک 

وزارت جهاد کشاورزی200200عباس مسحنهبانک کشاورزی

2ایذهخوزستانکارگاه تولید قطعات بتنی877

 1ایذه جاده روستای کهباد 

شهید مرادیان روبروی تاالر 

جام جم

وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400عباس مقصودیبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستاندامداری سنتی تولید شیر گاومیش878
دزفول روستای شهید 

بهشتی
صندوق کارآفرینی امید

عباس یباره 

دیلمی
وزارت جهاد کشاورزی900900

3شوشخوزستان راسی15پرورش گاومیش 879
روستای مقداد خیابان امام 

حسن عسکریس ع
صندوق کارآفرینی امید

عبد کعبی ال 

کثیری
وزارت جهاد کشاورزی22002200

880
پرورش توام گاومیش با ماهیان بومی 

گرمابی
56کارونخوزستان

 کیلومتری جاده اهواز 20

مجتمع پرورش- ابادان   

روستای- ماهی ازادگان   

سویسه

بانک کشاورزی
عبداالمام 

حمیدی اصیل
وزارت جهاد کشاورزی108000108000

6آبادانخوزستان(نخلستان)کشت و توسعه نهال و بذر 881
خوزستان آبادان شلحه 

10ثوامر فرهنگ 
صندوق کارآفرینی امید

عبداالمام 

غانمیان
وزارت جهاد کشاورزی42004200

وزارت جهاد کشاورزی13101310عبداالمیر خنفریصندوق کارآفرینی امیدروستای خرخره- آبادان 3آبادانخوزستانپرورش گاومیش882

بانک کشاورزیکهباد- هندیجان 4هندیجانخوزستانخرید بدنه لنج فایبر گالس883
عبدالحسن 

مهدوی
وزارت جهاد کشاورزی16001600

صندوق کارآفرینی امیدمیانرود روستای عبدالنبی2دزفولخوزستانپرورش گاومیش سنتی884
عبدالحسین ال 

کثیر
وزارت جهاد کشاورزی16001600

885
تعویض بدنه )نوسازی شناور صیادی 

(چوبی و نصب بدنه فایبرگالس نوساز
12هندیجانخوزستان

هندیجان شمالی کوی 

پاسداران
بانک کشاورزی

عبدالحسین 

بحرکانی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1باغ ملکخوزستانکلنی100پرورش زنبور عسل886
باغملک ابالعباس روستای 

درب
بانک کشاورزی

عبدالحسین 

بهزادی
وزارت جهاد کشاورزی400400

صندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانکارگاه حصیر بافی887
عبدالحسین 

سواری
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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888
گردشگری - مجتمع بوم گردی 

عبدالخان
10شوشخوزستان

بخش شاوور دهستان 

روستای سد - آهودشت 

 کیلومتری بزرگراه 5شاوور 

اهواز-- شوش

صندوق کارآفرینی امید
عبدالحسین 

عبدالخان
35003500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2حمیدیهخوزستانساخت و تعمیر ادوات کشاورزی889

شهرستان حمیدیه جاده 

روستای - اهواز سوسنگرد 

سید یابر

صندوق کارآفرینی امید
عبدالحسین 

عفراوی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

3شوشترخوزستانپرورش گاو شیری890
شوشتر روستای سوفان 

سفلی
بانک کشاورزی

عبدالحسین 

فوادی
وزارت جهاد کشاورزی62606260

5دزفولخوزستان راسی100گاوشیری 891

 - متر بعد از بن جعفر 700

 سمت چپ دامداری

گوهردوست

بانک کشاورزی
عبدالحسین 

گوهر دوست
وزارت جهاد کشاورزی59005900

6رامهرمزخوزستان رأسی200پرواربندی گوساله 892

مجتمع دامپروری 

- شهرستان رامهرمز

روستای غویله

بانک کشاورزی
عبدالرحمان 

جالل زاده
وزارت جهاد کشاورزی80008000

5آبادانخوزستانپرورش میگو893

روستای - شهرستان آبادان 

مزارع پرورش - چویبده 

کانال آبرسانی سی - میگو 

مزرعه شماره شش- پنج 

صندوق کارآفرینی امید
عبدالرحیم 

صباحی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

20دشت آزادگانخوزستانتولید ادوات کشاورزی894

دشت ازادگان جاده اصلی 

اهواز سوسنگرد شهر کوت 

سید نعیم

وزارت صنعت، معدن و تجارت100004500عبدالرضا خلفیصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونشهرک کوثر-دزفول 1دزفولخوزستانگوسفند-پرواربندی دام 895
عبدالرضا 

شکوهی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی880880

6دزفولخوزستانکشت و پرورش گیاهان دارویی896

دزفول روستای سنجر ، 

اراضی واقع در دهستان 

بنوار ناظر

وزارت جهاد کشاورزی55005500عبدالرضا طافیبانک کشاورزی

5امیدیهخوزستانپرواربندی گوساله897

- استان خوزستان 

بخش - شهرستان امیدیه 

چاه سالم - مرکزی 

روستای حبابه علیا

بانک توسعه تعاون
عبدالرضا عرب 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی14001400
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4باغ ملکخوزستانتولید انواع صنایع چوب898
خوزستان شهرستان 

باغملک قلعه تل
پست بانک

عبدالرضا 

عسکری
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

2آغاجاریخوزستان راسی7پرورش گاوشیری 899
- شهرستان آغاجاری

روستای چشمه چم نظامی
وزارت جهاد کشاورزی780780عبدالرضا ملحانیبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستان راسی10گاومیش شیری 900
استان خوزستان شهرستان 

دزفول روستای دیلم علیا
پست بانک

عبدالزهرا 

سعیدی
وزارت جهاد کشاورزی15601560

300300عبدالزهرا سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانکارگاه حصیر بافی901
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت جهاد کشاورزی20002000عبدالعباس ثابتصندوق کارآفرینی امیدهندیحان شمالی3هندیجانخوزستان هکتار4کشت نخیالت در سطح 902

903
واحد تولید گلخانه ای گلها و گیاهان 

زینتی
بانک کشاورزیروستای بن جعفر6دزفولخوزستان

عبدالعظیم پنبه 

زن
وزارت جهاد کشاورزی1000010000

2آبادانخوزستاندامداری904
 6روستای رمیله رسالت 

1پالک
صندوق کارآفرینی امید

عبدالعظیم 

فرحانی پور
وزارت جهاد کشاورزی1160580

2خرمشهرخوزستان راسی100پروار بندی گوساله 905
خرمشهر جاده امام جعفر 

صادق مجتمع دامداری
بانک کشاورزی

عبدالفاضل 

سلطانی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی40004000

906
 متر 300)گلخانه در مقیاس کوچک

(مربع
صندوق کارآفرینی امیدهفتگل روستای امام صفی1هفتکلخوزستان

عبدالکاظم 

زبیدی
وزارت جهاد کشاورزی450450

907
کشت نهال برحی کشت بذر 

(یونجه کاری)یونجه
پست بانکشادگان روستای علگه2شادگانخوزستان

عبدالکریم 

جاسمی 

دریساوی نژاد

وزارت جهاد کشاورزی18001800

صندوق کارآفرینی امیدگتوند عقیلی روستای حیدر2گتوندخوزستانپرواربندی گوساله908
عبدالکریم کریم 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی920920

وزارت جهاد کشاورزی200200عبداهلل شهریاریبانک کشاورزیباغملک روستای چلچلک1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل909

1آبادانخوزستانپرورش گیاه دارویی آلویه ورا910
-منیوحی-آبادان-خوزستان

نهره کوت
بانک کشاورزی

عبدالمجید 

عبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

3هندیجانخوزستاننخیالت911
روستای جیری - هندیجان 

سفلی
صندوق کارآفرینی امید

عبدالمهدی 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی20002000
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912
گلخانه مکانیزه تولید گل فاز اول 

 متر مربع4000
5شوشخوزستان

خوزستان شوش دانیال ع 

غرب کرخه روستای 

عنکوش

وزارت جهاد کشاورزی70007000عبداله بهمنبانک کشاورزی

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل913
خوزستان اللی روستای 

حتی
صندوق کارآفرینی امید

عبداله خدری 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی200200عبداله داودیصندوق کارآفرینی امیدسرحوض باال-دشتگل-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 914

5هندیجانخوزستانخرید بدنه لنج فایبر گالس915
دریای خلیج - هندیجان

فارس
بانک کشاورزی

عبداله شعبان 

وند
وزارت جهاد کشاورزی20002000

وزارت جهاد کشاورزی400400عبداله صیاحیبانک کشاورزیجزیره سادمانی- آبادان 2آبادانخوزستان(نخلستان)کشت و توسعه نهال و بذر 916

3شوشترخوزستانپرواربندی گوساله917

شوشتر جاده کشت و 

صنعت کارون مجتمع 

دامپروری وزین دام

بانک کشاورزی
عبداله عبدالهی 

عام
وزارت جهاد کشاورزی44004400

وزارت جهاد کشاورزی1300013000عبداله مجلسیبانک کشاورزیروستای گیداری15شادگانخوزستانکارگاه بسته بندی خرما918

1اندیکاخوزستانفروندی100پرورش زنبور عسل919
عشایر -بخش چلو-اندیکا

برهان عالی
صندوق کارآفرینی امید

عبدشاه نجفی 

بابادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک کشاورزیدهستان گمبوعه4حمیدیهخوزستان رأسی500پرواربندی بره 920
عبدعلی عبودی 

عیسی
وزارت جهاد کشاورزی14001400

وزارت جهاد کشاورزی10001000عبدعلی عناناتیصندوق کارآفرینی امیدهندیجان روستای کپرها2هندیجانخوزستان هکتار2کشت نخیالت در سطح 921

1ایذهخوزستانپرورش زنبور عسل922
خوزستان شهرستان ایذه 

روستی کولفرح
بانک کشاورزی

عبده حسن 

موسویان
وزارت جهاد کشاورزی400400

923
شرکت تعاونی یاس کرخه تاالر 

برگزاری جشن و عروسی یاس
2دشت آزادگانخوزستان

شهرستان دشت ازادگان 

روستای احیمر
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000عدنان سعیدیصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی924

روستای مهاجرین خ 

گلچین روبروی مخابرات 

703پالک 

بانک توسعه تعاون
عروس عبدالهی 

آسترکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

925
انبار نگهداری و مواد غذایی در 

سردخانه
17اهوازخوزستان

 جاده اهواز 20کیلومتر 

اندیمشک بعد از روستای 

الباجی روبرو جایگاه سوخت

وزارت جهاد کشاورزی4500045000عزیز بعاجیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی700500عزیز مرادیصندوق کارآفرینی امیدگتوند کیارس مهدی آباد2گتوندخوزستانگاو شیری926
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1اندیکاخوزستانطرح آسیاب کردن گندم927
-بخش آبژدان-اندیکا

روستای احمد آباد قیطاس
بانک توسعه تعاون

عزیزقلی ظاهری 

عبده وند
وزارت صنعت، معدن و تجارت810810

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 928

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

پست بانک
عسکر کاوسی 

بلوتکی
وزارت جهاد کشاورزی400400

بانک توسعه تعاونسرگچ- اندیکا1اندیکاخوزستانقالی بافی929
عصمت احمدی 

نورالدین وند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عصمت پنامصندوق کارآفرینی امیدشهیون روستای اسالم آباد1دزفولخوزستانقالی بافی930

6ایذهخوزستانتولیدی سبزی و صیفی931

استان خوزستان شهرستان 

 روستای 1ایذه بخش 

میانگران سفلی

وزارت جهاد کشاورزی35003400عصمت لموچیبانک کشاورزی

932

طرح توجیه اقتصادی و فنی بسته 

بندی سبزیجات و صیفی جات به 

روش وکیوم کوینگ

15دزفولخوزستان
شهرستان دزفول بعد از 

چهارراه روستای انجیرک
وزارت جهاد کشاورزی3296232962عظیم رحمتیبانک توسعه تعاون

1اندیکاخوزستانقالیبافی933
روستای -آبژدان-اندیکا

کوشک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عفت القاصیبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانقالی بافی934
محمدبن جعفر خ مصطفی 

خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عفت سگوندیبانک توسعه تعاون

2امیدیهخوزستاناحداث و راه اندازی باشگاه بدنسازی935

امیدیه روستای چاه سالم 

روبروی زمین ورزشی منزل 

شخصی عقیل زرگان 

شریفات

صندوق کارآفرینی امید
عقیل زرگان 

شریفات
وزارت ورزش و جوانان19201920

2هندیجانخوزستانکاشت نخیالت و توسعه باغات936

استان خوزستان شهرستان 

دهستان - هندیجان 

حسین آباد روستای غرابی 

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی20002000علوان شعبانیصندوق کارآفرینی امید

4ایذهخوزستانتولیدی سبزی و صیفی937

استان خوزستان شهرستان 

ایذه بخش مرکزی حومه 

شرقی چهارتنگ علیا

وزارت جهاد کشاورزی45004500علی اصغر براتیبانک کشاورزی
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1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 938

استان خوزستان ایذه و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

صندوق کارآفرینی امید
علی اصغر 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3هندیجانخوزستان هکتار4کشت نخیالت در سطح 939
هندیجان جنوبی روستای 

چم شعبان
وزارت جهاد کشاورزی20002000علی اکبر حیدریصندوق کارآفرینی امید

1اندیکاخوزستانپرورش قارچ940
روستای -قلعه خواجه-اندیکا

کریم آباد
بانک توسعه تعاون

علی اکبر 

خسروی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1ایذهخوزستانزنبور داری941

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400علی امیریبانک کشاورزی

3رامهرمزخوزستانپرواربندی گوساله یکصد رأسی942
- شهرک صنعتی دامپروری

روستای غویله سادات
وزارت جهاد کشاورزی40004000علی بارونیانبانک کشاورزی

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 943
-بخش آبژدان-اندیکا

روستای اسالم آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200علی باقریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی300300علی باقریصندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 944

2رامهرمزخوزستانراسی100پرواربندی بره 945
روستای یوسف - رامهرمز 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی بهوندیوسفیبانک توسعه تعاون

5باغ ملکخوزستانطرح گلخانه946

خوزستان شهرستان 

باغملک آلخورشید نواحی 

زمینهای روستای گالبوندان

وزارت جهاد کشاورزی70007000علی بیژنیبانک کشاورزی

947
طرح توجیهی اقتصادی و اصالح نژاد 

 رأسی150بره پرواری 
صندوق کارآفرینی امید5مهاجرین لین 2دزفولخوزستان

علی پاپی زاده 

پالنگان
وزارت جهاد کشاورزی16001600

2مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل948

بخش - مسجدسلیمان

دانشگاه ازاد منازل -مرکزی

شهرک برق

وزارت جهاد کشاورزی400400علی جمالیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200علی جهانگیریصندوق کارآفرینی امیداللی روستا پاگچ1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل949

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل950
خوزستان اللی روستای 

ایرانشهر
وزارت جهاد کشاورزی200200علی جهانگیریصندوق کارآفرینی امید

1شوشخوزستان فروندی50پرورش زنبور عسل 951
بخش شاوور دهستان 

شاوور روستای مالک اشتر
وزارت جهاد کشاورزی200200علی چنانیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

پست بانکاندیکا روستای قاسم آباد2اندیکاخوزستانتولید تیرچه بلوک و قطعات بتونی952
علی حسین پور 

قندعلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

2اندیکاخوزستانخرده فروشی انواع پوشاک ایرانی953
-بخش آبژدان-اندیکا

شهرک میثم
بانک توسعه تعاون

علی حسین 

محمدی 

نورالدین وند

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل954
خوزستان اللی روستای 

حتی
وزارت جهاد کشاورزی200200علی خدری پورصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل955
خوزستان اللی روستای 

حتی
وزارت جهاد کشاورزی300300علی خدری فامصندوق کارآفرینی امید

1کارونخوزستانپرورش زنبور عسل956
شهرستان کارون کوت 

88نواصر خیابان یک پالک 
وزارت جهاد کشاورزی200200علی خنفریبانک کشاورزی

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل957
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی400400علی داودیصندوق کارآفرینی امید

3بهبهانخوزستانتیرچه و بلوک958
سه راهی دودانگه نبش 

جاده بهبهان رامهرمز
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700علی راسارپست بانک

3اندیمشکخوزستان راسی150پرواربندی گوساله959
بخش الوار روستای قلعه 

بردی
بانک کشاورزی

علی رحم رفیعی 

منش
وزارت جهاد کشاورزی57605760

وزارت جهاد کشاورزی600600علی رضا قنبریبانک کشاورزیروستای پسکره-باغملک1باغ ملکخوزستانکلنی200پرورش زنبور960

بانک توسعه تعاوندزفول1دزفولخوزستانپرورش زنبورعسل961
علی رضا 

محمودی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش زنبور عسل962
شهرک - مسجدسلیمان

صنعتی
بانک کشاورزی

علی رضا 

محمودی برام
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل963
خوزستان اللی روستای 

میانرودان
بانک توسعه تعاون

علی رضایی 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی200200

5شوشترخوزستانپرورش گاومیش شیری صنعتی964
 روستای 4شوشتر بخش 

فیاض آباد
وزارت جهاد کشاورزی94009400علی زلقیبانک کشاورزی

2امیدیهخوزستانتولید محصوالت بتنی965

امیدیه روستای امیر 

المومنین خیابان مسجد 

روبروی حسینیه

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000علی زیدونیصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانواحد پرورش قارچ966
روستای - ایذه- خوزستان

ناشلیل
وزارت جهاد کشاورزی200200علی سعیدیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل967
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
بانک کشاورزی

علی سلیمانی 

کرتالئی
وزارت جهاد کشاورزی200200

300300علی سواریصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیربافی968
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل969
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200علی صالحیبانک توسعه تعاون

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش زنبور عسل970
نرسیده به دو راه اللی 

روبروی امامزاده پیر بتولی
بانک کشاورزی

علی ضامن 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی500500

971
بذکار کودکار کشت مستقیم توتپلج 

 ردیفه ایرانی13متری 2/5
1دشت آزادگانخوزستان

سوسنگرد روستای مالکیه 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی342342علی طرفیبانک کشاورزی

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل972
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

علی ظاهری 

عبده وند
وزارت جهاد کشاورزی200200

1دزفولخوزستانراسی100پرواربندی بره 973
استان خوزستان شهرستان 

دزفول روستای شیرین آب
پست بانک

علی عیسی وند 

دهداری
وزارت جهاد کشاورزی500500

1باغ ملکخوزستانپرورش گاو شیری974
باغملک قلعه تل روستای 

چشمه گرگی
وزارت جهاد کشاورزی850850علی قاسمیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی400400علی قالوندیصندوق کارآفرینی امیداندیمشک شهید بهشتی1اندیمشکخوزستانپرورش و نگهداری زنبور عسل975

2باغ ملکخوزستانکلنی200زنبور 976
روستای قلعه تل ـ خیابان 

شهیدنوروزی
بانک کشاورزی

علی قیصر 

حمیدیان
وزارت جهاد کشاورزی400400

5ایذهخوزستانپرورش بلدرچین977
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای کمالوند
بانک کشاورزی

علی قیصر 

سعیدی پور
وزارت جهاد کشاورزی68006800

وزارت جهاد کشاورزی200200علی قیصری فربانک کشاورزیباغملک روستای چیدن1باغ ملکخوزستانکلنی100پرورش زنبور عسل978

2اندیکاخوزستانتوزیع پخش مواد غذایی وپروتینی979
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای چگارمون
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500علی کاظمیصندوق کارآفرینی امید

980
تولید و تعمیر ادوات و ماشین آالت 

کشاورزی
2دزفولخوزستان

شهرک شهید منتظری 

115جنب اورژانس 
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000علی کرد نژادبانک توسعه تعاون

1اندیمشکخوزستانپرورش زنبور عسل981
خوزستان اندیمشک کوی 

لور خ میثم تمار
وزارت جهاد کشاورزی400400علی کرکیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدایذه روستای تلخ آب1ایذهخوزستانزنبورداری982
علی کرم 

خسروی گیالنی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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1دزفولخوزستانپرواربندی گوسفند983
بخش شهیون -دزفول

روستای حسن آقا
وزارت جهاد کشاورزی13201320علی کریمیان رادبانک توسعه تعاون

1ایذهخوزستانواحد گوسفند داشتی984
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای پر سوراخ
بانک توسعه تعاون

علی کوشش 

منش
وزارت جهاد کشاورزی900900

1اندیمشکخوزستانپرورش زنبور عسل985

خوزستان اندیمشک کوی 

لور خ شهید شیرمهد نبش 

 شهریور27

وزارت جهاد کشاورزی500500علی محبی پوربانک کشاورزی

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 986

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200علی محمد آتونصندوق کارآفرینی امید

1باغ ملکخوزستانبلوک زنی987
خوزستان باغملک روستای 

دوراهی اسالم اباد
بانک توسعه تعاون

علی محمد 

تامرادی منگنانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

6ایذهخوزستانگلخانه سبزی و صیفی جات988
روستای - دهدز-ایذه 

چلیساد
بانک کشاورزی

علی محمد 

کیانی ده کیانی
وزارت جهاد کشاورزی75007500

3شوشترخوزستان راسی100پروار بندی گوساله 989
مجتمع .خوزستان شوشتر

دامپروری شهرستان شوشتر
وزارت جهاد کشاورزی55225522علی محمدزادهبانک توسعه تعاون

990
طرح توجیه فنی و اقتصادی تولید قلم 

نی دزفولی
4دزفولخوزستان

-دزفول-استان خوزستان

-3خیابان نور-کوی پیام نور

36پالک 

وزارت جهاد کشاورزی40004000علی محمودیبانک کشاورزی

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 991

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی440440علی موسوی پورصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری992

 –خوزستان ایذه 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

صندوق کارآفرینی امید
علی موسوی لب 

رودی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی500500علی موالئیصندوق کارآفرینی امیدسیار2مسجدسلیمانخوزستانپرورش زنبور عسل993

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 994

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

بانک کشاورزی
علی نجات 

کاوسی
وزارت جهاد کشاورزی400400
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1رامهرمزخوزستان رأسی60پرواربندی بره 995
روستای - بخش سلطان آباد

شاه ابوالقاسم
وزارت جهاد کشاورزی600600علی نری میسابانک توسعه تعاون

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 996
قلعه خواجه شهرک -اندیکا

بنیادمسکن
وزارت جهاد کشاورزی200200علی نقدی پورصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی500500علی نوروزیصندوق کارآفرینی امید.........اندیمشک1اندیمشکخوزستانزنبورداری997

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000علی نوروزی زادپست بانکایذه روستای میانگران علیا3ایذهخوزستانتولید انواع موزاییک998

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل999
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200علی هزاریانصندوق کارآفرینی امید

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش زنیور عسل1000
روستای چشمه شیرین 

شیخ آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200علی یادگاریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی17721772علی یار اسدیبانک توسعه تعاونگتوند روستای چغامله3گتوندخوزستانکشت گیاه دارویی آوشین1001

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1002
خوزستان اللی روستای 

انبارسفید ملک آباد
صندوق کارآفرینی امید

علی یار 

محمدحسینی 

حاجیور

وزارت جهاد کشاورزی200200

1دزفولخوزستانرأس100پرواربندی بره 1003
روستای شهرک -دزفول 

10گلستان -انقالب 
پست بانک

علیرضا اسمعیلی 

قلعه عبدالشاهی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1باغ ملکخوزستان(بره)پلواربندی1004

شهرستان -استان خوزستان

-شهر صیدون-باغملک

روستای دره زرد

وزارت جهاد کشاورزی10001000علیرضا آذربانک کشاورزی

1005
طرح توجیه اقتصادی و فنی تولید گل 

رز در گلخانه
7دزفولخوزستان

خیابان ابوریحان -دزفول

بین سعیدی و سبحانی 

1مجتمع ایثار واحد

وزارت جهاد کشاورزی1100011000علیرضا تمینیبانک کشاورزی

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1006
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
بانک توسعه تعاون

علیرضا 

خورشیدنیا
وزارت جهاد کشاورزی560560

وزارت جهاد کشاورزی280280علیرضا رشتیصندوق کارآفرینی امیدرامشیر ابوعلیمه1رامشیرخوزستانپرورش قارچ خوراکی1007

وزارت جهاد کشاورزی10001000علیرضا محمدیانبانک توسعه تعاونروستای یوسف آباد1رامهرمزخوزستان رأسی100پرواربندی بره 1008

6هندیجانخوزستانراسی200پرواربندی گوساله 1009

- جاده ماهشهر –هندیجان 

نرسیده به روستای حسین 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی70007000علیرضا ملک زادهبانک کشاورزی
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وزارت جهاد کشاورزی200200علیرضا نامجوپورپست بانکشوش هفت تپه1شوشخوزستان فروندی50پرورش زنبور عسل 1010

1ایذهخوزستان(پرورش زنبورعسل)زنبورداری 1011

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
علیمراد موسوی 

ده موردی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1باغ ملکخوزستان راسی50پرورش گوسفند1012

خوزستان شهرستان 

باغملک بخش مرکزی 

روستای کلگه

وزارت جهاد کشاورزی13001300عمران ممبنیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500عوید بن سعیدبانک توسعه تعاونروستای حاجی چراغ2رامهرمزخوزستان رأسی10اصالح نژاد گاو شیری 1013

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1014
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
صندوق کارآفرینی امید

عیدی محمد 

طالییان 

کهگیلویه

وزارت جهاد کشاورزی200200

2شوشترخوزستانتیرچه صنعتی1015

شوشتر جاده مسجدسلیمان 

 روستای 10کیلومتر 

پیرگاری

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000عیسی دهداروندپست بانک

2باویخوزستانگاوداری شیری1016
خوزستان شهرستان باوی 

روستای گبری
وزارت جهاد کشاورزی920920عیسی سعیدیبانک کشاورزی

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1017

بلوار -قلعه خواجه-اندیکا

امیرالمومنین خ شهید 

فهمیده شرقی

صندوق کارآفرینی امید
عیسی نقدی پور 

بیرگانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت990990غازی ال بوغبیشبانک توسعه تعاونرامشیر روستای مریبی4رامشیرخوزستانتولید شن و ماسه1018

300300غضبان سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1019
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1020
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200غضنفر هزاریانصندوق کارآفرینی امید

1شوشخوزستانکشت الویه ورا1021
شوش بخش فتح المبین 

روستای مالحه
وزارت جهاد کشاورزی250250غفران سرخهبانک کشاورزی

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1022
خوزستان اللی روستای 

پرقوچان
وزارت جهاد کشاورزی300300غالم جهانبخشصندوق کارآفرینی امید

1شوشترخوزستانزنبورداری1023
شوشتر روستای ملکی 

خیابان جهاد
وزارت جهاد کشاورزی200200غالم غیبی زادهصندوق کارآفرینی امید
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10دزفولخوزستانقطعه بندی مرغ1024
گاومیش آباد غربی جاده 

زاویه آب روبرو منبع آب
بانک توسعه تعاون

غالمحسین 

ترابی برزگر
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000

3هندیجانخوزستان رأسی100پرواربندی گوساله 1025

 10- شهرستان هندیجان

کیلومتری جاده هندیجان 

مجتمع  –ماهشهر 

دامپروری روستای چم کنار

وزارت جهاد کشاورزی29602960غالمحسین ثابتبانک کشاورزی

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1026

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

غالمحسین 

موسوی تنگ 

ریگ

وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی24002400غالمرضا بهاروندبانک کشاورزیاندیمشک4اندیمشکخوزستان راسی500پروار بندی بره 1027

4باغ ملکخوزستانطرح گلخانه1028

خوزستان شهرستان 

باغملک آلخورشیدنواحی 

زمینهای روستای لران

وزارت جهاد کشاورزی58005800غالمرضا بیژنیبانک کشاورزی

1شوشترخوزستانزنبورداری1029
شوشتر روستای ابگرمک 

علیا
صندوق کارآفرینی امید

غالمرضا تقی 

پور بیرگانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1دزفولخوزستانگاومیش داری1030

شهرستان دزفول 

شهرمیانرود روستای دیلم 

1علیا خیابان 

بانک کشاورزی
غالمرضا سلیمان 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1031
کارگزار توزیع و فروش نهاده های 

کشاورزی
3باغ ملکخوزستان

خوزستان باغملک میداوود 

جنب نیروی انتظامی
بانک کشاورزی

غالمرضا کاظمی 

ممبینی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

3بهبهانخوزستانتولید مبلمان و مصنوات چوبی1032
روستای اسالم اباد علیا 

خیابان اصلی
بانک توسعه تعاون

غالمرضا هدایتی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت19001900

1033

فراوری و بسته بندی میگو وتولید 

فراورده های برگری و کنسروی از 

ماهی و میگو

50آبادانخوزستان

جاده قفاص روبروی بندر 

چویبده شرکت تبرید 

محاسب

وزارت صنعت، معدن و تجارت5000050000غالمعباس حیاتیبانک کشاورزی

1دزفولخوزستاناحداث باغ مرکبات1034
اراضی زارعی - دزفول 

سنجر
بانک کشاورزی

غالمعباس 

عسکری پور
وزارت جهاد کشاورزی330330

وزارت جهاد کشاورزی200200غالمعباس مردایصندوق کارآفرینی امیدشوشتر روستای ماهور1شوشترخوزستانزنبورداری1035
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پست بانکگتوند کیارث4گتوندخوزستانپرواربندی گوساله و گاومیش1036
غالمعلی جمال 

پور
وزارت جهاد کشاورزی19621962

بانک توسعه تعاونشهرک حمزه2دزفولخوزستانپرورش گاو شیری صنعتی1037
غالمعلی 

سخاوت نیا
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1038
 راسی با 100پرورش گوسفندداشتی 

ترکیب ژنتیکی جدید
3شوشخوزستان

شوش بخش فتح المبین 

روستای ترویح
وزارت جهاد کشاورزی15001500فارس چنانیبانک کشاورزی

10شوشخوزستان هکتار10کشت الویه ورا 1039
شوش بخش مرکزی 

روستای احمد موال
وزارت جهاد کشاورزی50005000فارس کعببانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی36403640فاضل عبداللهیبانک کشاورزیهفتکل شهرک دامپروری2هفتکلخوزستانپرواربندی بره1040

300300فاطمه اژبانک توسعه تعاونشهر رفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیربافی1041
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی25002500فاطمه آبادصندوق کارآفرینی امیدروستای کره پا- هندیجان 3هندیجانخوزستان هکتار5کشت نخیالت در سطح 1042

1043
 راسی و 100پروار بندی گوساله 

تعمیرات
3خرمشهرخوزستان

خرمشهر غرب کارون 

روستای مکسر جنوبی 

146مجتمع دامپروری پ

وزارت جهاد کشاورزی40004000فاطمه آلبوغبیشبانک کشاورزی

1شوشخوزستان فروندی50پرورش زنبور عسل 1044
شوش بخش مرکزی روستا 

خارکوب
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه باباییبانک کشاورزی

8ایذهخوزستانپوشاک1045

روستای - ایذه - خوزستان 

کوچه - پرچستان گورویی 

طبقه همکف- عطار 

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000فاطمه بارندیبانک کشاورزی

1اندیکاخوزستانپرورش قارچ خوارکی دکمه ای1046
روستای -آبژدان-اندیکا

اسالم آباد
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه باقری 

مالک آبادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1بهبهانخوزستانقالب بافی1047
روستای کردستان بزرگ 

کوچه شهید احمدی
200200فاطمه پناهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایذهخوزستانفرش دستباف1048
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای چهارتنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه چهارتنگیبانک توسعه تعاون

2اندیمشکخوزستانکارگاه خیاطی دوخت و دوز زنانه1049
روستای چم گلک خ 

بهداشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فاطمه حاتمیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه حسینیبانک توسعه تعاونباغ ملک روستای چلچلک1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف خانگی1050
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1دزفولخوزستانقالی بافی1051
روستای شیرین آب خ سی 

متری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه حسینیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدروستای شیرین آب خ یاس1دزفولخوزستانقالی بافی1052
فاطمه حسینی 

احمدفداله
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه حیاتیصندوق کارآفرینی امیدامیدیه جایزان روستای برج3امیدیهخوزستانکشت آلویه ورا1053

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400فاطمه خسرویصندوق کارآفرینی امیدروستای کریم آباد- اندیکا1اندیکاخوزستانخرده فروشی انواع پوشاک ایرانی1054

1ایذهخوزستانفرش دستباف1055
خوزستان ایذه هالیجان 

روستای چنارستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه خسرویبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانقالی بافی1056
روستای قلعه عبدالشاه خ 

ابوذر
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه داودی 

نجف آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1آغاجاریخوزستانپرورش زنبور عسل1057
آغاجاری ، روستای چم 

نظامی
وزارت جهاد کشاورزی190190فاطمه دیلمیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدسوسنگرد روستای ساریه1دشت آزادگانخوزستانخیاطی زنانه1058
فاطمه 

رستگارزاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

بانک توسعه تعاونباغ ملک لران2باغ ملکخوزستانتولیدی انواع پوشاک1059
فاطمه زنگنه 

کمالی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1دشت آزادگانخوزستانخیاطی زنانه1060
دشت ازادگان روستای 

هوفل سید حمد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فاطمه سعیداویصندوق کارآفرینی امید

1هویزهخوزستانحصیر بافی1061
هویزه شهر رفیع روستای 

مچریه
300300فاطمه سواریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300فاطمه سواریصندوق کارآفرینی امیدشهر رفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1062
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2باغ ملکخوزستانکلنی100پرورش زنبور عسل 1063
باغملک خیابان امامت 

کوچه شهید پیش بین
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه شیخیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه صالحیبانک توسعه تعاونسردشت خ علیمردان خان1دزفولخوزستانقالی بافی1064

1دشت آزادگانخوزستانتولید لباس عروس1065

دشت ازادگان روستای 

مالکیه سفلی جنب مسجد 

صاحب الزمان

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فاطمه صخراویصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000فاطمه طبیشیبانک توسعه تعاون7 و 6محرزی بین نهر 2خرمشهرخوزستانتولیدی پوشاک1066
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1دزفولخوزستانقالی بافی1067

روستای سنجر خیابان 

 نبش کوچه 2گلستان 

حافظ

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه عباسی 

حاجیوند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل1068
روستای –باغملک صیدون 

دره بنیاب
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه عزیزیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدشهرک انقالب خ گلستان1دزفولخوزستانقالی بافی1069
فاطمه عیدی 

کوتیانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1070
روستای حسین کلولی 

5نگین 
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه عیسوند 

راد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امید5شهرک مهاجرین خیلبان 1دزفولخوزستانقالی بافی1071
فاطمه عیسوند 

محمودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3حمیدیهخوزستانتأسیس داروخانه روستایی1072

روستای گمبوعه بزرگ 

 (ره)خیابان امام خمینی 

روبروی بخشداری

35003500فاطمه قاسمیصندوق کارآفرینی امید
وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

1هندیجانخوزستاننخیالت1073
هندیجان شمالی روستای 

عبادالهی
وزارت جهاد کشاورزی750750فاطمه قجریصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی1074
روستای زاویه حمودی 

خیابان امیرالمومنین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه کبیری نیاصندوق کارآفرینی امید

1باغ ملکخوزستانتولید فرش دستباف1075
خوزستان باغ ملک روستای 

کمردراز
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه کردبانک توسعه تعاون

1آغاجاریخوزستان تنی8پرورش قارچ خوراکی 1076
آغاجاری، روستای 

سرجولکی
وزارت جهاد کشاورزی300300فاطمه کیانیانصندوق کارآفرینی امید

1هفتکلخوزستانپرورش زنبور عسل1077
شهرستان هفتکل کوی 

شهدا
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه مرادی فربانک کشاورزی

1078
توسعه و به روز رسانی مهد کودک 

روستایی
5آبادانخوزستان

آبادان روستای سادات 

8 و7مابین سادات 
سازمان بهزیستی کشور300300فاطمه معاونیصندوق کارآفرینی امید

1دشت آزادگانخوزستانخیاطی زنانه1079

دشت ازادگان روستای 

مالکیه سفلی خیابان سوم 

ساحلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فاطمه منصوریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه مهدویبانک کشاورزیکوی گوگری _قلعه تل 3باغ ملکخوزستانکلنی100زنبور 1080
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1دزفولخوزستانقالی بافی1081
محمدبن جعفر خ امام 

2خمینی شمالی کوچه بهار 
بانک توسعه تعاون

فاطمه مهدوی 

خواه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2آبادانخوزستان راسی30پرواربندی گوساله 1082
روستای سادات - آبادان

24کوچه 
وزارت جهاد کشاورزی11431143فاطمه موسویبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانقالی بافی1083
روستای قلعه نو شمس آباد 

روبرو مسجد ابوالفضل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه میرزائیصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی1084
روستای سنجر خیابان 

ساحلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه نساروندصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه نظرپورصندوق کارآفرینی امیداندیکا کوشک1اندیکاخوزستان فروندی50پرورش زنبور عسل 1085

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450فاطمه یوسفیبانک توسعه تعاونروستای نیرو وند- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1086

وزارت جهاد کشاورزی55005500فایز دورقیپست بانکشادگان5شادگانخوزستانبرنجکوبی1087

وزارت جهاد کشاورزی38403840فایز عبداللهیبانک کشاورزیهفتکل شهرک دامپروری3هفتکلخوزستانپرواربندی بره1088

وزارت جهاد کشاورزی400400فتح اله فتاحصندوق کارآفرینی امیدسبزاب-اندیمشک 1اندیمشکخوزستانزنبورداری1089

وزارت جهاد کشاورزی400400فخری بهرام نژادصندوق کارآفرینی امیدپشمینه زار1اندیمشکخوزستانزنبورداری1090

300300فخریه حمیدیبانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانکارگاه حصیر بافی1091
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300فخریه سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1092
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1093
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

فرامرز بهرامی 

بیرگانی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1باغ ملکخوزستانراسی10گاوشیری 1094
خوزستان باغملک هپرو 

روستای شمش آباد
وزارت جهاد کشاورزی15001500فرامرز فتاحیبانک کشاورزی

5آبادانخوزستانروستا مهد1095

ابادان روستای .خوزستان 

روبروی درمانگاه -ابوشانک 

 خرداد15

سازمان بهزیستی کشور300300فرانک نعیمیصندوق کارآفرینی امید

4مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1096
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
بانک کشاورزی

فرج اله طاهری 

اوروند
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1ایذهخوزستانفرش دستباف1097
شهرستان ایذه روستای 

کمالوند
بانک توسعه تعاون

فرح ناز اسدی 

نوروزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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1ایذهخوزستانفرش دستباف1098

استان خوزستان شهرستان 

 2ایذه روستای کلدوزخ 

نبش کوچه گلشن

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرحناز اسکندریبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانقالی بافی1099
روستای حسین کلولی خ 

4و3 بین احسان 6نگین 
صندوق کارآفرینی امید

فرحناز 

پورکالنتری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3اللیخوزستانکارگاه و فروشگاه صنایع دستی1100
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
400400فرحناز جهانبینبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4اندیکاخوزستانتولید فرش وقالی دستباف1101
-بخش مرکزی-اندیکا

(ع)شهرک امام حسین 
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فرحناز خسرویصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200فرحناز سمالپورصندوق کارآفرینی امیدروستای رفیع آباد-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1102

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1103
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200فرحناز مرادیصندوق کارآفرینی امید

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف خانگی1104

-استان خوزستان 

شهرستان باغملک بخش 

مرکزی خیابان شهید 

گلیزاده

بانک توسعه تعاون
فرخ رو نیک 

بخت
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2اندیکاخوزستانکارگاه تولیدی پوشاک1105
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای کریم آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت630630فرخنده خسرویصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی15581558فردوس رشیدیبانک توسعه تعاونروستای باصدی سفلی1رامهرمزخوزستان رأسی10اصالح نژاد گاو شیری 1106

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1107
خوزستان اللی روستای 

جمال آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200فرزاد جمال پورصندوق کارآفرینی امید

2رامهرمزخوزستان رأسی45پرواربندی گوساله 1108

رامهرمز روستای طغلی آل 

عباد خیابان امام حسین 

علیه السالم

صندوق کارآفرینی امید
فرزاد جهان 

مردی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

وزارت جهاد کشاورزی200200فرزاد حسین پورصندوق کارآفرینی امیدقاسم آباد.اندیکا1اندیکاخوزستانپرورش زنبور عسل1109

وزارت جهاد کشاورزی16001600فرزاد خواجویبانک توسعه تعاوندزفول شهرک کهنک2دزفولخوزستانپرورش گاوشیری1110

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1111
خوزستان اللی روستای 

جمال آباد
صندوق کارآفرینی امید

فرزاد رحیمی 

بابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1112
خوزستان اللی روستای 

باریکه تکی
وزارت جهاد کشاورزی200200فرزاد سلجوقیبانک توسعه تعاون
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1اندیمشکخوزستانپرورش زنبور عسل1113
اندیمشک بخش الوار 

گرمسیری روستای بن هنی
وزارت جهاد کشاورزی200200فرزاد فتحیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرزانه زنگنه نژادهبانک توسعه تعاونباغ ملک روستای لران1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف1114

300300فرزانه سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1115
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1116
مشاغل ) راسی 2پرورش گاوشیری 

(خانگی
وزارت جهاد کشاورزی200200فرزانه کایدیصندوق کارآفرینی امیدخوزستان ایذه روستای مرغا1ایذهخوزستان

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1117
خوزستان ایذه دهدز 

روستای قلعه سرد چلیساد
صندوق کارآفرینی امید

فرشاد کیانی ده 

کیانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی500500فرشته پرستبانک توسعه تعاونروستای بغدک1رامهرمزخوزستان رأسی5گاو شیری 1118

1آغاجاریخوزستان تنی8پرورش قارچ خوراکی 1119
آغاجاری، روستای 

سرجولکی
وزارت جهاد کشاورزی400400فرشید پویان فرصندوق کارآفرینی امید

1اندیکاخوزستانراسی50پرورش گوسفند داشتی 1120
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای طالپا
سازمان امور عشایر ایران600600فرشید رضاییبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانقالی بافی1121
سردشت روستای حسین 

9کلولی خ نگین 
صندوق کارآفرینی امید

فرنگ منصوری 

فر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

7اندیمشکخوزستانکارگاه فرش دستبافت روستایی1122
اندیمشک دوکوهه خیابان 

الله
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600فرنگیس شیرمردپست بانک

بانک کشاورزیاللی روستای سیکوند2اللیخوزستانخرید کمباین1123
فرهاد پرویزی 

بابادی
وزارت جهاد کشاورزی12591259

30اهوازخوزستانمجتمع خدمات رفاهی و گردشگری1124

جاده ی اهواز ماهشهر 

 سمت 23+500کیلومتر

راست

2000020000فرهاد خالدیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی36403640فرهاد عبداللهیبانک کشاورزیهفتکل شهرک دامپروری2هفتکلخوزستانپرواربندی بره1125

1126
راس بره 250نگهداری و پرواربندی 

(سه دوره در سال  )پرواری 
وزارت جهاد کشاورزی600600فرهاد نصیریبانک توسعه تعاونروستای سبزآب- دزفول2دزفولخوزستان

1127
 15طرح پرورش گاوشیری با ظرفیت 

راس
2ایذهخوزستان

استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای کولفرح
وزارت جهاد کشاورزی21002100فرهمند کریمیبانک کشاورزی
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پست بانکروستای بیشه بزان1دزفولخوزستانزنبورعسل- دامداری سنتی 1128
فروتن صالحی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی200200

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1129

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200فروزان خواجویصندوق کارآفرینی امید

1اندیمشکخوزستانخیاطی1130

خوزستان اندیمشک 

شهرک مدنی خ شمس 

تبریزی غربی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فروزان سگوندصندوق کارآفرینی امید

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف1131

-استان خوزستان 

شهرستان باغملک بخش 

مرکزی روستایی رود زرد 

کاید رفیع

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فروغ تقی پوربانک توسعه تعاون

2ایذهخوزستانتولیدی مانتو، شلوار و لباس زنانه1132

استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای نوترگی 

طهماسبی

بانک توسعه تعاون
فریبا اسفندیاری 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1بندرماهشهرخوزستانتولید پوشاک1133
ماهشهر شهرک آیت اهلل 

مدنی خ اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800فریبا اصالنیصندوق کارآفرینی امید

4اندیمشکخوزستانتولیدی پوشاک1134
اندیمشک بخش الوار 

بیدروبه مرکزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000فریبا حسن نژادبانک توسعه تعاون

5آبادانخوزستانروستا مهد1135

خوزستان ابادان روستای 

 جنب خانه بهداشت 2حیر 

7محراج 

سازمان بهزیستی کشور300300فریبا زیتونیصندوق کارآفرینی امید

1باغ ملکخوزستانکلنی100پرورش زنبور عسل1136
خوزستان باغملک روستای 

چغا سرخک
صندوق کارآفرینی امید

فریبا شیخ 

منگشتی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1137
خوزستان اللی روستای 

طاهر آباد
بانک توسعه تعاون

فریبا طاهری 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی200200

1دزفولخوزستانقالی بافی1138

روستای شیرین آب خیابان 

مرداد نبش خیابان 

اردیبهشت

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1139
روستای حسین کلولی 

5نگین 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا عیسوند رادصندوق کارآفرینی امید
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3ایذهخوزستانگوسفند داشتی1140

استان خوزستان شهرستان 

ایذه بخش حومه شرقی 

روستای کولفرح

وزارت جهاد کشاورزی17031703فریبرز داودیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونروستای لپویی2رامهرمزخوزستان رأسی10اصالح نژاد گاو شیری 1141
فرید دشمن 

زیاری
وزارت جهاد کشاورزی700700

وزارت جهاد کشاورزی41504150فرید هاشم پوربانک کشاورزیشهرستان هفتکل4هفتکلخوزستانگلخانه1142

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1143
- تلبزان- مسجدسلیمان

کریم اباد
وزارت جهاد کشاورزی400400فریده جعفریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200فریده ذوالفقاریصندوق کارآفرینی امیدشوشتر شهرک نور محمدی1شوشترخوزستانزنبورداری1144

300300فریده سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1145
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایذهخوزستانفرش دستباف1146

استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای هالیجان 

سرقلعه

بانک توسعه تعاون
فریده عالی 

محمودی گم یک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1147
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی350350فریده قادریبانک کشاورزی

2دزفولخوزستانقالی بافی1148

 7کوی طالقانی ولی آباد خ 

روبروی مهد دانش پالک 

135

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فریده قاسمیبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانقالی بافی1149
محمدبن جعفر خ مصطفی 

خمینی
صندوق کارآفرینی امید

فریده گودرزی 

فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

پست بانکایذه روستای رمه چر2ایذهخوزستانگلیم بافی1150
فریده لجم اورک 

پور
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1151
خوزستان اللی روستای بنه 

میر
صندوق کارآفرینی امید

فریدون 

اسماعیلی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3دزفولخوزستانپرواربندی گوساله1152
دزفول روستای کهنک 

روبروی امامزاده عباس
وزارت جهاد کشاورزی40004000فریدون خواجویبانک توسعه تعاون

1153
اصالح )طرح پرورش گاوشیری بومی 

 راس10با ظرفیت  (نژاد
1ایذهخوزستان

استان خوزستان شهرستان 

ایذه حومه غربی روستای 

بیضه تک

بانک کشاورزی
فریدون قاسمی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی750750
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1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1154

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
فریدون موسوی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی400400

1باغ ملکخوزستانکلنی200زنبور 1155
بخش مرکزی ـ روستای 

چلچلک
صندوق کارآفرینی امید

فریدون یوسفیان 

شهریاری
وزارت جهاد کشاورزی400400

10بهبهانخوزستان هکتار12کشت گل نرگس در سطح 1156
بهبهان جاده سیمان جنب 

جاده سد شهدا
بانک توسعه تعاون

فضل اهلل شریفی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی46804680

2دزفولخوزستانراسی150پرواربندی بره 1157
استان خوزستان شهرستان 

دزفول روستای شیرین آب
پست بانک

فضل علی 

عیسوندنظری
وزارت جهاد کشاورزی500500

بانک توسعه تعاونخوزستان اللی روستای تراز2اللیخوزستانتولید و فرش قالی دستباف1158
فلک ناز مهری 

بابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

4اندیمشکخوزستانکارگاه خیاطی1159
بخش الوار گرمسیری 

روستای پل باالرود شمالی
پست بانک

فهمیه حسن 

نژادیان حسینیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

وزارت جهاد کشاورزی240240فواد پیروصندوق کارآفرینی امیدرامشیر سراوین1رامشیرخوزستانپرورش الویه ورا و گیاهان دارویی1160

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400فوزیه گروهیبانک توسعه تعاوناللی روستای ططراباد2اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1161

300300فیاض جمالیصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی1162
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1هندیجانخوزستاننخیالت1163
روستای جیری - هندیجان

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی500500فیوره حیدریصندوق کارآفرینی امید

3اندیکاخوزستانبسته بندی حبوبات1164
روستای -آبژدان-اندیکا

شوکل
وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300قاسم اسدیبانک توسعه تعاون

پست بانکروستای عباس آباد1دزفولخوزستانپرورش زنبورعسل1165
قاسم جاللی 

کیان
وزارت جهاد کشاورزی200200

1باویخوزستانگوسفند مولد1166

خوزستان شهرستان باوی 

ویس روستای زرگان بیت 

امحارب

وزارت جهاد کشاورزی480480قاسم سلیطیبانک توسعه تعاون

300300قاسم سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی1167
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1168
قاسم سواری 

منفرد
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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6حمیدیهخوزستان رأسی دو رگ200پرواربندی گوساله 1169
دامداری - روستای طراح

آقای عبدالخانی
وزارت جهاد کشاورزی80008000قاسم عبدالخانیبانک توسعه تعاون

5شوشخوزستانبرنج کوبی1170
شوش دانیال روستای 

سادات حباییه
وزارت جهاد کشاورزی1000010000قاسم عبدالخانیبانک توسعه تعاون

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1171

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
قدرت اهلل ایزدی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی400400

30باغ ملکخوزستان کلنی200زنبور 1172
بخش ابوالعباس ـ روستای 

چیدن
وزارت جهاد کشاورزی200200قدرت اله امیریبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیداللی روستای تنبل1اللیخوزستانپرورش زنبورعسل1173
قدرت اله تقی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

2دزفولخوزستانقالی بافی1174
شهرک حمزه خ امید نبش 

سید جمیل موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200قدمشا دره قایدیبانک توسعه تعاون

1دشت آزادگانخوزستانخیاطی زنانه1175

دشت ازادگان جاده اصلی 

اهواز سوسنگرد روستای 

مرعی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200قسمه حردانیصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1176
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی300300قهرمان هزاریانصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی16801680قیده تادانهبانک توسعه تعاونروستای زاویه خرسان1دزفولخوزستانپرورش گاومیش1177

وزارت جهاد کشاورزی200200قیصر حسین وندصندوق کارآفرینی امیداللی ططراباد1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1178

2باویخوزستانگاوداری شیری1179

خوزستان اهواز شهرستان 

باوی جاده مسجدسلیمان 

روستای ام سراجینه

وزارت جهاد کشاورزی920920کاظم حردانیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدشوشتر روستای عرب حسن1شوشترخوزستانزنبورداری1180
کاظم حسین 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

پست بانکروستای مومن آباد-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1181
کاظم رضایی 

صالح بابری
وزارت جهاد کشاورزی200200

5آبادانخوزستانکارخانه یخسازی نصاری1182
روستای نقشه -اروندکنار

نصار
بانک کشاورزی

کاظم عبودی 

نصاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

6دشت آزادگانخوزستان راس200پرواربندی گوساله 1183
بستان روستای - خوزستان

صناف
وزارت جهاد کشاورزی1190011900کاظم عذار مالکیپست بانک
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300300کاظمیه سواریبانک توسعه تعاونروستایمچریه-هویزه1هویزهخوزستانحصیر بافی1184
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کافیه دهنویصندوق کارآفرینی امیدشهیون روستای حسن آقا1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1185

1186
سبزی و (مدرن )گلخانه هیدروپونیک 

صیفی
10شوشخوزستان

خوزستان شوش دانیال 

بخش فتح المبین مجتمع 

گلخانه ای جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی1400014000کامران کردبانک کشاورزی

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1187
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

کامیاب شیخی 

شینی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبورداری1188
خوزستان ایذه و چهارمحال 

(ییالق و قشالق)بختیاری
وزارت جهاد کشاورزی200200کامیار نجفیصندوق کارآفرینی امید

1گتوندخوزستانپرورش زنبور عسل1189
اراضی -عقیلی-گتوند

روستای سیدان
صندوق کارآفرینی امید

کاوه خسروی 

ممبنی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2باغ ملکخوزستان کلنی200زنبور 1190
قلعه تل ـ جنب مسجد 

جامع
وزارت جهاد کشاورزی800800کاوه صالحیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450کبری احمدیصندوق کارآفرینی امیداندیکا سرگچ آبژدان1اندیکاخوزستانتولیدی پوشاک زنانه وبچه گانه1191

2ایذهخوزستانقالی بافی1192

- ایذه - خوزستان 

خیابان - پرچستان گورویی 

چیوه

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000کبری احمدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت810600کبری احمدیصندوق کارآفرینی امیدقلعه خواجه-اندیکا1اندیکاخوزستانآسیاب کردن گندم1193

2دزفولخوزستان راسی10پرورش گاومیش سنتی 1194
شهرستان دزفول شهرک 

10انقالب گلستان 
صندوق کارآفرینی امید

کبری حاجی 

عباسی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

2امیدیهخوزستانکشت آلویه ورا1195
خوزستان امیدیه روستای 

گدارچیتی
وزارت جهاد کشاورزی10001000کبری شریفیبانک کشاورزی

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1196
روستای حسین کلولی 

7 پالک 7نگین 
صندوق کارآفرینی امید

کبری عیسوند 

بنگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2شوشخوزستانتوسعه تولیدی پوشاک خیاطی1197
شوش روستای شهید دانش 

خیابان گلستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000800کبری فروزشصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200کبری موسویصندوق کارآفرینی امیدروستای چمن الله1هفتکلخوزستانزنبورداری و فراوری عسل1198
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2شوشخوزستانکارگاه خیاطی وطراحی1199
شوش روستای جریه سید 

محمد جنب کارخانه قند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کبری نیسیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیشهر میانرود1دزفولخوزستانپرورش گاومیش سنتی1200
کریم حمدانی 

حمدانی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1اندیکاخوزستانراسی100پرورش گوسفند داشتی1201
صادق -بخش مرکزی-اندیکا

آباد
صندوق کارآفرینی امید

کریم رجبی 

آرپناهی
سازمان امور عشایر ایران17501750

2دزفولخوزستان راس15گاو شیری 1202
استان خوزستان شهرستان 

دزفول شهرک دیلم علیا
صندوق کارآفرینی امید

کریم شیرویه 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی15601560

2حمیدیهخوزستان رأسی480پرواربندی بره 1203
روستای - دهستان گمبوعه

گمبوعه
وزارت جهاد کشاورزی45004500کریم عبودیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امید بهمن22شهر امام خ 1دزفولخوزستانپرورش زنبور عسل1204
کریم علوان زاده 

خنیفری
وزارت جهاد کشاورزی800800

1205
احداث نخستان رقم برحی با میانه 

کاری یونجه
8اهوازخوزستان

اهواز جاده تصفیه شکر 

1روستای گبیر 
وزارت جهاد کشاورزی20002000کریم لویمیصندوق کارآفرینی امید

300300کریمه صوابیبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1206
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دزفولخوزستانفرش دستباف1207
روستای المهدی خ امام 

(ره)خمینی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کشور گنجی مالبانک توسعه تعاون

4گتوندخوزستانپرواربندی گوساله1208
بخش -جاده کیارس -گتوند

روستای آب تاسوله- کیارس
وزارت جهاد کشاورزی57765776کفایت زاهدیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیباغملک روستای دم آب1باغ ملکخوزستانکلنی100پرورش زنبور عسل1209
کلثوم جانی زاده 

نیا
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی12001200کلثوم منصوریبانک کشاورزیخوزستان ایذه روستای پیان2ایذهخوزستانواحد پرورش گیاهان دارویی1210

300300کوثر سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانکارگاه حصیر بافی1211
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1212
خوزستان اللی روستای سه 

لر ساروند
صندوق کارآفرینی امید

کورش سلیمانی 

بابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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2ایذهخوزستانتولید تیرچه، بلوک و قطعات بتنی1213

استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای کهباد روبروی 

تاالر جام جم

صندوق کارآفرینی امید
کورش شاولی 

کهشوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1214
خرید ادوات و ماشین آالت برداشت 

چغندر قند
2اندیمشکخوزستان

-شهرستان اندیمشک 

شهرک مدنی
صندوق کارآفرینی امید

کورش عمری 

بنوار ناظر
وزارت جهاد کشاورزی12001200

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1215
خوزستان اللی روستای 

گوراب سرخ
صندوق کارآفرینی امید

کوروش 

جهانگیری
وزارت جهاد کشاورزی200200

3اللیخوزستانکارگاه گلیم بافی و فرش دستباف1216
روستای میان رودان - اللی

1
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400کوکب زمانیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی13301330کیانوش براتیصندوق کارآفرینی امیدامیدیه روستای چاه سالم3امیدیهخوزستانپرورش مرغ گوشتی و محلی1217

2باغ ملکخوزستان کلنی200پرورش زنبور عسل1218
باغملک قلعه تل خیابان 

شهید ساسان
وزارت جهاد کشاورزی450450کیانوش بهمییبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدشوشتر شهرک نورمحمدی1شوشترخوزستانزنبورداری1219
کیوان عباسی 

چهارلنگی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف خانگی1220

خوزستان باغ ملک محله 

رستم آباد آل خورشید 

خیابان خورشید

بانک توسعه تعاون
گل بس سیفی 

زنگنه درویش
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2دزفولخوزستانفرش دستباف1221
 10روستای قلعه سید خ 

متری روبروی مخابرات
بانک توسعه تعاون

گل بس فتح اله 

زاده عمرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1222
- بخش جاستون شه- اللی 

روستای نیموری
بانک توسعه تعاون

گل پری رضایی 

میرقاید
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

2اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1223
خوزستان اللی روستای 

میانرودان
بانک توسعه تعاون

گل طال رضایی 

میرقاید
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1اندیکاخوزستانطرح تولیدی قالیبافی وگلیم بافی1224
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای بابازاهد
صندوق کارآفرینی امید

گل عنبر اشراقی 

راد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500300

1ایذهخوزستانطرح پرورش گاوشیری1225
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای تکاب
بانک کشاورزی

گل محمد 

عباسی لرکی
سازمان امور عشایر ایران17501750

صندوق کارآفرینی امیدروستای میانگران- ایذه 2ایذهخوزستانصنایع دستی1226
گلبناز محمدی 

حاجی وند
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایذهخوزستانتولید فرش دستبافت1227
روستای -ایذه-خوزستان

کمالوند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گلزاده نوروزیبانک توسعه تعاون
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1دزفولخوزستانقالی بافی1228
شهرک حمزه خ امید بین 

گلستان و سعدی
صندوق کارآفرینی امید

گلستان حسینی 

احمدفداله
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گلنار برونبانک کشاورزیباغ ملک بختکان1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف1229

1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1230

- تکاب شاه رضا- اللی

خیابان - خیابان فرعی

اصلی روستای تکاب شاه 

رضا

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400گلنار موسویبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونخوزستان اللی روستای تراز2اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1231
گلناز مهری 

بابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1ایذهخوزستانفرش دستباف1232
شهرستان ایذه روستای 

خواجه انور
بانک کشاورزی

گلی اسماعیل 

وندی صلواتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1دزفولخوزستانقالی بافی1233
روستای شیرین آب خیابان 

دی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گلی حسینیبانک توسعه تعاون

2اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1234
خوزستان اللی روستای 

میانرودان
بانک توسعه تعاون

گلی رضایی 

میرقاید
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1235
روستای انجیرک خ گلستان 

2یکم خ بهار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150گلی سلطانی نژادصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1236
خوزستان اللی روستای 

طاهراباد
صندوق کارآفرینی امید

گلی طاهری 

بابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3اللیخوزستانکارگاه و فروشگاه صنایع دستی1237
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
400400گلی مرادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1238
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

گودرز کریمی 

نورالدین وند
وزارت جهاد کشاورزی400400

1دزفولخوزستانقالی بافی1239
روستای شیرین آب خیابان 

سی متری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100گوهر بکرانصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی1240
روستای شیرین آب خیابان 

دی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گوهر حسینیصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1241
خوزستان ایذه ییالق و 

قشالق
صندوق کارآفرینی امید

لطفعلی کاوسی 

قافی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1242

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

تراز

صندوق کارآفرینی امید
لطفعلی مهری 

بابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3دشت آزادگانخوزستانپرورش ماهیان گرم ابی1243

ابوحمیظه کنار - سوسنگرد 

رودخانه کرخه جنب 

حوضچه پرورش ماهی 

عفراوی

وزارت جهاد کشاورزی50005000لفته مزرعهبانک کشاورزی

1244
طرح توجیه اقتصادی و فنی احداث 

باغ مرکبات
5دزفولخوزستان

شهرستان -استان خوزستان

اراضی زراعی -دزفول

دچه _روستای بهروزی 

(بنه الطون)سادات، 

وزارت جهاد کشاورزی50005000لفطه جانانهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200لیال ابوالفارسیپست بانکهفتکل1هفتکلخوزستانپرورش زنبور عسل1245

1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1246

- روستای خواجه آباد- اللی

طبقه - خیابان فرعی 

همکف

بانک توسعه تعاون
لیال اسیوند 

حیدری
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1اندیکاخوزستانپرورش قارچ دکمه ای1247
روستای -آبژدان-اندیکا

گرگه ها
بانک توسعه تعاون

لیال امیدی خانی 

آبادی
سازمان امور عشایر ایران270270

وزارت جهاد کشاورزی600600لیال داودیبانک توسعه تعاونروستای سرکوهکی1رامهرمزخوزستان رأسی60پرواربندی بره 1248

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000لیال رستمی پوربانک توسعه تعاوناندیمشک شهرک دوکوهه1اندیمشکخوزستانتولید نان سنتی1249

1آغاجاریخوزستانپرورش زنبور عسل1250
اغاجاری ، روستای سر 

جولکی
وزارت جهاد کشاورزی200200لیال زراعت سودصندوق کارآفرینی امید

1هویزهخوزستانکارگاه حصیر بافی1251
هویزه شهر رفیع روستای 

مچریه
300300لیال سواریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دزفولخوزستانقالی بافی1252
روستای سنجر خ امام 

88پالک 
صندوق کارآفرینی امید

لیال شیخی 

حسینوند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1253
و - حسابداری- خدمات بازرگانی 

بازاریابی
1دشت آزادگانخوزستان

سوسنکگرد روستای مالکیه 

وسطی
وزارت صنعت، معدن و تجارت750750لیال طرفیپست بانک

3کارونخوزستانتولید مواد لبنی1254
شهرستان کارون شیرین 

شهر
وزارت صنعت، معدن و تجارت20001000لیال عچرشصندوق کارآفرینی امید
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1شوشترخوزستانگلخانه سبزی و صیفی1255
شوشتر دهستان سرداراباد 

روستای چاپارخانه
وزارت جهاد کشاورزی10001000لیال غالمپوربانک توسعه تعاون

4دزفولخوزستانتولید صنایع دستی1256
دزفول بخش شهیون 

روستای وحدت
800500لیال کایدخوردهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دزفولخوزستانقالی بافی1257
خ - روستای انقالب 

7پ- 3گلستان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیلی بهرامیصندوق کارآفرینی امید

1هفتکلخوزستانپرورش زنبور عسل1258
شهرستان هفتکل روشتای 

چمن الله
وزارت جهاد کشاورزی200200ماریا حاتمیبانک کشاورزی

1259
فروشگاه ماشین آالت و ادوات و 

مکانیزاسیون کشاورزی
4هندیجانخوزستان

هندیجان شمالی جاده 

کمربندی
وزارت جهاد کشاورزی25002500مالک بوشهریصندوق کارآفرینی امید

1260
تعویض بدنه )نوسازی شناور صیادی 

(چوبی و نصب بدنه فایبرگالس نوساز
12هندیجانخوزستان

هندیجان جنوبی شهرک 

باهنر خ ششم
وزارت جهاد کشاورزی20002000مالک عبدیبانک کشاورزی

1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل1261

خوزستان باغملک دوراهی 

اسالم آباد خ شهید لطفی 

زاده

وزارت جهاد کشاورزی800800مالک منگشتیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیداندیکا روستای سرگچ آبژدان2اندیکاخوزستانخرده فروشی پوشاک زنانه1262
مانا احمدی 

نورالدین وند
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1آغاجاریخوزستانتولید پوشاک1263
- بخش جولکی - آغاجاری 

خیابان شهید آوینی
بانک توسعه تعاون

مانیه حیدری 

نسب
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

8ایذهخوزستانقالیبافی و گلیم بافی رها1264
ایذه روستای - خوزستان 

هالیجان
بانک کشاورزی

ماه افروز 

اسمعیل وندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1ایذهخوزستانفرش دستباف1265
شهرستان ایذه روستای 

 کوچه مولوی2کلدوزخ 
بانک توسعه تعاون

ماه بناز سعیدی 

ناشلیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل1266
باغملک ابوالعباس کوچه 

شهید احمدزاده
بانک کشاورزی

ماه جان 

برامحمدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1267
طرح توجیهی تولید قالی و فرش 

دستباف
2اللیخوزستان

خوزستان اللی روستای بنه 

سرخی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400ماه رخ هزاریانبانک توسعه تعاون

1ایذهخوزستانتولید فرش دستباف1268

استان خوزستان شهرستان 

ایذه بخش سوسن روستای 

پیران شاه

بانک توسعه تعاون
ماه زینب عالی 

محمدی آفتابی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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وزارت صنعت، معدن و تجارت400400ماه طال صالحپوربانک توسعه تعاونناصر خسرو-آبژدان-اندیکا1اندیکاخوزستانخرده فروشی پوشاک زنانه1269

1دزفولخوزستانقالی بافی1270
 4شهرک مهاجرین خیابان 

16پالک 
صندوق کارآفرینی امید

ماه طال عیسوند 

حاتمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1ایذهخوزستانفرش دستباف1271

استان خوزستان شهرستان 

 کوچه 1روستای کلدوزخ 

آزادگان

بانک کشاورزی
ماهی زندی دره 

غریبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400متین یاقوت وندبانک توسعه تعاونروستای الرزندان- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1272

3هندیجانخوزستان هکتار4کشت نخیالت در سطح 1273
روستای - هندیجان جنوبی

سرخره سفلی
وزارت جهاد کشاورزی20002000مجاهد حیدریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500مجتبی خفاییصندوق کارآفرینی امیدامیدیه دهستان چاه سالم4امیدیهخوزستانتولیدی مصنوعات ام دی اف1274

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1275
خوزستان اللی روستای سه 

لر
صندوق کارآفرینی امید

مجتبی سلیمانی 

بابادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدقلعه خواجه-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1276
مجتبی ظاهری 

عبده وند
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدشوشتر روستای مهدی آباد1شوشترخوزستانزنبورداری1277
مجتبی مهدی 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1278
خوزستان اللی روستای اره 

ته
وزارت جهاد کشاورزی200200مجید خدری پورصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی640640مجید رشیدیصندوق کارآفرینی امیدسوسن سرخاب-اندیکا1اندیکاخوزستانخرید خودرو سردخانه1279

2شوشخوزستانتوسعه تولیدی پوشاک خیاطی1280
شوش غرب کرخه روستای 

سرخه صالح داود
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700مجیده رحیمیصندوق کارآفرینی امید

3ایذهخوزستانتولیدی مانتو، شلوار و لباس زنانه1281

استان خوزستان شهرستان 

 2ایذه روستای کلدوزخ 

کوچه کیان پور کوچه 

مقصودی

بانک توسعه تعاون
محبوبه 

اسکندری
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

3اندیکاخوزستان فروندی150پرورش زنبور عسل 1282
بخش -اندیکا-خوزستان

روستای چگارمان-مرکزی
بانک کشاورزی

محبوبه کاظمی 

بره بی چاست
وزارت جهاد کشاورزی900900

صندوق کارآفرینی امیدچگارمان.اندیکا1اندیکاخوزستانپرورش زنبور عسل1283
محترم کاظمی 

بره بی چاست
وزارت جهاد کشاورزی200200

1شوشترخوزستانزنبورداری1284
- آبگرمک سفلی - شوشتر 

کوچه فردوسی
وزارت جهاد کشاورزی200200محسن جعفریصندوق کارآفرینی امید
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2مسجدسلیمانخوزستاناصالح نژاد ملکه کارنیکا و تکثیر1285
بخش - مسجدسلیمان

چهاربیشه-مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی800800محسن داودیبانک کشاورزی

1286
 10پرورش گاومیش شیری سنتی 

راسی
2دزفولخوزستان

روستای -دزفول 

امیرالمومنین
صندوق کارآفرینی امید

محسن رحیمی 

قالوندی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

1287
اصالح نژاد گوسفند نژاد بختیاری با 

نژاد رومانف
3دزفولخوزستان

دزفول بخش سردشت 

روستای سبزآب خ انقالب
وزارت جهاد کشاورزی25002500محسن زلقیصندوق کارآفرینی امید

1288
خرید لوازم کشاورزی برای توسعه 

کشاورزی
1اندیمشکخوزستان

اندیمشک شهرک علی آباد 

خیابان شهدا
وزارت جهاد کشاورزی12001200محسن سگوندبانک کشاورزی

1رامشیرخوزستانپرورش قارچ خوراکی1289
رامشیر روستای مثینیه 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی440440محسن غبیشاویصندوق کارآفرینی امید

1290

طرح توجیهی اقتصادی و فنی گلخانه 

گل )صنعتی تولید گل و گیاه زینتی 

به روش هیدروپونیک (رز

8دزفولخوزستان

استان خوزستان دزفول 

شمس آباد کوی توحید 

6 پالک 3گلستان 

وزارت جهاد کشاورزی1126511265محسن غیبیبانک کشاورزی

10کارونخوزستانکارگاه بسته بندی خرما1291

شهرستان کارون روستای 

مظفریه یک کارگاه بسته 

بندی خرما شرق کارون

وزارت جهاد کشاورزی25002500محسن کردانیبانک توسعه تعاون

1292
 قطعه 20000طرح پرورش بلدرچین 

ای
2اندیمشکخوزستان

جاده - شهرستان اندیمشک

اندیمشک به شوش 

ساختمان های دامداری 

پادگان شهید زین الدین

وزارت جهاد کشاورزی500500محسن کشوریپست بانک

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1293

استان خوزستان ایذه و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

صندوق کارآفرینی امید
محسن کی 

شمس فالحی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی16001600محسن گوروئیصندوق کارآفرینی امیدروستای کهنک2دزفولخوزستانپرورش گاوشیری1294

2شوشترخوزستانکشت گلخانه ای1295
شوشتر بلوار کشاورز کوچه 

6442 پالک 2کارمند 
وزارت جهاد کشاورزی30003000محسن محمدیبانک کشاورزی

1296
پرورش زنبور عسل و تولید عسل و 

فرآورده های آن
1اندیمشکخوزستان

خوزستان اندیمشک روستا 

7دوکوهه خ الله 
بانک کشاورزی

محسن مصطفی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1297
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200محسن هزاریانبانک توسعه تعاون
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1ایذهخوزستانزنبورداری1298
خوزستان شهرستان ایذه 

روستای لوایی
صندوق کارآفرینی امید

محمد ارزن 

برزین
وزارت جهاد کشاورزی250250

1رامهرمزخوزستان رأسی50پرواربندی بره 1299
خوزستان رامهرمز بخش 

رودزرد روستای گنبدلران
بانک توسعه تعاون

محمد اسماعیلی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی500500

1ایذهخوزستانگوسفند داشتی1300

استان خوزستان شهرستان 

ایذه بخش سوسن روستای 

ده حوض

صندوق کارآفرینی امید
محمد بابایی 

بارکالیی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1رامهرمزخوزستان رأسی50پرواربندی بره 1301
روستای - بخش سلطان آباد

بنه عباس
بانک توسعه تعاون

محمد بهزادی 

اصل
وزارت جهاد کشاورزی500500

1302
طراحی و ساخت کابینت و کمد 

دیواری
2اندیمشکخوزستان

خوزستان اندیمشک 

روستای امام رضا ع دوبندار 

خ شهید محمدیان

پست بانک

محمد 

پورحسین 

دوبنداری

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1دزفولخوزستان راسی10گاومیش شیری 1303
استان خوزستان شهرستان 

دزفول روستای دیلم سفلی
صندوق کارآفرینی امید

محمد تشت 

زرین
وزارت جهاد کشاورزی12001200

صندوق کارآفرینی امیدروستای ثوامر- آبادان2آبادانخوزستانپرورش گاومیش سنتی1304
محمد ثوامری 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی13501350

1305
کشت ؛ داشت ؛ برداشت و بسته بندی 

 هکتار1گیاهان دارویی در سطح 
1اندیمشکخوزستان

- بخش مرکزی - اندیمشک

روستای میان چغان
صندوق کارآفرینی امید

محمد حسین 

حسین پور
وزارت جهاد کشاورزی500500

صندوق کارآفرینی امیداندیمشک روستای مدنی1اندیمشکخوزستانطرح پرورش و نگهداری زنبورعسل1306
محمد حسین 

روام بد
وزارت جهاد کشاورزی400400

4دزفولخوزستانپرورش بوقلمون گوشتی1307

خوزستان دزفول روستای 

شوهان پرورش بوقلمون 

گوشتی

بانک کشاورزی
محمد حسین 

معنوی فر
وزارت جهاد کشاورزی30003000

7باغ ملکخوزستانمحصوالت گلخانه ای1308
خوزستان باغملک قلعه تل 

تکیه
بانک کشاورزی

محمد حسین 

موسوی زاده
وزارت جهاد کشاورزی68006800

1309
طرح توسعه واحد تکثیر و تکمیل 

ماهی گرم آبی
30دزفولخوزستان

 جاده قدیم 25کیلومتر 

شرکت کارون روستای سید 

عنایت

بانک کشاورزی
محمد حسین 

نقاش نژاد
وزارت جهاد کشاورزی3700037000

1دزفولخوزستانپرورش گاومیش سنتی1310
دزفول روستای انقالب بنه 

عبدالنبی
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد حمزه نژادبانک توسعه تعاون
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1311
زنبورداری و پرورش زنبور عسل و 

تولید عسل
1باغ ملکخوزستان

خوزستان شهرستان 

باغملک شهر قلعه تل
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد حمیدیانبانک کشاورزی

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1312
بخش - مسجدسلیمان

نفتک-مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد داودیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای لپویی2رامهرمزخوزستان رأسی10اصالح نژاد گاو شیری 1313
محمد دشمن 

زیاری
وزارت جهاد کشاورزی700700

1دزفولخوزستانراسی15گاومیش شیری 1314

استان خوزستان شهرستان 

دزفول شهرک 

امیرالمومنین خیابان عمار

بانک توسعه تعاون
محمد دیلمی 

سردارآباد
وزارت جهاد کشاورزی17101710

2دزفولخوزستان راس10پرورش گاو میش شیری 1315
دزفول شهرک بهروزی 

خیابان باهنر
وزارت جهاد کشاورزی12001200محمد ذبی دچهصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستان راسی100پرواربندی بره 1316
روستای شیرین - دزفول 

آب خ مرداد
وزارت جهاد کشاورزی12001200محمد رجبی فرصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای خنگ اژدر- ایذه4ایذهخوزستانبز داشتی1317
محمد رحیم 

بهرامی
وزارت جهاد کشاورزی19601960

4باغ ملکخوزستانتولیدی گلخانه ای1318
باغملک روستای رود زرد 

پل بریده
بانک کشاورزی

محمد رضا 

رضازاده
وزارت جهاد کشاورزی40004000

2دزفولخوزستان راسی15گاومیش شیری1319

خوزستان شهرستان دزفول 

بخش مرکزی گاومیش آباد 

شرقی

پست بانک
محمد رضا شیر 

فروش موگهی
وزارت جهاد کشاورزی16001600

بانک کشاورزیباغملک قلعه تل2باغ ملکخوزستانطرح گلخونه1320
محمد رضا 

طهماسبی
وزارت جهاد کشاورزی1290012900

5هندیجانخوزستانخرید بدنه لنج فایبر گالس1321
هندیجان شمالی خیابان 

بسیج کوچه فردوسی
بانک کشاورزی

محمد رضا 

عبادی
وزارت جهاد کشاورزی40004000

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1322
خوزستان اللی روستای 

میانرودان
صندوق کارآفرینی امید

محمد رضایی 

سراج الدین
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1323
خوزستان اللی روستای بنه 

سرخی
صندوق کارآفرینی امید

محمد رضایی 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی200200

2هفتکلخوزستانتولید و بسته بندی ذغال1324
خوزستان شهرستان 

هفتکل روستای سی مایلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500محمد رضائیبانک توسعه تعاون
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وزارت جهاد کشاورزی200200محمد رضائی فامصندوق کارآفرینی امیداللی روستای میان رودان1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1325

بانک توسعه تعاوناهواز روستای دغاغله3اهوازخوزستانتولیدی کت و شلوار شیک پوشان1326
محمد سرپرست 

فیوج کاریزانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

300300محمد سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1327
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1باغ ملکخوزستان کلنی200پرورش زنبور عسل1328
باغملک روستای چلچلک 

صحرای خمین
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد شهریاریبانک کشاورزی

2اندیکاخوزستانفروندی150پرورش زنبور عسل1329
بخش چلو عشایر -اندیکا

برهان عالی
صندوق کارآفرینی امید

محمد شیخ 

برون عالی
وزارت جهاد کشاورزی810810

وزارت جهاد کشاورزی350350محمد شیرعلیصندوق کارآفرینی امیدروستای جولکی-اغاجاری1آغاجاریخوزستانپرورش قارچ خوراکی1330

16شوشخوزستانتولید و فرآوری گیاهان دارویی1331
بخش فتح - شوش دانیال 

المبین روستای زعن
پست بانک

محمد صادق 

چیره
وزارت جهاد کشاورزی80008000

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد صالحوندبانک کشاورزیروستای چم آسیاب1مسجدسلیمانخوزستانپرورش زنبورعسل1332

2گتوندخوزستانپرورش گاو شیری اصالح نژاد1333
شهرک - عقیلی - گتوند 

شهید محمدی
وزارت جهاد کشاورزی900900محمد صالحیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امید2روستای کلگدره1اندیمشکخوزستان فرزند100زنبورداری 1334
محمد طاهر 

قاسمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1شوشترخوزستانزنبورداری1335
شوشتر شهرک نورمحمدی 

7 پالک 2گاللک بوستان 
صندوق کارآفرینی امید

محمد عباسی 

چهارلنگی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1دزفولخوزستانپرواربندی گوسفند و بره1336
دزفول سردشت شهرک 

کوثر
بانک توسعه تعاون

محمد علی اقوند 

چهاربری
سازمان امور عشایر ایران256256

1337
پرورش ) راسی 100پروار بندی بره 

(دام سبک روستایی 
1دزفولخوزستان

روستای شیرین - دزفول 

آب خیابان فروردین
صندوق کارآفرینی امید

محمد علی 

عیسوند
وزارت جهاد کشاورزی900900

وزارت جهاد کشاورزی200200محمد فاریابیصندوق کارآفرینی امیداللی روستای بنه سرخی1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1338

2باغ ملکخوزستانپرورش گاو شیری1339

خوزستان باغملک قلعه تل 

روستای تکیه جنب تلمبه 

خانه آب روستا

بانک کشاورزی
محمد کاظم 

کرد حبیبی
وزارت جهاد کشاورزی60006000

وزارت جهاد کشاورزی63206320محمد کاظمیپست بانکدرونک-زیدون 3بهبهانخوزستان راسی100گوساله پرواری 1340
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بانک کشاورزیروستای منگنان-باغملک30باغ ملکخوزستانراس گاو شیری15پرورش1341
محمد کریم 

تامرادی منگنان
وزارت جهاد کشاورزی750750

3رامهرمزخوزستانکارگاه فراوری و ریسندگی پشم1342

بخش - رامهرمز- خوزستان

روستای بنه - سلطان آباد

عباس

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000محمد کماییبانک کشاورزی

1گتوندخوزستانبره پرواری1343
گتوند عقیلی روستای 

کایدان
صندوق کارآفرینی امید

محمد محمد 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000محمد مرادیصندوق کارآفرینی امیدامیدیه روستای نمره یک2امیدیهخوزستانتولیدی درب و پنجره سازی1344

7آبادانخوزستانپرورش میگو1345

آبادان مجتمع پرورش 

میگوی چویبده کانال سی 

44قطعه  - 5

وزارت جهاد کشاورزی99909990محمد معلمبانک توسعه تعاون

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1346

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400محمد موسویصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1347

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
محمد موسوی 

تنگ ریگ
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستانزنبورداری1348
خوزستان ایذه ییالق و 

قشالق
صندوق کارآفرینی امید

محمد موسوی 

ده موردی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1اندیمشکخوزستانزنبورداری1349
اندیمشک شهرک دوکوهه 

بلوار شهید رجایی خ معراج
صندوق کارآفرینی امید

محمد موسوی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی1560015600محمد ودای پوربانک کشاورزیویس21باویخوزستانپرورش قارچ1350

وزارت جهاد کشاورزی600600محمد وردی پورصندوق کارآفرینی امیدگتوند عقیلی روستای سماله1گتوندخوزستانزنبورداری1351

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1352
خوزستان اللی روستای 

بلبلک آب
صندوق کارآفرینی امید

محمدتقی 

حاجی پور
وزارت جهاد کشاورزی300300

1رامشیرخوزستانپرورش قارچ1353
رامشیر روستای مطبگ 

سفلی
صندوق کارآفرینی امید

محمدجواد 

زبیدی اصل
وزارت جهاد کشاورزی100100

4باغ ملکخوزستانپرورش بره پرواری1354
خوزستان باغملک قلعه تل 

روستای تکیه
بانک کشاورزی

محمدجواد 

کردی
وزارت جهاد کشاورزی48004800
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1رامهرمزخوزستان رأسی100پرواربندی بره 1355
روستای - بخش رودزرد

جوکنک
بانک توسعه تعاون

محمدجواد 

موسوی نور
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1356
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

محمدحسن 

جمالی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2گتوندخوزستانتولید و توزیع قارچ خوراکی1357
گتوند شهر جنت مکان 

پشت شرکت بقعه
پست بانک

محمدحسین 

کرباسی
وزارت جهاد کشاورزی18001800

صندوق کارآفرینی امیدقلعه لوت-آبژدان-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1358
محمدحسین 

نوروزی
وزارت جهاد کشاورزی200200

10آبادانخوزستانتکثیر و پرورش میگو1359
چویبده سایت پرورش میگو 

13قطعه c4کانال 
بانک توسعه تعاون

محمدرضا 

احمدزاده
وزارت جهاد کشاورزی65386538

1دشت آزادگانخوزستانتولید و پرورش قارچ دکمه ای1360

- سوسنگرد - خوزستان 

- روستایی مالکیه سفلی 

جنب حسینه سیدالشهدا

وزارت جهاد کشاورزی400400محمدرضا برزیگرصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای جاته1دزفولخوزستانپرورش گاوشیری سنتی1361
محمدرضا 

دیناروند
وزارت جهاد کشاورزی13001300

4دزفولخوزستانپروار بندی گوساله1362

جاده زاویه رو به روی پارک 

جنگل میالد دامداری 

محمد رضا سبزی دزفولی

بانک کشاورزی
محمدرضا 

سبزی دزفولی
وزارت جهاد کشاورزی70007000

1اللیخوزستانگلخانه1363
خوزستان اللی روستای 

خواجه آباد
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا 

فوالدی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

وزارت جهاد کشاورزی34003400محمدرضا منیعیبانک کشاورزیرامشیر روستای ابوعلیمه2رامشیرخوزستانپرورش گاو شیری1364

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1365
خوزستان اللی روستای 

پبده
صندوق کارآفرینی امید

محمدصالح 

عبدالهی ارپناهی
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک توسعه تعاونبهبهان روستای پیاز کار1بهبهانخوزستان راسی100پرورش گوسفند داشتی 1366
محمدعلی بارانی 

پور
سازمان امور عشایر ایران500500

3مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1367
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی600600محمدعلی رضائیبانک کشاورزی

بانک کشاورزینفتک- مسجدسلیمان1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1368
محمدعلی 

طاهری
وزارت جهاد کشاورزی200200
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پست بانکگلگه جاده اهل قبور1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1369
محمدعلی 

طاهری
وزارت جهاد کشاورزی200200

1370
واحد پرواربندی گوساله با ظرفیت 

 راسی200
8ایذهخوزستان

خوزستان شهرستان ایذه 

روستای نوترکی مجتمع 

دامپروری

وزارت جهاد کشاورزی75007500محمدعلی کیانیبانک کشاورزی

1ایذهخوزستانزنبور داری1371

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
محمدقاسم 

مومنی چلکی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستانزنبورداری1372
دره )ایذه روستای شیوند 

(غریبی
صندوق کارآفرینی امید

محمدکاظم 

غریبی
وزارت جهاد کشاورزی400400

6گتوندخوزستانپرورش گاو شیری صنعتی1373
گتوند بخش عقیلی 

روستای شهید محمدی
بانک کشاورزی

محمدنصیر 

منجزی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1374

دلی محمد حسین -اندیکا

روستای گهر القاس -خان

آباد

بانک توسعه تعاون
محمدیار القاسی 

بابا احمدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی15001500محمدیار آفروشهصندوق کارآفرینی امیدروستای تغلی آلبوفتیله1رامهرمزخوزستان رأس150پرواربندی بره به ظرفیت 1375

1شوشترخوزستانزنبورداری1376
شوشتر سرداران شهرک 

مرداسی
صندوق کارآفرینی امید

محمود باصری 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی200200

2باویخوزستانپرواربندی گوساله1377
خوزستان باوی روستای 

کوی سیدشریف
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمود بداویبانک توسعه تعاون

2گتوندخوزستانزنبورداری و فرآوری عسل1378

خوزستان گتوند روستای 

سماله خیابان امام خمینی 

نبش حافظ

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمود پاک دلصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1379
خوزستان اللی روستای 

میانرودان
صندوق کارآفرینی امید

محمود رضایی 

سراج الدین
وزارت جهاد کشاورزی200200

1380
طرح پرورش و اصالح نژاد گاو شیری 

 راس19با ظرفیت 
1ایذهخوزستان

خوزستان ایذه روستای 

لوایی
بانک کشاورزی

محمود شاه ولی 

کوه شور
وزارت جهاد کشاورزی24002400

5بهبهانخوزستان راسی50طرح گاو شیری 1381
بهبهان روستای قالند علیا 

 کیلومتری روستا2
بانک کشاورزی

محمود غالمی 

چنگلوایی
وزارت جهاد کشاورزی82008200
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2دزفولخوزستان رأسی15گاومیش شیری 1382
بخش مرکزی روستای دیلم 

علیا
صندوق کارآفرینی امید

محمود مشهدی 

قلعه عبدالشاهی
وزارت جهاد کشاورزی16001600

10خرمشهرخوزستانتولید ساخت و نصب تیرچه بلوک1383
روستای منیخ نرسیده به 

خانه بهداشت
بانک توسعه تعاون

محمود مغیفی 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1384

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400محمود موسویصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدشوشتر شهرک نورمحمدی9شوشترخوزستانتولید فرغون1385
محمودرضا 

ایزدپناه
وزارت صنعت، معدن و تجارت25001500

300300مختار سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1386
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت جهاد کشاورزی200200مدینه افسونپست بانکهفتگل1هفتکلخوزستانپرورش زنبور عسل1387

صندوق کارآفرینی امیدشهیون روستای ماشکار1دزفولخوزستانقالیبافی1388
مدینه حاجی 

وند حیاتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

بانک توسعه تعاونروستای نیرو وند- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1389
مدینه یوسفی 

حاجیور
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450

3ایذهخوزستانتولیدی سبزی و صیفی1390

استان خوزستان شهرستان 

ایذه حومه غربی نوترگی 

مختاری

بانک کشاورزی
مراد ابراهیمی 

ذیالبی
وزارت جهاد کشاورزی45004500

1ایذهخوزستانزنبورداری1391

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200مراد ارزن برزینصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1392

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200مراد محمودیصندوق کارآفرینی امید

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش قارچ1393
مسجدسلیمان روستای 

جریک قریه شیرزاد
صندوق کارآفرینی امید

مراد یوسفی 

شیخ رباط
وزارت جهاد کشاورزی400400

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1394
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200مرتضی بهرامیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200مرتضی رضاییصندوق کارآفرینی امیدطالپا-قلعه خواجه-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1395
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12دزفولخوزستان راسی2700پرواربندی بره صنعتی1396
دزفول روستای سبزآب 

خیابان مسجد
وزارت جهاد کشاورزی2560025600مرتضی زلقیبانک کشاورزی

300300مرتضی سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانکارگاه حصیر بافی1397
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1398
طرح توجیهی اقتصادی پرواربندی بره 

 راسی100اصالح نژادی 
1دزفولخوزستان

دزفول سردشت 

ماهوربرنجی روستای 

المهدی

بانک توسعه تعاون
مرتضی 

عیسوندفرخی
وزارت جهاد کشاورزی480480

1خرمشهرخوزستانتولید انواع نان1399
جاده شلمچه خیابان اصلی 

روستای دربند غربی
پست بانک

مرتضی عیسی 

پور چنعانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت480480

3ایذهخوزستانپرواربندی گوساله1400
روستای نوترکی - ایذه

مجتمع
وزارت جهاد کشاورزی40004000مرتضی قلی زادهصندوق کارآفرینی امید

2اندیمشکخوزستانپخش مواد غذایی و لبنی1401
اندیمشک شهرک دوکوهه 

19خیابان الله یک پالک 
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی یوسف 

نژاد الوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1دزفولخوزستانقالی بافی1402
روستای انقالب خ گلستان 

7 پ 3
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرجان بهرامیصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی1403

روستای سنجر خ امام 

خمینی روبرو مسجد امام 

حسین

صندوق کارآفرینی امید
مرجان جوادی 

نیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1404
آلویه ورا  )طرح کاشت گیاهن دارویی 

)
5باویخوزستان

خوزستان شهرستان باوی 

شهر مالثانی روستای 

دراویزه

بانک کشاورزی
مرجان خبازی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی25002500

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800مرضیه اسدپوربانک توسعه تعاونتلبزان روستای رضا آباد3مسجدسلیمانخوزستانقالی بافی1405

3امیدیهخوزستان(موزاییک)تولیدی سازه های بتنی1406
امیدیه جایزان روستای قلعه 

حمود
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500مرضیه افضلیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای سرکوهکی2رامهرمزخوزستانتولید تیرچه بلوک1407
مرضیه حبیبی 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1408

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
مرضیه طاهری 

سرتنگ
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مرضیه عزیزیصندوق کارآفرینی امیداندیکا روستای نظر آباد1اندیکاخوزستانتولیدی پوشاک1409
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وزارت جهاد کشاورزی200200مرضیه عسکرپوربانک کشاورزیشهرستان هفتکل1هفتکلخوزستانپرورش زنبور عسل1410

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1411
شهرک محمد منتظری خ 

64امامت پالک 
صندوق کارآفرینی امید

مرضیه عیسوند 

زیبایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی200200مرضیه ممبینیصندوق کارآفرینی امیدکوی شهید دامغانی1هفتکلخوزستانزنبور داری1412

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500مرضیه نظرپوربانک توسعه تعاونروستای بردنشانده4مسجدسلیمانخوزستانقالی بافی1413

بانک توسعه تعاونروستای نیرو وند- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1414
مرضیه یوسفی 

حاجیور
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450

10001000مروارید شیخ زادهپست بانکروستای تکاب3ایذهخوزستانصنایع دستی1415
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونسرگچ- اندیکا1اندیکاخوزستانقالی بافی1416
مریم احمدی 

نورالدین وند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1هویزهخوزستانکارگاه خیاطی بانوان1417
سیار روح آرا -هویزه 

خیابان اصلی طبقه همکف
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مریم البوغنیمهصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی1418
شیرین آب خ سعدی پشت 

شهرداری
صندوق کارآفرینی امید

مریم بسته 

چقاوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی940940مریم بنی سعیدبانک توسعه تعاونروستای بنه حاجی چراغ1رامهرمزخوزستان رأسی10اصالح نژاد گاو شیری 1419

بانک توسعه تعاون3روستای طالقانی 2رامهرمزخوزستان رأسی90پرواربندی بره 1420
مریم بهمنی 

طراح
وزارت جهاد کشاورزی900900

2دزفولخوزستاناحداث کارگاه کپو بافی1421
خوزستان دزفول بخش 

شهیون روستای زرگه
500500مریم تختایی پورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2اندیکاخوزستان راسی10پرواربندی گاوشیری 1422
اندیکا منطقه شالل دشتگل 

روستای آب خرزهره
سازمان امور عشایر ایران13501350مریم حافظیصندوق کارآفرینی امید

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1423
-بخش آبژدان-اندیکا

شهرک طالقانی
وزارت جهاد کشاورزی300300مریم حسین پورصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی1424
روستای سنجر خیابان 

ساحلی
صندوق کارآفرینی امید

مریم حسین وند 

قاسمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1ایذهخوزستانطرح پرورش زنبور عسل1425

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی300300مریم حسینی پورصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم حمزئیصندوق کارآفرینی امید4شهرک انقالب گلستان 1دزفولخوزستانقالی بافی1426
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4اندیمشکخوزستانتولید پوشاک1427
اندیمشک روستای آزادی 

6گلستان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500مریم دانشبانک توسعه تعاون

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری1428
 –ایذه  –خوزستان 

(ییالق و قشالق)چهارمحال 
صندوق کارآفرینی امید

مریم رحیمی 

کلدوزخ
وزارت جهاد کشاورزی200200

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1429

استان خوزستان ایذه و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

بانک کشاورزی
مریم زندی دره 

غریبی
وزارت جهاد کشاورزی200200

300300مریم سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1430
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونباغملک روستای لران1باغ ملکخوزستانزنبور عسل1431
مریم طالبی 

باصری
وزارت جهاد کشاورزی200200

8باغ ملکخوزستانتولیدی پوشاک1432
بخش –خوزستان باغملک 

مرکزی روستای تنگ خشک
بانک توسعه تعاون

مریم طاهری 

طالوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1433
شهرک مهاجرین خیابان 

309بوستان پالک 
صندوق کارآفرینی امید

مریم عیسوند 

رجبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

صندوق کارآفرینی امیدشهرک المهدی خ استقالل1دزفولخوزستانقالی1434
مریم عیسی وند 

زیبائی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2دزفولخوزستانقالی بافی1435
گاومیش آباد شرقی خ 

روبروی مسجد6
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم فرخ وندبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1436
روستای حسین کلولی 

5خیابان نگین 
صندوق کارآفرینی امید

مریم فیروزی 

مرجان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بندرماهشهرخوزستانتولید پوشاک1437
- شهر چمران - ماهشهر 

روستای هشچه سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800مریم لجم اورکیصندوق کارآفرینی امید

4کارونخوزستانتولید مانتو و شلوار و لباس زنانه1438

کوت عبداهلل روستای 

جنگیه خیابان سامری 

خیابان اصلی جنگیه

وزارت صنعت، معدن و تجارت50003500مریم مجدمصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانفرش دستباف1439
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای اوند
بانک توسعه تعاون

مریم محمدی 

اوندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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وزارت جهاد کشاورزی400400مریم مددی خواهبانک توسعه تعاوناغاجاری روستای چم نظامی1آغاجاریخوزستان راس5پرورش گاو شیری 1440

300300مریم مصطفویبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانکارگاه حصیر بافی1441
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم منجزیصندوق کارآفرینی امیدشوشتر آبگرمک علیا1شوشترخوزستانپرورش زنبور عسل1442

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم موسویان فرصندوق کارآفرینی امیدشهیون روستای اسالم آباد1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1443

1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1444
روستای میان رودان - اللی

نیموری- 2
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مریم میرقایدبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانقالی بافی1445

روستای سنجر خ ساحلی 

کوچه گل مریم بین شقایق 

و گل زنبق

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم نساروندصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدقلعه خواجه-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1446
مریم نقدی 

پوربیرگانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی200200مریم نوروزیانصندوق کارآفرینی امیدگرین1هفتکلخوزستانزنبور داری1447

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1448
-بخش آبژدان-اندیکا

شهرک شهیدتیمور
صندوق کارآفرینی امید

مریم ورناصری 

قندعلی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1دزفولخوزستانقالی بافی1449
شهرک حسین کلولی 

50چالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم یزدیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدروستای جوانمردی3مسجدسلیمانخوزستانپوشاک1450
مریم یوسفوند 

چهارلنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت750750

1دزفولخوزستانقالی بافی1451
جنب 5شهرک مهاجرین خ 

185علیخان پالک 
صندوق کارآفرینی امید

مژده رحیمی 

کوهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

بانک توسعه تعاونسرگچ- اندیکا1اندیکاخوزستانقالی بافی1452
مژگان احمدی 

نورالدین وند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3خرمشهرخوزستانتولیدی پوشاک1453
حفار غربی خیابان اصلی 

1/13روستای بدریه پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500مژگان پورولیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مژگان تاج پوربانک توسعه تعاونروستای خواجه اباد- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1454

سازمان امور عشایر ایران19901990مژگان قادریصندوق کارآفرینی امیدتلخاب نظر-آبژدان-اندیکا2اندیکاخوزستانراسی200پرواربندی بره1455
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1هفتکلخوزستانزنبورداری1456

هفتکل باالتراز فرمانداری 

جنب آب فاظالب روستایی 

جهاد کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200مژگان همتیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی700700مسعود احمدیصندوق کارآفرینی امیدباغ ملک روستایی رباط1باغ ملکخوزستاندامپروری1457

2ایذهخوزستانتولید قطعات بتنی1458

: خوزستان نام شهرستان 

 1ایذه جاده روستای کهباد 

شهید مرادیان روبروی تاالر 

جام جم

بانک توسعه تعاون
مسعود احمدی 

اصیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400

وزارت جهاد کشاورزی800800مسعود داجبانک کشاورزیدزفول شهرک امام2دزفولخوزستان فروند200پرورش زنبور عسل 1459

1اللیخوزستانپرورش زنبورعسل1460
خوزستان اللی روستای گله 

وری
صندوق کارآفرینی امید

مسعود رضایی 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی200200

1دزفولخوزستانپرورش زنبور عسل1461
دزفول کوی بهارستان خ 

42بهارستان پالک 
بانک کشاورزی

مسعود سعادت 

مهر
وزارت جهاد کشاورزی200200

3باویخوزستاناحداث نخلستان با میانه کاری یونجه1462
کوی شهید سلیمی خ 

 مجتمع شادی2دامون 
وزارت جهاد کشاورزی23002300مسعود شبیانصندوق کارآفرینی امید

1شوشترخوزستانزنبورداری1463
شوشتر منطقه میان اب 

جنوبی روستای دیلم قدیم
وزارت جهاد کشاورزی400400مسعود شویریصندوق کارآفرینی امید

1464
 500واحد پرواربندی بره صنعتی 

راسی
5ایذهخوزستان

خوزستان شهرستان ایذه 

روستای کولفرح
وزارت جهاد کشاورزی24002400مسعود کریمیبانک کشاورزی

1اندیکاخوزستانتوزیع کاالی ایران کیف وکفش1465

خیابان -آبژدان-اندیکا 

-شهید مجید ورناصری

جنب مخابرات

صندوق کارآفرینی امید
مسعود ورناصری 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت جهاد کشاورزی10001000مسلم الفتیصندوق کارآفرینی امیداندیمشک دوکوهه3اندیمشکخوزستانپرورش زنبور عسل1466

2اندیکاخوزستانکارگاه تولید پوشاک1467
اسالم - اندیکا - خوزستان 

اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700مسلم باقریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی20002000مسلم چاروسائیصندوق کارآفرینی امیدهندیجان روستای غرابی4هندیجانخوزستاننخیالت1468

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1469

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
مسلم حسینی 

فالحی
وزارت جهاد کشاورزی400400
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1شوشترخوزستانزنبورداری1470
شوشتر شهرشرافت خ 

پروین اعتصامی
وزارت جهاد کشاورزی200200مسلم شاه مرادیبانک کشاورزی

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری1471

 –خوزستان ایذه 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

صندوق کارآفرینی امید
مسلم عباس 

زاده لوایی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی200200مسلم مرادیبانک کشاورزیروستای بتوند1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1472

1ایذهخوزستانپرورش زنبور عسل1473
خوزستان ایذه روستای 

راسفند
وزارت جهاد کشاورزی400400مسلم موسویصندوق کارآفرینی امید

300300مصریه حمیدیبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1474
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1اندیمشکخوزستانزنبورداری1475
شهرک آزادی خ بوستان 

8چهارم پ
بانک کشاورزی

مصطفی اعظمی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی600600مصطفی پور آرزمصندوق کارآفرینی امیدمناطق عشایری دزفول1دزفولخوزستانپرورش زنبور عسل1476

5اللیخوزستانراس100پرورش گاو شیری 1477
خوزستان اللی روستای 

(خواجه آباد)قاجور آباد 
وزارت جهاد کشاورزی1348013480مصطفی تاج پوربانک کشاورزی

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1478
خوزستان اللی روستای 

برکه آب شور
صندوق کارآفرینی امید

مصطفی 

جهانبخشی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1479
بخش - مسجدسلیمان

نفتک-مرکزی
بانک کشاورزی

مصطفی داودی 

تبار
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی25002500مصطفی شیرعلیصندوق کارآفرینی امیدهندیجان جنوبی4هندیجانخوزستاننخیالت1480

صندوق کارآفرینی امیدرامشیر روستای مثینیه1رامشیرخوزستانپرورش قارچ1481
مصطفی 

غبیشاوی
وزارت جهاد کشاورزی440440

3شوشترخوزستانپرواربندی گوساله1482

شوشتر جاده کشت و 

صنعت کارون مجتمع 

دامپروری وزین دام

وزارت جهاد کشاورزی47954795مصطفی قنواتیبانک توسعه تعاون

1483
کارگاه تولیدی مبلمان و مصنوعات 

mdfچوبی و
15شوشخوزستان

شوش روستای ذبه خیابان 

اصلی دوار
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000مصطفی کرمیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی200200مصطفی مهریبانک کشاورزیخوزستان اللی روستای تراز1اللیخوزستانتولید گالب و عرقیات گیاهی1484
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وزارت جهاد کشاورزی200200مصطفی نیک پیصندوق کارآفرینی امیدشوشتر روستای ابگرمک1شوشترخوزستانزنبورداری1485

پست بانکروستای پرچستان شالو3ایذهخوزستانتولید فرش دستباف1486
معصومه احمدی 

اوندی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3اندیمشکخوزستانتولید پوشاک1487
خیابان -کوی لور-اندیمشک

شهید بهشتی
بانک توسعه تعاون

معصومه اسدی 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1488
تولید مانتو و شلوار و لباس زنانه 

سفارشی
2امیدیهخوزستان

امیدیه نمره یک پایین 

کمپ چادرها
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600معصومه امیریپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدپیازکار1بهبهانخوزستانکپوبافی1489
معصومه باقری 

بنه سرحدی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1490
 100پرواربندی گوساله به ظرفیت 

راس
وزارت جهاد کشاورزی40004000معصومه بهداروندپست بانکچاپارخانه روستای کوله جاز3شوشترخوزستان

2رامهرمزخوزستانتولیدی خیاطی1491
جنب مسجد -سلطان اباد

(ع)امیر المومنین
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500معصومه بیگدلیصندوق کارآفرینی امید

1مسجدسلیمانخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1492

بازار تمبی روستای تمبی 

بازار تمبی کوچه بهار لین 

 طبقه همکف7

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500معصومه خلیلیبانک توسعه تعاون

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1493

استان خوزستان ایذه و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200معصومه ذیالبیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه زمانیبانک توسعه تعاونباغ ملک روستای مال آقا1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف1494

صندوق کارآفرینی امیدروستای سنجر خ بهار یک1دزفولخوزستانقالی بافی1495
معصومه سعیدی 

منش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1اندیکاخوزستانپرورش قارچ1496
روستای -آبژدان-اندیکا

الیاس
وزارت جهاد کشاورزی300300معصومه صالحیبانک توسعه تعاون

1شوشخوزستانکارگاه تولیدی وخیاطی پوشاک زنانه1497
شوش روستایی شهید 

(ره)دانش خیابان امام 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه کاوندیصندوق کارآفرینی امید

2ایذهخوزستانطرح تولیدی مانتو، شلوار و لباس زنانه1498
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای کولفرح
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000معصومه کیانیپست بانک
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1ایذهخوزستانفرش دستباف1499

استان خوزستان ایذه بخش 

دهدز روستای قلعه سرد 

روستای ده کیان

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه کیانیبانک توسعه تعاون

3دزفولخوزستانتولید قوطی1500

جاده صفی آباد بطرف 

کالته اصف جنب کارخانه 

یخ

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500معصومه لکصندوق کارآفرینی امید

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف خانگی1501

شهرستان - خوزستان 

بخش مرکزی –باغملک 

روستای تکیه–

بانک توسعه تعاون
معصومه نیک 

سرشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1502

- روستای ططرآباد- اللی

خیابان - خیابان فرعی

طبقه - اصلی روستای ططر

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400معصومه هزاریانبانک توسعه تعاون

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1503
قلعه -بخش مرکزی-اندیکا

خواجه
بانک کشاورزی

ملک محمد 

فرهادی خانی 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیدزفول شهر سیاه منصور1دزفولخوزستانپرورش زنبورعسل1504
ملک محمد 

محمودی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1505

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

ملک محمد 

موسوی ده 

موردی

وزارت جهاد کشاورزی400400

1ایذهخوزستانمرغ بومی1506
خوزستان ایذه روستای 

1شهید مرادی ها کوهباد 
صندوق کارآفرینی امید

ملکی جان 

عبدوند
وزارت جهاد کشاورزی200200

1باغ ملکخوزستانپرورش زنبور عسل1507
باغملک خیابان آیت اهلل 

خامنه ای جنب دادگستری
وزارت جهاد کشاورزی200200منا صفارانبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت950950منصور احمدیصندوق کارآفرینی امیداندیکا سرگچ آبژدان2اندیکاخوزستانتولیدی تیرچه بلوکی1508

وزارت جهاد کشاورزی200200منصور اصالنیبانک کشاورزی3برم گاو میشی 1هفتکلخوزستانزنبورداری و فراوری عسل1509

وزارت جهاد کشاورزی800800منصور بایمانیبانک توسعه تعاونروستای سرچشمه سفلی2رامهرمزخوزستان رأسی10اصالح نژاد گاو شیری 1510

1شوشخوزستان راسی10پرورش گاومیش 1511
شوش بخش مرکزی روستا 

احمد موال
وزارت جهاد کشاورزی14701470منصور برهانیصندوق کارآفرینی امید
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1اللیخوزستانپرورش زنبورعسل1512
خوزستان اللی روستای 

آبژدان
صندوق کارآفرینی امید

منصور بهاری 

بابادی
وزارت جهاد کشاورزی150150

1شوشخوزستانتوسعه پرورش گیاهان دارویی1513

شوش غرب کرخه روستای 

ساالر )سرخه صالح داوود 

(شهیدان

وزارت جهاد کشاورزی500500منصور سرخهبانک کشاورزی

پست بانکروستای چمن الله1هفتکلخوزستانزنبورداری و فراوری عسل1514
منصور صفی 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1515
 راسی و احداث 16پرورش گاو شیری 

دامداری
1خرمشهرخوزستان

خرمشهر روستای حفار 

شرقی قریه مرزوقی
وزارت جهاد کشاورزی20002000منصور مرزوقیصندوق کارآفرینی امید

3باغ ملکخوزستانگلخانه تولید سبزی وسیفی1516

شهرستان –خوزستان 

رستم آباد جاده  –باغملک 

باغملک قلعه تل روستای 

لران

وزارت جهاد کشاورزی35003500منوچهر جعفریبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدسیار1مسجدسلیمانخوزستانپرورش زنبور عسل1517
منوچهر 

ذوالفقاری
وزارت جهاد کشاورزی200200

10آبادانخوزستانتعویض بدنه از چوبی به فایبرگالس1518

-متری40ذوالفقاری 

فرعی اول _ 8شهدای 

22سمت چپ پالک 

وزارت جهاد کشاورزی20002000منوچهر مسجدیبانک کشاورزی

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1519

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400منوچهر موسویصندوق کارآفرینی امید

1خرمشهرخوزستان راسی30پرواربندی گوساله 1520
خرمشهر حفار شرقی 

روستای مکسر جنوبی
وزارت جهاد کشاورزی12001200منی موسویبانک توسعه تعاون

3خرمشهرخوزستانتولید فرش دستباف و تابلو فرش1521
پل نو خیابان اصلی طبقه 

همکف
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500منیژه براهوییبانک توسعه تعاون

1522
سفارشی  )طرح توجیهی خیاطی زنانه 

(دوزی
2اللیخوزستان

خوزستان اللی روستای بنه 

سرخی
بانک توسعه تعاون

منیژه حاجی ور 

میرقاید
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1523
سنجر خیابان نشاط کوچه 

گل الله
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200منیژه داوودیبانک توسعه تعاون

1کارونخوزستانپرورش زنبور عسل1524
شهرستان کارون روستای 

بهر
وزارت جهاد کشاورزی200200منیژه مددیبانک کشاورزی
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1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1525

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200منیژه موسویصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200مهتاب احمدیصندوق کارآفرینی امیداندیکا سرگچ آبژدان1اندیکاخوزستانپرورش زنبور عسل1526

1دزفولخوزستانقالی بافی1527

شهرک حسین کلولی خ 

 و 3بین خ احسان 3نگین 

67551 پالک 4

صندوق کارآفرینی امید
مهتاب رحیمی 

کوهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1دزفولخوزستانقالی بافی1528

نرسیده به شهر سیاه 

منصور سه راهی شهر حمزه 

خ پل غالمرضا خان

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهتاب فرخوندصندوق کارآفرینی امید

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1529
بخش - مسجدسلیمان

مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

مهدی بخشنده 

فر
وزارت جهاد کشاورزی200200

پست بانکمجتمع دامپروری- ماهشهر 3بندرماهشهرخوزستان راسی100پرواربندی گوساله 1530
مهدی توفیقی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی47004700

سازمان امور عشایر ایران200200مهدی جمالیصندوق کارآفرینی امیدسیار1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1531

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1532

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
مهدی خون 

رضایی
وزارت جهاد کشاورزی400400

وزارت جهاد کشاورزی320320مهدی داودیبانک کشاورزینفتک- مسجدسلیمان1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1533

5گتوندخوزستانپرورش زنبور عسل1534
گتوند بخش عقیلی 

روستای سیدان
وزارت جهاد کشاورزی18001800مهدی دیالمه پوربانک کشاورزی

1535
تولید انواع کابینت ام دی اف و پی 

وی سی
7دزفولخوزستان

شهرک منتظری ابتدای 

جاده صفی آباد جنب 

مرغداری پورفیاض

بانک توسعه تعاون
مهدی رضایی 

بالنجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1078010780

3بندرماهشهرخوزستان راس100پروار بندی گوساله 1536
جاده هندیجان - ماهشهر 

مجتمع دامپروری
وزارت جهاد کشاورزی40004000مهدی قنواتیبانک کشاورزی

4اندیمشکخوزستانورزشی1537
- چمگلک- اندیمشک

2خیابان ظفر- خیابان امام
وزارت ورزش و جوانان990990مهدی کرمیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی514514مهدی گاملیبانک توسعه تعاونشلحه ثوامر-آبادان 1آبادانخوزستانپرواربندی گوساله1538
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1539
احداث گلخانه تولید انواع سبزی ، 

صیفی و نشاء صیفی جات
20اندیمشکخوزستان

-اندیمشک-خوزستان

-کیلومتر ده جاده سدکرخه

آبادی پشمینه زار

وزارت جهاد کشاورزی1800018000مهدی مختاریبانک توسعه تعاون

1540
بسته بندی میوه و سبزی و نان و 

ادویه و خشکبار صادراتی
2کارونخوزستان

خوزستان شهرستان کارون 

کوت امیر جنب منازل 

سازمان برق

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مهدی مقدمپست بانک

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1541
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی هزاریانصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1542
خوزستان اللی روستای 

قلعه جنگایی
وزارت جهاد کشاورزی200200مهراب جمالپورصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانراسی100پرواربندی بره 1543
استان خوزستان شهرستان 

دزفول روستای شیرین آب
پست بانک

مهران 

عیسوندزیبایی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1ایذهخوزستانفرش دستباف1544

استان خوزستان شهرستان 

ایذه بخش حومه شرقی 

روستای کولفرح

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهرانگیز حاتمیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیایذه روستای کوه شور4ایذهخوزستانتولیدی سبزی و صیفی1545
مهرداد شاه ولی 

کوه شور
وزارت جهاد کشاورزی75007500

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مهرعلی کاظمیصندوق کارآفرینی امیداندیکا چگارمان2اندیکاخوزستانکارگاه تیرچه وبلوک1546

سازمان امور عشایر ایران270270مهرنوش حاتمیبانک توسعه تعاونناصرخسرو-آبژدان-اندیکا1اندیکاخوزستانپرورش قارچ1547

وزارت جهاد کشاورزی500500مهرنوش نظریبانک توسعه تعاونروستای دیدونی1رامهرمزخوزستانپرواربندی بره یکصد رأسی1548

وزارت جهاد کشاورزی200200مهری زاهدیصندوق کارآفرینی امیدچمن الله1هفتکلخوزستانزنبور داری1549

1دزفولخوزستانقالی بافی1550
شهرک شیرین آب خیابان 

کالنتری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهری نعمتیبانک توسعه تعاون

1551
کارگاه تولیدی البسه زنانه و سفارش 

دوزی
2ایذهخوزستان

ایذه روستای بی بی گل 

مرده سفلی
پست بانک

مهریان صیدی 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

1اللیخوزستانکارگاه و فروشگاه صنایع دستی1552
خوزستان اللی روستای 

ططراباد
400400مهسا هزاریانبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1دزفولخوزستانقالی بافی1553

روستای اسالم آباد قسمت 

جنوبی خیابان دانش نبش 

کشاورز

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهناز صالحیصندوق کارآفرینی امید

8ایذهخوزستانقالیبافی نقش نگاران1554
روستای - ایذه - خوزستان 

چهارتنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مهناز عالی پوربانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مهناز هزاریانبانک توسعه تعاونروستای ططراباد- اللی3اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1555

2دزفولخوزستانقالی بافی1556
 مرکز 1شهرک امام خ ابوذر 

بهداشت قدیم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهنوش بهرامیبانک توسعه تعاون

1اندیکاخوزستانپرورش قارچ1557
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای چگارمان
بانک توسعه تعاون

مهوش کاظمی 

بره بی چاست
وزارت جهاد کشاورزی300300

بانک توسعه تعاونروستای شیرین آب خ تیر1دزفولخوزستانقالی بافی1558
مهین حسینی 

احمدفداله
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1000700مهین مرادیصندوق کارآفرینی امیدروستای گزین3هفتکلخوزستانکارگاه میله دوزی1559
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1560

استان خوزستان ایذه و 

ییالق )چهارمحال بختیاری 

(و قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200موسی فرهادیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی800800موسی محمدیبانک کشاورزیباغ ملک روستای بلقاب2باغ ملکخوزستانراسی10پرورش گاو شیری 1561

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1562

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

اشگفت منا- حتی 

وزارت جهاد کشاورزی200200موال سراجیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکاغاجاری ، چم نظامی1آغاجاریخوزستانپرورش زنبور عسل1563
مونا عباسی 

کالته جعفر اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

1رامهرمزخوزستانپرواربندی بره یکصد رأسی1564
روستای شهید روزگاری 

(سرتلی)
وزارت جهاد کشاورزی12801280مؤمن محبی نیاصندوق کارآفرینی امید

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1565
شهرک -ناصروخسرو-اندیکا

طالقانی
وزارت جهاد کشاورزی200200میترا اکبریبانک توسعه تعاون

1566
کشت وتولید گیاه دارویی وبهداشتی 

آلویه را
3دشت آزادگانخوزستان

خوزستان دشت آزادگان 

مرکزی روستای البوصیاد
وزارت جهاد کشاورزی500500میثم جنادلهبانک کشاورزی

1ایذهخوزستانپرورش گوسفند داشتی1567
روستای -ایذه-خوزستان

اژگیل
وزارت جهاد کشاورزی200200میثم موسویبانک توسعه تعاون
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صندوق کارآفرینی امیداندیکا روستای سرگچ آبژدان1اندیکاخوزستان فروندی50پرورش زنبور عسل 1568
مینا احمدی 

نورالدین وند
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اندیکاخوزستانتولید فرش دستباف1569
روستای -آبژدان-اندیکا

سرگچ آبزدان
صندوق کارآفرینی امید

مینا احمدی 

نورالدین وند
وزارت صنعت، معدن و تجارت180180

2مسجدسلیمانخوزستانفرش و قالی1570
هفت شهیدان زیالیی 

روستای کنجد کار
پست بانک

مینا باقری 

بابااحمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1571

-روستای قلعه میدان - اللی

خیابان -  خیابان فرعی

اصلی روستای قلعه میدان

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مینا رضایی خوبانک توسعه تعاون

1اندیکاخوزستانقالبافی1572
روستای -آبژدان-اندیکا

کوشک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مینا نظرپوروندپست بانک

300300ناجی کوتیصندوق کارآفرینی امیدرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی1573
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت جهاد کشاورزی590590نادر قیطاسیبانک کشاورزیاندیمشک روستای سبزآب1اندیمشکخوزستانزنبورداری1574

2دزفولخوزستانپرورش بلدرچین گوشتی1575

-جاده بن جعفر - دزفول 

بین روستای منتظری و 

عباس آباد

صندوق کارآفرینی امید
نادعلی 

محمدیان راد
وزارت جهاد کشاورزی15001500

26آبادانخوزستانعمل آوری و بسته بندی ماهی و میگو1576

کیلومتر -جاده اروند کنار 

شهرک صنعتی -14

-(جهاد کشاورزی )شهدا

فرعی دوم سمت چپ

وزارت صنعت، معدن و تجارت1800018000نادیا مهدوی فردبانک توسعه تعاون

300300نادیه سواریبانک توسعه تعاونهویزه رفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی1577
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1آغاجاریخوزستانپرورش زنبور عسل1578
اغاجاری، روستای چم 

نظامی
پست بانک

نازنین رحیمی 

لرکی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1579
قولید قند شکسته خردشده با بسته 

بندی و توزین
4شوشخوزستان

بخش فتح المبین روستای 

سرخه صالح داوود
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000ناصر سرخه زادهبانک کشاورزی

300300ناصر سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای عمه1هویزهخوزستانحصیر بافی1580
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1ایذهخوزستانگوسفند داشتی1581

استان خوزستان شهرستان 

ایذه بخش مرکزی روستای 

بیضه تک

بانک کشاورزی
ناصر قاسمی 

بیضه تک
سازمان امور عشایر ایران12501250

وزارت جهاد کشاورزی17601760ناصر لویمیبانک کشاورزیروستای جسانیه کوچک6اهوازخوزستانکشت نهال و بذر1582

وزارت جهاد کشاورزی200200نامدار باران پورصندوق کارآفرینی امیدقلعه خواجه-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل1583

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف1584

-استان خوزستان 

 –شهرستان باغملک 

میداود روستای میداود وستا

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ناهید داودیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی400400ناهید سلحشورنیابانک کشاورزیخوزستان شهرستان ایذه1ایذهخوزستانفروشگاه آفت کش نباتی1585

بانک توسعه تعاونروستای نیرو وند- اللی1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1586
ناهید یوسفی 

بابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450

1شوشترخوزستانزنبورداری1587
شوشتر روستای گاللک 

شهرک نورمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی160160نایب ریمازصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانتولید فرش و قالی دستباف1588
روستای - اللی- خوزستان

خواجه آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400نجمه چراغیبانک توسعه تعاون

300300نجمه سواریبانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی1589
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4دزفولخوزستانتولید صنایع دستی1590
دزفول بخش شهیون 

روستای بیشه بزان
680440نجمه کیایی رادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3خرمشهرخوزستانتولیدی پوشاک1591
 3سوره شلمچه شهرک 

طبقه همکف
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000نجیه هاللیبانک توسعه تعاون

1دزفولخوزستانقالی بافی1592
روستای سردشت خ فرعی 

بین خ مهر و فجر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ندا منصوریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500نرگس خانیبانک توسعه تعاون12محرزی نهر 2خرمشهرخوزستانتولیدی پوشاک1593

وزارت جهاد کشاورزی200200نرگس راشدیبانک توسعه تعاوندهستان سویره- هندیجان1هندیجانخوزستانپرورش قارچ خوراکی خانگی1594

1اندیمشکخوزستانزنبورداری1595
منطقه پشمینه - اندیمشک 

زار
وزارت جهاد کشاورزی200200نرگس مرادیصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانفرش دستباف1596

استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای پرچستان 

اورک شالو

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نرگس مکوندیبانک توسعه تعاون
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صندوق کارآفرینی امیدشهرک کوثر خ فردوسی2دزفولخوزستانقالی بافی1597
نرگس نصیری 

چهاربری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1598
طرح توجیهی تولید فرش وقالی 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت270270نساء حاتمیصندوق کارآفرینی امیدقلعه خواجه-اندیکا1اندیکاخوزستان

2باغ ملکخوزستان کلنی200پرورش زنبور عسل 1599
شهرستان باغملک روستایی 

1اللب ک مهر 
وزارت جهاد کشاورزی200200نسرین تاراسبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امید2روستای اب باران 1آغاجاریخوزستان تنی8پرورش قارچ خوراکی 1600
نسرین حدادی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی400400

3دزفولخوزستانکارگاه کپوبافی در دزفول1601
بین باغچبان و - دزفول 

دیونی روستای رشیدی
300300نسرین سرلکصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
وزارت جهاد کشاورزی200200نسرین محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای آسماری1هفتکلخوزستانزنبور داری1602

1ایذهخوزستانفرش دستباف1603

استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای پرچستان 

گوریی

بانک توسعه تعاون
نسرین موالیی 

راد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1604
شهرک بن جعفر خ قدس 

176اواسط خ بهار پالک 
بانک توسعه تعاون

نسرین یکرهی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3شوشخوزستانتولیدی حوله1605
بخش مرکزی روستای 

شهید دانش عمله سیف
وزارت صنعت، معدن و تجارت19901200نسیم دیناروندصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی46404640نصراله تختاییبانک کشاورزیپشمینه زار2اندیمشکخوزستان راسی40گاو شیری 1606

وزارت جهاد کشاورزی200200نصراله نوروزیانبانک توسعه تعاونایذه روستای خنگ اژدر1ایذهخوزستانپرورش گاو شیری1607

بانک کشاورزیبهبهان روستای بیدبلند1بهبهانخوزستان رأس30پرورش بز مولد به تعداد 1608
نصرت اله 

چاشیانی
وزارت جهاد کشاورزی432432

بانک کشاورزیبهبهان روستای قالند2بهبهانخوزستانپرورش زنبورداری1609
نصرت اله 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی535535

وزارت جهاد کشاورزی350350نصرت پهلوانیصندوق کارآفرینی امیداغاجاری روستای جولکی1آغاجاریخوزستان تنی8پرورش قارچ خوراکی 1610

1باغ ملکخوزستانتولید انواع فرش دستباف1611

-استان خوزستان 

شهرستان باغملک بخش 

مرکزی روستایی لران

بانک توسعه تعاون
نصرت جنگی 

زاده باغ ملکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

بانک توسعه تعاونگلگیر1مسجدسلیمانخوزستانقالی بافی1612
نصرت منصوری 

بیدکانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت جهاد کشاورزی200200نصرت نوروزیانپست بانکگزین1هفتکلخوزستانزنبور داری1613
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1دزفولخوزستانقالی بافی1614
روستای حسین کلولی 

4 و3 بین احسان 3نگین
صندوق کارآفرینی امید

نظیره پور 

کالنتری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1615
بخش - مسجدسلیمان

نفتک-مرکزی
بانک کشاورزی

نعمت اهلل 

کریمی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی50405040نعمت اله حیاتیبانک کشاورزیهندیجان روستای جبر آباد4هندیجانخوزستانپرورش و فرآوری بوقلمون1616

وزارت جهاد کشاورزی200200نگار مهری بابادیصندوق کارآفرینی امیدخوزستان اللی روستای تراز1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1617

1618
اصالح نژاد زنبور عسل و تولید ژل 

رویال
1مسجدسلیمانخوزستان

دو راهی - مسجدسلیمان

اللی
صندوق کارآفرینی امید

نگین دلی 

سرراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1619
خوزستان اللی روستای 

ارپناه
وزارت جهاد کشاورزی200200نوذر فرجیصندوق کارآفرینی امید

2اندیکاخوزستانراسی150پروار بندی بره1620
-بخش مرکزی-اندیکا

شهرک زرستان
صندوق کارآفرینی امید

نوراهلل عبدالهی 

آرپناهی
سازمان امور عشایر ایران18301400

وزارت جهاد کشاورزی500500نورعلی قیطاسیبانک کشاورزیسد دز-- اندیمشک 1اندیمشکخوزستانپرورش زنبور1621

1اندیمشکخوزستانپرورش زنبور عسل1622

کوی -اندیمشک-خوزستان

لور خیابان خدمات کوچه 

18شهید جودکی پالک 

وزارت جهاد کشاورزی500500نورعلی مهرابیصندوق کارآفرینی امید

3باغ ملکخوزستانراسی15پرورش گاو شیری1623
روستای کان -قلعه تل

گنجشکی
وزارت جهاد کشاورزی15001500نوروز امیریبانک کشاورزی

1624
 15گاومیش شیری '-دامداری سنتی

راسی
1دزفولخوزستان

شهرک بنوت پایین -دزفول 

46 پالک 3خ فرهنگ 
وزارت جهاد کشاورزی16001600نوش آفرین تکشصندوق کارآفرینی امید

5اندیکاخوزستانتولیدی پوشاک1625
شهرستان اندیکا روستای 

کوشک
پست بانک

نوش آفرین 

طهماسبی شاه 

منصوری

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1626
خیابان شهید حسن زاده 

کوچه گنجعلی سرملی
وزارت جهاد کشاورزی200200نوید اسماعیلیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای باصدی حاج بارون1رامهرمزخوزستاناحداث نخلستان1627
نوید شریفی 

ایالقی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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1628
ساختمان های پیش ساخته بتنی 

فوالدی
4دزفولخوزستان

روستای سردشت ناحیه 

صنعتی سردشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000نیما بخیتبانک توسعه تعاون

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1629

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200نیمول موسویصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانقالی بافی1630

منطقه گردآب روستای 

ابوالحسن از توابع بخش 

سردشت

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200هاجر آبباریکیصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستانتولید فرش دستبافت1631
روستای کهنک خ آزادی 

129پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200هاجر چراغیصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1632

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی200200هاجر غریبیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی50005000هادی پاکروانبانک کشاورزیشهرک حمزه2دزفولخوزستانپرورش گاو شیری صنعتی1633

5هندیجانخوزستانخرید بدنه لنج فایبر گالس1634
هندیجان شمالی کوی 

پاسداران روبرو پست
وزارت جهاد کشاورزی20002000هادی چاروساییبانک کشاورزی

4گتوندخوزستانزنبورداری و فراوری عسل1635
شهرستان گتوند بخش 

عقیلی روستای سیدان
وزارت جهاد کشاورزی18001800هادی دیالمه پورصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانپرورش مرغ بومی1636
روستای -ایذه-خوزستان

نوترکی غریبی
صندوق کارآفرینی امید

هادی طهماسی 

سرقلی نوترکی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1637
ساخت ماشین آالت و ادوات و 

مکانیزاسیون کشاورزی
1هندیجانخوزستان

هندیجان روستای چهل 

منی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500هادی کناری زادهپست بانک

1638
تولید انواع کمد تختخواب کتابخانه 

انواع تخت یک نفره و دو نفره
3دزفولخوزستان

دز فول جاده شمس آباد 

روستای قلعه سید
صندوق کارآفرینی امید

هادی محجوبی 

فر
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

2آبادانخوزستانکشت وتوسعه نهال و بذر نخلستان1639
نهر ابو - اروند کنار - آبادان 

صدرین جنوبی
وزارت جهاد کشاورزی15001500هاشم شریفیپست بانک

1640
 متر 600)گلخانه در مقیاس کوجک

(مربع
1هفتکلخوزستان

شهرستان هفتکل روستای 

رغیوه
وزارت جهاد کشاورزی900900هاشم غالمیصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپرورش زنبورعسل1641
خوزستان اللی روستای 

ططر آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200هانیه هزاریانصندوق کارآفرینی امید

1هویزهخوزستانتجهیز و توسعه داروخانه دامپزشکی1642
بخش - شهرستان هویزه 

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی10001000هدی موالی زادهبانک کشاورزی
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2باویخوزستانگوسفند داشتی1643
خوزستان شهرستان باوی 

روستای گارگه
وزارت جهاد کشاورزی560560هلیل حمیدیبانک کشاورزی

1خرمشهرخوزستانتولید لباس های سنتی1644
روستای معمره صنگور 

15هالل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500هناء هاللیپست بانک

1دزفولخوزستانقالی بافی1645
روستای سبزآب خ اصلی 

19انقالب پالک 
بانک توسعه تعاون

هوران نصیری 

سر بیشه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2ایذهخوزستان راس19پرورش گاو شیری با ظرفیت 1646
خوزستان ایذه روستای 

(کولفرح) 2کوهباد
وزارت جهاد کشاورزی17861786هوشمند حاتمیبانک توسعه تعاون

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1647

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

برکه

صندوق کارآفرینی امید
هوشنگ رضایی 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی200200

1اندیکاخوزستانتولیدی قارچ1648
روستای - آبژدان-اندیکا

امیر المومنین
صندوق کارآفرینی امید

هوشنگ 

ورناصری
وزارت جهاد کشاورزی300300

پست بانکسیار1مسجدسلیمانخوزستانپرورش دهنده زنبور عسل1649

هومان 

طهماسبی 

بیرگانی

وزارت جهاد کشاورزی200200

1اندیکاخوزستانفروندی50پرورش زنبور عسل 1650
عشایر -بخش چلو-اندیکا

برهان عالی
سازمان امور عشایر ایران200200هومن محمدیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیباغملک روستای تکیه1باغ ملکخوزستاندامپروری1651
هیبت اهلل 

علیزاده کرد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

صندوق کارآفرینی امیدروستای گاومیش آباد شرقی2دزفولخوزستان راسی10پرورش گاومیش سنتی 1652
هیبت اله حسن 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی12001200

وزارت جهاد کشاورزی18301830وحید نظرپورصندوق کارآفرینی امیداندیکا روستای اسالم اباد2اندیکاخوزستان راسی30پروار بندی گوساله 1653

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1654

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

ططر اباد

وزارت جهاد کشاورزی200200وحید هزاریانصندوق کارآفرینی امید

300300وفاء زایرپوربانک توسعه تعاونرفیع روستای مچریه1هویزهخوزستانحصیر بافی1655
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دزفولخوزستانپرورش گوسفند داشتی1656
خوزستان دزفول بخش 

شهیون روستای دیونی
صندوق کارآفرینی امید

ولی شیخی 

هیویدی
سازمان امور عشایر ایران10001000

وزارت جهاد کشاورزی600600ولید نصاریبانک کشاورزی2ابادان روستای تنگه ی 2آبادانخوزستان(نخلستان)کشت و توسعه نهال و بذر 1657



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1658
پخش مواد غذایی و بهداشتی به 

صورت عمده و جزیی
4بهبهانخوزستان

روستای -بهبهان-خوزستان

دودانگه بزرگ خیابان 

شهید ساالر پور

وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000وهب تقی زادهپست بانک

1ایذهخوزستان راس100پرواربندی بره با ظرفیت 1659
استان خوزستان شهرستان 

ایذه روستای چلویر
بانک کشاورزی

یادگار قبادی 

سلحشور
سازمان امور عشایر ایران600600

2ایذهخوزستانزعفران و گیاهان دارویی1660

بخش -ایذه-خوزستان

دهستان حومه -مرکزی

-روستای کله ضرب-غربی

خیابان اصلی کله ضرب

بانک کشاورزی
یارمحمد نجفی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1دزفولخوزستانقالی بافی1661
روستای سنجر خ ساحلی 

جنب کوچه گل مریم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200یاسمن فرخ وندصندوق کارآفرینی امید

1اندیکاخوزستانفروندی150پرورش دهنده زنبور عسل1662
جعفرآباد -آبژدان-اندیکا

جنب مخابرات
پست بانک

یاسین ورناصری 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

4ایذهخوزستانکاشت گلخانه ای سبزی و صیفی جات1663

حومه - ایذه - خوزستان 

روستای بلوطک - غربی

شیخان

وزارت جهاد کشاورزی50005000یاور احمدیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاوندم تنگ شالل-اندیکا2اندیکاخوزستانطرح بسته بندی عسل1664
یاور بارانی بره 

بی چاست
وزارت صنعت، معدن و تجارت550550

صندوق کارآفرینی امیدروستای چم نظامی1آغاجاریخوزستان تنی8پرورش قارچ خوراکی 1665
یاور ولی پور 

چهارده چریک
وزارت جهاد کشاورزی370370

1رامهرمزخوزستان رأسی15اصالح نژاد گاو شیری 1666
- دهستان رستم آباد

روستای جعفرصادق
وزارت جهاد کشاورزی15731573یحیی ابوالعباسیبانک توسعه تعاون

1باغ ملکخوزستانکلنی200پرورش زنبور عسل 1667
بخش مرکزی ـ روستای 

رباط علیا
وزارت جهاد کشاورزی400400یحیی احمدیصندوق کارآفرینی امید

1اندیکاخوزستانwسلیندر6خرید تراکتور 1668
-بخش مرکزی-اندیکا

روستای سرپر عیدی وندی
صندوق کارآفرینی امید

یحیی عیدی 

وندی
وزارت جهاد کشاورزی900900

1بهبهانخوزستانکشت گل نرگس در سطح یک هکتار1669
پشت -جاده قدیم اهواز

پمپ بنزین
وزارت جهاد کشاورزی650650یداله بخشایشبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی200200یداله چراغیصندوق کارآفرینی امیداللی روستای جعفرآباد1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1670
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1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1671

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

وزارت جهاد کشاورزی400400یداله مرادیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی400400یعقوب امیریبانک کشاورزیبارونگرد- ایذه 1ایذهخوزستانزنبور داری1672

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1673
خوزستان اللی روستای 

تنباکوکار
صندوق کارآفرینی امید

یوسف رضایی 

میرقاید
وزارت جهاد کشاورزی200200

1674
گل )کشت و پرورش گیاهان دارویی

(محمدی و به لیمو
1اللیخوزستان

خوزستان اللی روستای تراز 

دشت ده
بانک کشاورزی

یوسفعلی مهری 

بابادی
وزارت جهاد کشاورزی800800

1ایذهخوزستان راسی10واحد پرورش گاو شیری 1675
خوزستان ایذه روستای 

اژگیل
وزارت جهاد کشاورزی940940یونس قریشوندیبانک توسعه تعاون

1گتوندخوزستانگوسفند1676
گتوند عقیلی پشت درب 

علیا
سایر250250ابراهیم پاپی زادهصندوق کارآفرینی امید

سایر250200ابراهیم رشیدیصندوق کارآفرینی امیدگتوند چم عربان1گتوندخوزستانگاو شیری1677

1باغ ملکخوزستانپرورش گوسفند1678
باغملک روستای دوراهی 

اسالم آباد
سایر300300ابوالفتح امانیبانک کشاورزی

6باغ ملکخوزستانتولید کیت آزمایشگاهی1679
باغملک روستای شهید 

کریمی
بانک توسعه تعاون

احسان 

زاهدکریمی
سایر15001500

1بهبهانخوزستانپرورش دام1680
بهبهان روستای حضرت 

(ع)علی
سایر250250احمد امیریانبانک کشاورزی

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1681
خوزستان آغاجاری روستای 

سرجولکی
سایر250250احمد آشناصندوق کارآفرینی امید

1باغ ملکخوزستانپرورش مرغ بومی1682
باغملک قلعه تل خیابان 

شهید خیری زاده
سایر250250احمد محمدیبانک کشاورزی

1بهبهانخوزستانپرورش دام1683
بهبهان دودانگه روستای آل 

طیب
سایر250250اردشیر چابکبانک کشاورزی

1دزفولخوزستاندامداری1684
ماهور برنجی خیابان بهاران 

13
بانک توسعه تعاون

اسحاق 

بوذرجمهری
سایر200200

سایر844844اسکندر ممبنیبانک کشاورزیباغملک روستای کیوپ1باغ ملکخوزستانپرورش گاو شیری1685

سایر250250اسالم مظلومیبانک کشاورزیبهبهان روستای حیات آباد1بهبهانخوزستانپرورش دام1686

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1687
خوزستان آغاجاری روستای 

2آب باران
صندوق کارآفرینی امید

اسماعیل 

درخشنده
سایر250250
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1بهبهانخوزستانپرورش دام1688
بهبهان تشان روستای شاه 

غالب
بانک کشاورزی

اسماعیل 

مسلمی تنگ 

برد سفید

سایر250250

1بهبهانخوزستانپرورش دام1689
بهبهان روستای کردستان 

بزرگ
سایر250250اصغر طیبیبانک کشاورزی

سایر250250اصالن جعفریبانک کشاورزیبهبهان روستای دودانگه1بهبهانخوزستانپرورش دام1690

سایر250250اطلس البابانک کشاورزیبهبهان روستای بیدبلند1بهبهانخوزستانپرورش دام1691

1گتوندخوزستانبز1692
گتوند سه راهی شهرک 

پنجم
سایر250250اقبال انشایی مهرصندوق کارآفرینی امید

سایر250250اکبر قنبری نژادبانک کشاورزیبهبهان روستای پیازکار1بهبهانخوزستانپرورش دام1693

3باغ ملکخوزستانرأسی5گاو شیری 1694
روستای  _بخش مرکزی 

مرغاب گنبد
سایر600600البرز زکویبانک کشاورزی

3خرمشهرخوزستانتولیدی پوشاک1695
 2جاده شلمچه سرحانیه 

فرعی اول سمت چپ
سایر250250الهام سدره زادهصندوق کارآفرینی امید

1آغاجاریخوزستانپروش گاو شیری1696
خوزستان آغاجاری روستای 

سرجولکی
سایر250250امین زیدانیصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانپروار بندی گوسفند1697

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

ططر اباد

سایر250250آدینه هزاریانصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدمینو شهر بلوار امام1خرمشهرخوزستانارایشگری1698
آمنه صدامی 

ناصری
سایر250250

2شوشخوزستانپرورش گاوشیری1699
شوش شهر الوان روستا 

سدشاوور
سایر230230بدریه عبدالخانیبانک توسعه تعاون

1اللیخوزستانپروار بندی گوسفند1700

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

تکاب میان رودان

سایر250250بهمن جوانشیرصندوق کارآفرینی امید

سایر712712بهنود حافظیبانک کشاورزیچم آسیاب3مسجدسلیمانخوزستانپرورش زنبور عسل1701

سایر250250پروانه احمدیصندوق کارآفرینی امیدمحله باال- گتود 1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1702

سایر250250پرویز کرم پورصندوق کارآفرینی امیدگتوند عقیلی دشت بزرگ1گتوندخوزستانگوساله1703

1ایذهخوزستانپرورش گاو شیری1704
خوزستان ایذه سوسن 

روستای ده حوض
بانک توسعه تعاون

پری بابایی 

بارکالیی
سایر250250
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بانک کشاورزی2روستای نمره 1هفتکلخوزستانپرورش گوسفند و بز1705
پریسا عبدی 

گراوندی
سایر250125

بانک کشاورزیبهبهان تشان1بهبهانخوزستانپرورش دام1706
پیمان بابلی 

زراعتی
سایر250250

سایر250250توران احسانیبانک کشاورزیبهبهان روستای شاه غالب1بهبهانخوزستانپرورش دام1707

1هفتکلخوزستانپرورش گوسفند و بز1708
نفت سفید روستای حسن 

شاهی
سایر250125توران شعبانیبانک کشاورزی

2ایذهخوزستانپرورش گوسفند1709
خوزستان ایذه سوسن 

روستای اب بید
بانک توسعه تعاون

ثانی خدابخشی 

الکورگانی
سایر250250

2حمیدیهخوزستان رأسی24پرورش گاو شیری 1710
شهرستان حمیدیه روستای 

طراح
سایر37003700جاسم امیریبانک کشاورزی

2هندیجانخوزستانکشت نخیالت1711
هندیجان روستای جیری 

سفلی
سایر20002000جعفر حیدریصندوق کارآفرینی امید

7امیدیهخوزستاناستخر سرپوشیده1712
خوزستان امیدیه روستای 

دونه
سایر44504450حبیب شریفاتصندوق کارآفرینی امید

1بهبهانخوزستانپرورش دام1713
بهبهان منصوریه خیابان 

حافظ
سایر250250حجت اله ترابیدهبانک کشاورزی

سایر250250حسین صالحیصندوق کارآفرینی امیدگتوند ابید علی باز1گتوندخوزستانبزپرواری1714

1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1715
شهرک شهید - گتوند 

محمدی
سایر210210حسین منجزیصندوق کارآفرینی امید

1هفتکلخوزستانپرورش گوسفند و بز1716
بخش رغیوه روستای 

1عبادات 
سایر250125حکیمه بنی نعامهبانک کشاورزی

بانک کشاورزیبهبهان روستای حیات اباد1بهبهانخوزستانپرورش دام1717
حمیده رواحی 

نژاد
سایر250250

بانک کشاورزیبهبهان روستای کلگه زار1بهبهانخوزستانپروش دام1718
حیدر مهربان 

آب الوان
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدگتوند عقیلی چم عربان1گتوندخوزستانگوسفند1719
خانبابا شریف 

گورداگونی
سایر250200

بانک کشاورزیبهبهان روستای بیدبلند1بهبهانخوزستانپرورش دام1720
خدیجه 

ابراهیمی نسب
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1اللیخوزستاندامداری1721

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

گچ کرسا

سایر250250خیراله جمالپورصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدجنت مکان- گتوند 1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1722
خیرعلی ابراهمی 

وند
سایر250200

سایر250250دلبر کدپوربانک کشاورزیبهبهان تشان1بهبهانخوزستانپرورش دام1723

1بهبهانخوزستانپرورش دام1724
بهبهان تشان روستای شاه 

غالب
سایر250250رستم راهوردبانک کشاورزی

1بهبهانخوزستانپرورش دام1725
بهبهان تشان روستای 

حیات آباد خلیفه
سایر250250رستم شجاعیبانک کشاورزی

1گتوندخوزستانگوسفند1726
گتوند عقیلی روستای 

کایدان
صندوق کارآفرینی امید

رضا حیدری 

کایدان
سایر250250

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1727
خوزستان آغاجاری روستای 

1آب باران
سایر250250رمضان ملحانیصندوق کارآفرینی امید

1اللیخوزستانزنبورداری1728

-شهرستان اللی-خوزستان 

خیابان -روستای جمال آباد

امام علی

صندوق کارآفرینی امید
روانبخش جمال 

پور بیرگانی
سایر200200

سایر250250روزعلی اقدامیبانک کشاورزیبهبهان روستای پیازکار1بهبهانخوزستانپرورش دام1729

1730
 150)زنبورداری و فراوری عسل 

(کندویی
1اندیمشکخوزستان

استان خوزستان شهرستان 

بخش -اندیمشک

الوارگرمسیری روستای 

9جهانگیرخانی کوچه فجر

سایر200200زهرا زیتوندیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیبهبهان روستای حیات آباد1بهبهانخوزستانپرورش دام1731
سعید سنایی 

تراب
سایر250250

1گتوندخوزستانگوسفند1732
گتوند عقیلی روستای 

شهید محمدی ظلم آباد
سایر250250سعید قربانیصندوق کارآفرینی امید

1گتوندخوزستانبره پرواری1733
گتوند عقیلی روستای 

3محمدی بوستان 
سایر250250سعید محمدیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250سکینه معماربانک کشاورزیبهبهان روستای قنبری1بهبهانخوزستانپرورش دام1734

1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1735
گتوند روستای سله چین 

عوضعلی
صندوق کارآفرینی امید

سوگل پیروند 

بوری
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1736
گتوند کیارث روستای 

سالمگاه
صندوق کارآفرینی امید

سوگل راشدی 

بیرگانی
سایر250250

1ایذهخوزستانپرورش گوسفند داشتی1737
استان خوزستان شهرستان 

ایذه دهدز روستای روزلک
صندوق کارآفرینی امید

سیاوش رشیدی 

نیا
سایر250250

10خرمشهرخوزستانکشاورزی1738
 کوچه 11شنه محرزی نهر 

383سادات پالک 
صندوق کارآفرینی امید

سید احمد احمد 

نژاد
سایر250250

1اللیخوزستانپرورش زنبور عسل1739

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

شاه اباد

سایر200200سید اکبر نبویصندوق کارآفرینی امید

1آغاجاریخوزستانپرورش بز1740
خوزستان آغاجاری روستای 

2آب باران
صندوق کارآفرینی امید

سید پورشاد 

خسروخوب
سایر250250

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1741
خوزستان آغاجاری روستای 

هادی خانی
صندوق کارآفرینی امید

سید جالل 

الدین سبحانی 

زاده

سایر250250

2شوشخوزستانراسی100پرورش گوسفند 1742
شوش روستای امازاده سید 

خلیل
بانک توسعه تعاون

سید حسن 

موسوی
سایر220220

3خرمشهرخوزستاندامداری1743
خوزستان خرمشهر شنه 

محرزی
سایر250250سید ضیاء عیدانصندوق کارآفرینی امید

1آغاجاریخوزستانپرورش بز1744
خوزستان آغاجاری روستای 

2آب باران
سایر250250سید عابد بهروزصندوق کارآفرینی امید

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1745
خوزستان آغاجاری روستای 

هادی خانی
صندوق کارآفرینی امید

سید علی 

توحیدیان نژاد
سایر250250

1آغاجاریخوزستانپرورش بز و گوسفند1746
خوزستان آغاجاری روستای 

هادی خانی
سایر250250سید محرم آلفتهصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امید1آبادان لین 2آبادانخوزستانبستنی فروشی سنتی1747
سید محمد علی 

هاشمی
سایر500300

صندوق کارآفرینی امیدروستای هفت شهیدان1مسجدسلیمانخوزستانپرورش گاو شیری1748
سید محمد 

موسوی
سایر300300

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1749
خوزستان آغاجاری روستای 

2آب باران
صندوق کارآفرینی امید

سید مقبل 

موسوی اصل
سایر250250
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1آغاجاریخوزستانپرورش بز1750
خوزستان آغاجاری روستای 

2آب باران
سایر250250سیداسد اندرزیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250سیدحسین خیبربانک کشاورزیبهبهان روستای دره نی علیا1بهبهانخوزستانپرورش دام1751

2شوشخوزستانپرورش گاو شیری1752
شوش روستای خلف عزیز 

طالب عزیز
صندوق کارآفرینی امید

سیدحنون 

موسوی
سایر220220

1آغاجاریخوزستانپرورش بز1753
خوزستان آغاجاری روستای 

2آب باران
بانک کشاورزی

سیدرحمت اهلل 

صلواتی نسب
سایر250250

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1754

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید
سیدرضا موسوی 

ده موردی
سایر200200

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1755
خوزستان آغاجاری روستای 

2آب باران
صندوق کارآفرینی امید

سیدصدراله 

موسوی راد
سایر250250

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1756
خوزستان آغاجاری روستای 

2آب باران
صندوق کارآفرینی امید

سیدعلی سینا 

موسوی راد
سایر250250

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1757

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سیدغالم 

موسوی ده 

موردی

سایر400400

1آغاجاریخوزستانپروش گاو شیری1758
خوزستان آغاجاری روستای 

هادی خانی
صندوق کارآفرینی امید

سیدمحمدحسین

 مشایخی زاده
سایر250250

بانک کشاورزیروستای علوانیه1هفتکلخوزستانپرورش گوسفند و بز1759
سیده سکینه 

موسویان
سایر250125

1ایذهخوزستان(پرورش زنبور عسل)زنبور داری 1760

خوزستان ایذه و چهار 

ییالق و )محال بختیاری 

(قشالق

صندوق کارآفرینی امید

سیده مریم 

موسوی ده 

موردی

سایر200200

بانک کشاورزیبهبهان تشان1بهبهانخوزستانپرورش دام داشتی1761
سیروس قهرمان 

جوالن
سایر250250

سایر250250شکراله بهداروندصندوق کارآفرینی امیدگتوند عقیلی ایستادگی1گتوندخوزستانگاو شیری1762

1بهبهانخوزستانپرورش دام1763
بهبهان روستای اسالم اباد 

علیا
بانک کشاورزی

شمایل یزدان 

شناس
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدشهرک پل پرزین- گتوند1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1764
شهناز نجفی 

بیرگانی
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر250250شوکت افراشیانبانک کشاورزیبهبهان روستای حیات آباد1بهبهانخوزستانپرورش دام1765

صندوق کارآفرینی امیدروستای گاو خفت-اندیکا1اندیکاخوزستانفروندی100پرورش زنبور عسل 1766
صادق اسمعیلی 

زاده
سایر400400

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1767
خوزستان آغاجاری روستای 

سرجولکی
صندوق کارآفرینی امید

صدراله سادات 

زاده
سایر250250

سایر250125صدمه حمیدیبانک کشاورزیروستای سالمیه1هفتکلخوزستانپرورش گاو شیری1768

سایر250250صدیقه راهبانبانک کشاورزیبهبهان تشان1بهبهانخوزستانپرورش دام1769

سایر250250صفر موسویصندوق کارآفرینی امیدگتوند عقیلی دشت بزرگ1گتوندخوزستانگوسفند1770

سایر250250عادل مطوریصندوق کارآفرینی امید5محرزی نهر 1خرمشهرخوزستانایجاد نخلستان کشاورزی1771

1آغاجاریخوزستانپرورش بز1772
خوزستان آغاجاری روستای 

2آب باران
سایر250250عارف واسهصندوق کارآفرینی امید

2آبادانخوزستانلوازم لوله و اتصاالت1773
اروندکنار منیوحی روستای 

کوت شنوف
صندوق کارآفرینی امید

عبدالباری 

محیسناوی
سایر500500

بانک کشاورزیبهبهان اسالم آباد علیا1بهبهانخوزستانپرورش دام1774
عبدالرضا 

طاعتیان
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدگتوند عقلی روستای رودنی1گتوندخوزستانگوسفند1775
عبدالمحمد 

مسلمی
سایر250250

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1776
خوزستان آغاجاری روستای 

آب باران
سایر250250عقیل قاسمهصندوق کارآفرینی امید

1آغاجاریخوزستانپرورش بز و گوسفند1777
خوزستان آغاجاری روستای 

2آب باران
سایر250250علی افروشصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیداروندکنار نهر بو طرف2آبادانخوزستان(خواربار فروشی)سوپر مارکت 1778
علی جعفری 

اصل
سایر500500

1بهبهانخوزستانپرورش دام1779
بهبهان تشان روستای 

آهنگران
سایر250250علی حداد بهمئیبانک کشاورزی

1دزفولخوزستاندامداری1780
شهرک زارعی شمس آباد 

4گلستان 
بانک توسعه تعاون

علی رضائی 

چهاربری
سایر200200

سایر200200علی رئیسی نژادبانک توسعه تعاونشهرک کوثر خ امام حسین1دزفولخوزستاندامداری1781

سایر20002000علی شعبانیصندوق کارآفرینی امیدهندیجان روستای چهلمنی2هندیجانخوزستانکشت نخیالت1782
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1باغ ملکخوزستانپرورش گاو شیری1783
باغملک رستم آباد خیابان 

سادات کوچه آذر
سایر250250علی طاهریبانک کشاورزی

1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1784
گتوندسه راهی شهرک 

پنجم
صندوق کارآفرینی امید

علی قادری 

کتکی
سایر210210

1بهبهانخوزستانپرورش دام1785
بهبهان روستای اسالم آباد 

علیا
سایر250250علی مقدم نژادبانک توسعه تعاون

1بهبهانخوزستانپرورش دام1786
بهبهان روستای حیات آباد 

مجیدی
بانک کشاورزی

علی مالئی مال 

مال
سایر250250

1بهبهانخوزستانپرورش دام1787
بهبهان تشان حیات اباد 

مجیدی
سایر250250علی نعمتی پوربانک کشاورزی

3آبادانخوزستان(خوار بار فروشی  )سوپر مارکت 1788
اروندکنار دهستان منیوحی 

روستای کوت شنوف
سایر300300علیرضا اسحاقیصندوق کارآفرینی امید

1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1789
روستای - عقیلی - گتوند 

دشت بزرگ
سایر250200علیرضا اسکندریصندوق کارآفرینی امید

1بهبهانخوزستانپرورش دام1790
بهبهان روستای کردستان 

بزرگ
سایر250250علیمراد طیبیبانک کشاورزی

1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1791
شهرک شهید - گتوند 

محمدی
سایر250250علیمراد منجزیصندوق کارآفرینی امید

سایر20002000غالمعلی عبادیبانک کشاورزیهندیجان شمالی سجافی5هندیجانخوزستانخرید بدنه فایبرگالس1792

صندوق کارآفرینی امیدخرمشهر جزیره مینو1خرمشهرخوزستاندامداری1793
غنیه فیوضی 

مجد
سایر200200

بانک توسعه تعاونشهرک حمزه خ حافظ2دزفولخوزستانقالی بافی1794
فاطمه حسینی 

احمدفداله
سایر200200

1بهبهانخوزستانپرورش دام1795
بهبهان روستای اسالم آبا 

علیا
بانک کشاورزی

فاطمه کمایی 

مفرد
سایر250250

1796
تولید سبزی و صیفی گلخانه ای به 

 مترمربع5000مساحت 
5شوشترخوزستان

کیلومتر - شوشتر-خوزستان

- جاده شوشتر به دزفول10

اراضی ) روستا کوله جاز

(موسوم به چاپارخانه

سایر28002800فهیمه بنی اسدبانک توسعه تعاون
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1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1797
روستای - عقیلی - گتوند 

دهلران
صندوق کارآفرینی امید

قشنگ جعفری 

شهنی
سایر250250

1گتوندخوزستانگوساله1798
گتوند روستای شهید 

محمدی
سایر150150کافیه احمدیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروسنای سرحدآقا-بهبهان4بهبهانخوزستانکشت یونجه1799
کرم اله تیله 

کوهی
سایر20002000

صندوق کارآفرینی امیدمیانرود روستای دیلم علیا1دزفولخوزستانپرورش گاومیش1800
کریم سلیمان 

نژاد
سایر500400

صندوق کارآفرینی امیدگتوند پشت درب علیا1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1801
کوکب ابریشمی 

گله ای
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدشهرک پل پرزین- گتوند 1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1802
گل خیر ملک 

محمودی
سایر250250

1اللیخوزستانپرورش گاو شیری1803

- استان خوزستان 

روستای - شهرستان اللی 

تراز

صندوق کارآفرینی امید
گلستان مهری 

بابادی
سایر250250

سایر25002500گلنار حیدر نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای مدنی اندیمشک7اندیمشکخوزستانبافته های داری1804

سایر200200لیال بلدیصندوق کارآفرینی امیداندیکا دوراب2اندیکاخوزستاندامپروری1805

سایر250250محترم طیبیبانک کشاورزیبهبهان روستای قالند سفلی1بهبهانخوزستانپرورش دام1806

4شوشخوزستانگلخانه پرورش گل1807
شوش بخش فتح المبین 

روستای سید صبحان
سایر48504850محمد پناهی نیابانک کشاورزی

بانک کشاورزیبهبهان روستای ویسی1بهبهانخوزستانپرورش دام1808
محمد جاللی 

اصل
سایر250250

1هندیجانخوزستاندامداری1809
روستای امام - هندیجان

زاده عبداهلل
سایر300300محمد درویشیصندوق کارآفرینی امید

1گتوندخوزستانپرواربندی بره1810
گتوند عقیلی روستای 

مندنی
صندوق کارآفرینی امید

محمد رضا 

محمدی
سایر250250

1خرمشهرخوزستانکشاورزی1811
 کوچه 12روستای شنه نهر 

49چهارم پالک 
صندوق کارآفرینی امید

محمد سعید 

مسلم نژاد
سایر250250

سایر250250محمد شمشیریبانک کشاورزیبهبهان روستای تل بردی1بهبهانخوزستانپرورش دام1812
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بانک کشاورزیباغملک روستای دره نی1باغ ملکخوزستانپرورش گوسفند1813
محمد علی 

عادل زاده
سایر250250

1گتوندخوزستانگاو شیری1814
گتوند عقیلی روستای 

دهلران
صندوق کارآفرینی امید

محمد علی 

فرهادی خواه
سایر250250

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1815
خوزستان آغاجاری روستای 

1آب باران
صندوق کارآفرینی امید

محمد کریمی 

پور
سایر250250

1بهبهانخوزستانپرورش دام1816
بهبهان تشان روستای 

آبگرمک
سایر250250محمدجواد طیببانک کشاورزی

1بهبهانخوزستانپرورش دام1817
بهبهان پل مارون روستای 

حسین آباد شیخ
سایر250250محمدرضا ارنوازبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدچم عربان- عقیلی - گتوند 1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1818

محمدیار 

محمدی 

گورداگونی

سایر250250

4خرمشهرخوزستانکارگاه تولید زغال1819

روستای منیخ خیابان 

 سمت 9 منزل 6امامت 

راست

صندوق کارآفرینی امید
محمود صباحی 

زاده
سایر250250

سایر250250مدینه آبدامبانک کشاورزیبهبهان تشان روستای ورزرد1بهبهانخوزستانپرورش دام1820

سایر275275مرتضی شریفاتبانک توسعه تعاونامیدیه روستای حبابه علیا1امیدیهخوزستانپرورش دام سبک و سنگین1821

1باغ ملکخوزستانپرورش گاو شیری1822
روستای بارانگرد - باغملک

2خ طالقانی پ 
سایر844844مسلم رمضانیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدترکالکی- عقیلی - گتوند 1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1823
مصطفی اورنگی 

نیا
سایر210210

1آغاجاریخوزستانپرورش بز و گوسفند1824
خوزستان آغاجاری بخش 

جولکی شهرک بالل
بانک کشاورزی

مصطفی صایب 

فرد
سایر250250

سایر250250مصیب نیا امیریبانک کشاورزیباغملک روستای چیدن1باغ ملکخوزستانپرورش گاو شیری1825

1باغ ملکخوزستان کلنی100زنبور 1826
بخش مرکزی ـ روستای 

چلچلک
بانک کشاورزی

معصومه 

شهریاری
سایر200200

1امیدیهخوزستانمکانیکی خودرو1827
امیدیه جایزان روستای 

هفت تپه
سایر275275مقداد مرادیبانک توسعه تعاون
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سایر250250منیژه سماله اییصندوق کارآفرینی امیدشهر سماله- گتوند 1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1828

1آغاجاریخوزستانپرورش گوسفند1829
خوزستان آغاجاری روستای 

سرجولکی
سایر250250مهدی امیری نژادصندوق کارآفرینی امید

1آغاجاریخوزستانپرورش بز1830
خوزستان آغاجاری روستای 

2آب باران
صندوق کارآفرینی امید

مهدی رضوی 

کیش
سایر250250

3دزفولخوزستانتولید قطعات پیش ساخته بتونی1831

روستای حسین کلولی 

بین 3خیابان احسان 

5و4نگین

سایر25002500مهرداد پرنیانصندوق کارآفرینی امید

1ایذهخوزستانپرورش گوسفند داشتی1832

استان خوزستان شهرستان 

ایذه سوسن غربی روستای 

1بردمیل 

صندوق کارآفرینی امید
مهناز الماسی 

بردمیلی
سایر250250

1باغ ملکخوزستانپرورش گوسفند1833
باغملک صیدون روستای 

عالء
سایر250250موسی دریادلبانک کشاورزی

سایر250250مینا کشاورزنیابانک کشاورزیبهبهان منصوریه1بهبهانخوزستانپرورش دام1834

2باغ ملکخوزستاندام داری1835

خوزستان شهرستان 

باغملک شهرمیداود 

روستای سرله

سایر250250نادر بهاربانک کشاورزی

1گتوندخوزستانگاو شیری1836
گتوند عقیلی شهرک شهید 

11محمدی گلستان 
سایر250250نادر منجزیصندوق کارآفرینی امید

1خرمشهرخوزستانتولیدی پوشاک1837
مینو شهر بعداز رده چومه 

بلوار امام
سایر250250نادر نوری نژادصندوق کارآفرینی امید

1خرمشهرخوزستانخیاطی1838
 کوچه 3دربند غربی اروند 

1کارون 
سایر250250نادره مومن پورصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدمحله باال- گتوند 1گتوندخوزستانپرورش گاو شیری1839
نازی انصاری 

بختیاروند
سایر250250

2هندیجانخوزستانکشت نخیالت1840
هندیجان شمالی روستای 

غرابی
سایر15001500ناهید عناتیصندوق کارآفرینی امید

1دزفولخوزستاندامداری1841
خ امام - شهرک کوثر 

حسین
بانک توسعه تعاون

نرگس 

آقاوندچهاربری
سایر250250

سایر250250نریمان منجزیصندوق کارآفرینی امیدگتوند دهلران1گتوندخوزستانبره پرواری1842
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1هفتکلخوزستانزنبور داری1843
خوزستان هفتکل روستای 

پیرموسی
سایر200200نورالدین کرمیپست بانک

سایر200200هدایت ملکوتیبانک کشاورزیباغملک خیابان شهید تاراس1باغ ملکخوزستانپرورش گاو شیری1844

1خرمشهرخوزستانخیاطی1845
پل نو شهرک اول جاده 

شلمچه
سایر250250هیفا تمیمیصندوق کارآفرینی امید

1امیدیهخوزستانپرورش دام سبک و سنگین1846
جایزان رویتای ولی خ 

شهید آرمند
سایر330330وحید جعفرنیابانک توسعه تعاون

سایر250125وصیفه نواصربانک کشاورزی3روستای کندک 1هفتکلخوزستانپرورش گوسفند و بز1847

1ایذهخوزستانپرورش گوسفند1848
خوزستان ایذه سوسن 

روستای اب کنارک
بانک توسعه تعاون

ولی شاهپری 

اصیل
سایر250250

1باغ ملکخوزستانپرورش گاو شیری1849
باغملک روستای چال 

محمد حسین
سایر250250یاسر شیریبانک کشاورزی

سایر250125یونس عسکر پوربانک کشاورزیروستای چمن الله1هفتکلخوزستانپرورش قارچ1850
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بانک کشاورزیبهستان2ماهنشانزنجاندامداری1
اباذر کشاورز 

پناهی
وزارت جهاد کشاورزی12201220

2
پرورش گاو 

(راسی5)شیری
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای خنداب
وزارت جهاد کشاورزی440440اباذر گنج خانیبانک کشاورزی

3
 300پرواربندی بره 

راسی
5خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده بخش 

سجاسرود روستای بوالماجی
وزارت جهاد کشاورزی31503150اباذر مظفریبانک کشاورزی

4
دام سبک گوسفند 

 راس30داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی732732اباسلت محمودیبانک کشاورزیماهنشان روستای سرپل1ماهنشانزنجان

5
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

خیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی500500اباصت قنبریپست بانک

6
تولید پیراشکی 

شکالتی و مغزدار
2خرمدرهزنجان

شهرستان - استان زنجان 

روستای قلعه - خرمدره 

خیابان شهید - حسینیه

محمدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000اباصلت زمانیپست بانک

7
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی840840ابراهیم اسماعیلیبانک کشاورزیسلطانیه روستای والیش1سلطانیهزنجان

وزارت جهاد کشاورزی740740ابراهیم بهاریبانک کشاورزیماهنشان روستای سهندعلیا2ماهنشانزنجاندامداری8

9
 5پرورش گاو شیری 

راس مولد
وزارت جهاد کشاورزی690690ابراهیم پرچگانیبانک کشاورزیروستای چوزک1خدابندهزنجان
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10
 90گوسفند داشتی 

راسی
3ایجرودزنجان

روستای -ایجرود -زنجان 

آبوجانلو
وزارت جهاد کشاورزی15401540ابراهیم پرنلوبانک کشاورزی

11
زنبورداری وفراوری 

عسل
1خدابندهزنجان

خدابنده روستای پابند 

پشت مدرسه ی ابتدایی
بانک کشاورزی

ابراهیم تیموری 

فر
وزارت جهاد کشاورزی277277

2طارمزنجانخرید تراکتور یاغی12
زنجان شهرستان طارم 

روستای ارشت
وزارت جهاد کشاورزی480480ابراهیم حیدریصندوق کارآفرینی امید

13
 1000بره پرواری 

راسی حیدری
4زنجانزنجان

دهداری چایپاره - زنجانرود 

- روستای قره بوطه - باال 

بره پرواری ابراهیم حیدری

وزارت جهاد کشاورزی40004000ابراهیم حیدریپست بانک

14

پرورش گوسفند 

 راسی 90داشتی 

ارایه تعهد به جهاد )

کشاورزی از بابت 

(اصالح نژاد دام

بانک کشاورزیابهر ابتدای روستای اسد اباد3ابهرزنجان
ابراهیم خان 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی16001600

15

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک در شهر 

ارمغانخانه

3زنجانزنجان

زنجان بخش قره پشتلو 

شهر ارمغانخانه خیابان 

98بعثت پالک 

950950ابراهیم عیوقیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

16
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

قیاسیه
وزارت جهاد کشاورزی450450ابراهیم غنیمتیپست بانک

17
پرورش گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی930930ابراهیم فتحیبانک کشاورزیروستای گالبر2ایجرودزنجان



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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18
 50گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی500500ابراهیم مرادیبانک کشاورزیروستای ویک- سلطانیه 1سلطانیهزنجان

19

پرورش گوسفند 

 رأس با 50داشتی 

ارایه تعهد به جهاد 

کشاورزی جهت 

اصالح نژاد

2ابهرزنجان
ابهر روستای عباس آباد 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی821821ابراهیم مرادیبانک کشاورزی

20
خرید ادوات 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی10001000ابراهیم یبگدلیپست بانکروستای سهرین3زنجانزنجان

2زنجانزنجانکارگاه چاقوسازی21
روستای -شهرستان زنجان

پنبه جوق
10001000ابوالحسن غفاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2زنجانزنجانقالیبافی22
 2دیزج آباد خیابان گلستان 

17پالک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ابوالفضل عالمیبانک کشاورزی

2طارمزنجانبره پرواری23

استان زنجان شهرستان 

طارم شهر چورزق خیابان 

شهدا

وزارت جهاد کشاورزی19201920ابوالفضل عباسیپست بانک

24
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

روستای -زنجان ایجرود 

اوزان
وزارت جهاد کشاورزی720720ابوالفضل عزیزیبانک کشاورزی

25

پرورش و اصالح نژاد 

 10گاوداری شیری 

راسی

1خدابندهزنجان
شهرستان خدابنده روستای 

شعبان
وزارت جهاد کشاورزی11501150ابوالفضل ملکیبانک کشاورزی
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26

خدمات انبارداری 

محصوالت کشاورزی 

و غذایی دامی

وزارت جهاد کشاورزی1000010000ابوالفضل یوزباشیبانک کشاورزی129گرماب پالک 5خدابندهزنجان

27

توسعه وتجهیز 

کارگاه چلنگری 

اهنگری سنتی

1زنجانزنجان
زنجان بخش زنجانرود 

روستای انداباد علیا
150150ابوالقاسم حیدریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

28
توسعه وتکمیل 

ساختمان پست بانک
4زنجانزنجان

روستای سهرین _زنجان

پست بانک سهرین_
پست بانک

ابولفضل نجفی 

غفاری
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

29
خدمات حمل نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای نهروان
256256احد محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1ایجرودزنجانفرش بافی30
زنجان ایجرود روستای قره 

سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100احمد الماسیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای چوزوک- خدابنده 1خدابندهزنجانپرورش زنبور عسل31
احمد پرچگانی 

چوزوکی
وزارت جهاد کشاورزی200200

32

تولید انواع تریلر 

کشاورزی دستگاه 

کلتیو اتور و فرغون

5طارمزنجان
زنجان طارم روستای قانقلی 

چای علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800احمد رزاقیصندوق کارآفرینی امید

33
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
1سلطانیهزنجان

شهرستان -استان زنجان 

روستای سرخه -سلطانیه

دیزج

وزارت جهاد کشاورزی440440احمد رندیدهبانک کشاورزی
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وزارت صنعت، معدن و تجارت360360احمد سلطانیصندوق کارآفرینی امیدخدابنده روستای پسکوهان1خدابندهزنجانقالیبافی34

35
خرید ادوات مدرن 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی562562احمد سهرابیبانک کشاورزیروستای لولک اباد1زنجانزنجان

3سلطانیهزنجانجعبه سازی36
زنجان سلطانیه روستای 

چشمه سار
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400احمد صمدیپست بانک

37

پرورش گوسفند 

ارایه تعهد به )داشتی

جهاد کشاورزی از 

(بابت اصالح نژاد دام

وزارت جهاد کشاورزی700700احمد عزیزخانیصندوق کارآفرینی امیدابهر روستای ارکین2ابهرزنجان

38
تولید فراورده های 

لبنی
2ایجرودزنجان

روستای -ایجرود -زنجان 

گالبر
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500احمد فتحیپست بانک

39

پرورش و اصالح نژاد 

 90گوسفند داشتی 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی10301030احمد قاسملوبانک کشاورزیخدابنده روستای گل تپه1خدابندهزنجان

40
خرید ادوات مدرن 

کشاورزی
3زنجانزنجان

زنجان زنجانرود روستای 

قره بوطه
وزارت جهاد کشاورزی774774احمد کابلیبانک کشاورزی

41
 50گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی440440احمد محبیبانک کشاورزینادر آباد- سلطانیه 1سلطانیهزنجان

3خدابندهزنجانگوسفند داشتی42
بخش -خدابنده-زنجان

روستای قویجوق-افشار
بانک کشاورزی

احمد نور محمد 

پور
وزارت جهاد کشاورزی15001500
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وزارت جهاد کشاورزی770770ادریس عابدینیبانک کشاورزیماهنشان روستای حسن آباد1ماهنشانزنجاندام سبک بره پرواری43

44
مجموعه گردشگری 

قشالق شیت
30003000اژدر حسامیصندوق کارآفرینی امیدطارم روستای شیت6طارمزنجان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

45
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1خدابندهزنجان

شهرستان - استان زنجان

روستای قشقجه- خدابنده
پست بانک

اسحقعلی 

بیگدلیان
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

46
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

- شهرستان ایجرود-زنجان 

روستای گالبر
وزارت جهاد کشاورزی450450اسداله فتحیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی17501750اسداله وکیلی پوربانک کشاورزیزنجان ماهنشان پری میانج2ماهنشانزنجانخرید کمباین47

48

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستای 

ینگجه

1خدابندهزنجان
شهرستان - استان زنجان

روستای ینگجه- خدابنده 
500500اسالم ایمانیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

49
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

ارکویین
وزارت جهاد کشاورزی780780اسالم حسنلوبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی440440اسالم کمرخانیبانک کشاورزیخدابنده روستای قینرجه1خدابندهزنجانپرورش گاو شیری50

51
فرهیخته )تولید پنیر 

(لبن زنجان
10ایجرودزنجان

شهرستان  _استان زنجان 

 _دهستان گالبر  _ایجرود 

روستای هلیل آباد

وزارت جهاد کشاورزی50005000اسماعیل جوادیپست بانک

2ماهنشانزنجانگاوداری سنتی52
استان زنجان شهرستان 

دهستان پری- ماهنشان 
وزارت جهاد کشاورزی15201520اسماعیل قنبریبانک کشاورزی
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صندوق کارآفرینی امیدبخش مرکزی روستای آقکند1زنجانزنجانخرید خودرو53
اسماعیل 

موحدی راد
250250

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

2زنجانزنجانکارگاه چاقوسازی54
روستای -شهرستان زنجان

اندآبادعلیا
450450اسمعیل حیدریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ماهنشانزنجانپرورش ماهی55
استان زنجان دهستان قلعه 

جوق سیاه منصور
وزارت جهاد کشاورزی12091209اسمعیل شکوریبانک کشاورزی

1ایجرودزنجان راسی30گوسفند 56
زنجان ایجرود روستای 

خاکریز
وزارت جهاد کشاورزی500500اسمعیل ملکیپست بانک

57
تولید فرش 

دستبافت ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848اسمه گل بایندوربانک کشاورزیماهنشان روستای گونای2ماهنشانزنجان

58
بسته بندی حبوبات، 

غالت
4خرمدرهزنجان

خرمدره نصیرآباد جنب 

3مخابرات پ 
وزارت جهاد کشاورزی30003000اصغر آقامیرزاییبانک کشاورزی

59
گوساله )پرورش دام 

(پروری
2خدابندهزنجان

زنجان خدابنده بخش بزینه 

رود خیابان انقالب
وزارت جهاد کشاورزی35003500اصغر بیکدلوبانک کشاورزی

60
 15پرورش گوسفند 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرود روستای 

چسب
وزارت جهاد کشاورزی300300اصغر جهانشاهلوصندوق کارآفرینی امید

61
فرآوری و بسته 

بندی بذر
1خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده دوتپه 

سفلی شرکت نگین سبز
وزارت جهاد کشاورزی12001200اصغر شیریپست بانک

62
فرآوری و بسته 

بندی بذر
1خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

خانتیمور
پست بانک

اصغر کریمی 

ارقینی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

63
 50گوسفند داشتی 

راسی
2طارمزنجان

زنجان شهرستان طارم 

روستای دستجرده
وزارت جهاد کشاورزی500500اصغر محمدیصندوق کارآفرینی امید

64
 100گوساله پرواری 

راس
وزارت جهاد کشاورزی40004000اصغر محمودیبانک کشاورزیروستای حسن ابدال4زنجانزنجان
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65

خدمات بوجاری و 

انبار محصوالت 

کشاورزی

بانک کشاورزینرسیده به کرسف.خدابنده 2خدابندهزنجان
اصغر مرادی 

نظرقلی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

100100اطلس کاکائیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای اقکند1ماهنشانزنجانگلیم بافی66
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10001000اعزام علی حسنیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سرپل1ماهنشانزنجانپرورش ماهی قزل آال67

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848اعظم بایندریکتابانک کشاورزیماهنشان روستای ماداباد1ماهنشانزنجانفرش بافی68

1ابهرزنجانالبسه محلی69

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای نورین خ شمس 

الدین حسینی خ اصلی 

17پ

100100اعظم ترکیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050اعظم جعفریبانک کشاورزیسلطانیه روستای خیراباد2سلطانیهزنجانفرش بافی70

71
تولید جهبه کندوی 

عسل
3زنجانزنجان

کیلومتری جاده تبریز22  

روستای اسفنجین
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300اعظم حسنیبانک توسعه تعاون

5050اعظم رضاییبانک کشاورزیروستای خانقاه1ایجرودزنجانگلیم بافی72
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی73

شهرستان - استان زنجان

-شهر سجاس - خدابنده 

نبش بهمن - خیابان آوینی 

5

100100اعظم گنج خانلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

74
تولید لباس های 

محلی
100100اعظم محمدزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای ایچ-طارم2طارمزنجان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانطرح فرش بافی75
شهرستان ایجرود روستای 

االچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اعظم محمدیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت76
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050اعظم معصومیپست بانک
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وزارت صنعت، معدن و تجارت4848اعظم نریمانیبانک کشاورزیماهنشان روستای ماداباد1ماهنشانزنجانفرش بافی77

100100افروز درویشیبانک کشاورزیابهر روستای رازمجین1ابهرزنجانگلیم بافی78
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت79
زنجان ایجرود روستای 

شهرک
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050افروز محمدیبانک کشاورزی

80
تولید لباس های 

محلی اقوام
1طارمزنجان

شهرستان طارم بخش 

مرکزی روستای هارون اباد
100100افسانه جعفریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیسلطانیه روستایویر1سلطانیهزنجانفرش بافی81
افسانه ملک 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

82
 50گوسفند داشتی 

راس
وزارت جهاد کشاورزی700700افشین شهبازیصندوق کارآفرینی امیدزنجان طارم انذرجدید2طارمزنجان

150150افضل وفاصندوق کارآفرینی امیدروستای اند آباد علیا1زنجانزنجانچاقو سازی83
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیسلطانیه روستای دوسنگان1سلطانیهزنجانپرورش گوسفند84
اقبال الهی 

دوسنگانی
وزارت جهاد کشاورزی990990

100100اقدس حسنیصندوق کارآفرینی امیدروستای تسکین1طارمزنجانبافتنی های سنتی85
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی86
شهرستان ایجرود روستای 

کوسه لر
100100اقدس صفریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050اقدس محمدپوربانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجانقالیبافی87

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848اقدس مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی88

89
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
1ایجرودزنجان

- شهرستان ایجرود-زنجان 

روستای ینگی کند جامع 

السرا

وزارت جهاد کشاورزی950950اکبر رمضانیبانک کشاورزی
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90

- مکانیزاسیون 

سمپاش توربوالینر 

 لیتری2000

1سلطانیهزنجان

شهرک اندیشه - زنجان

 15فرشته شمالی پردیس 

B444قطعه 

وزارت جهاد کشاورزی410410اکبر صفریبانک کشاورزی

91
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای چسب
وزارت جهاد کشاورزی910910اکبر صفریبانک کشاورزی

3ایجرودزنجانخرید کمباین92
شهرستان ایجرودروستای 

چتز
وزارت جهاد کشاورزی18501850اکبر غفاریبانک کشاورزی

93
ساخت ادوات 

کشاورزی
پست بانکخدابنده روستای حصار1خدابندهزنجان

اکبر قرا گلی 

حصاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

2ایجرودزنجانپرورش ماهی قزآال94
زنجان ایجرود روستای حاج 

قشالق
وزارت جهاد کشاورزی10001000اکبر قره داغیصندوق کارآفرینی امید

2خدابندهزنجانزنبورداری95
شهرستان خدابنده - زنجان 

روستای بوالماجی- 
وزارت جهاد کشاورزی300300اکبر مظفریپست بانک

96

مکانیکی تعمیرات 

ماشین آبات 

کشاورزی

3ایجرودزنجان
شهرستان ایجرود زرین آباد 

خیابان امام
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300اکبر مهاجریصندوق کارآفرینی امید

97

پرورش گوسفند 

ارایه تعهد  )داشتی 

به جهاد کشاورزی از 

(بابت اصالح نژاد دام

وزارت جهاد کشاورزی12001200اکبر یوسفیصندوق کارآفرینی امیدابهر روستای آقجه کند2ابهرزنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اکرم حتم خانیبانک کشاورزیروستای گلهرود1زنجانزنجانقالیبافی98



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1ماهنشانزنجانقالی بافی99
استان زنجان شهرستان 

ماهنشان روستای خیرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اکرم درنگیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848اکرم صفربالغیبانک کشاورزیماهنشان روستای آقکند1ماهنشانزنجانفرش بافی100

وزارت جهاد کشاورزی340340اکرم عسگریپست بانکروستای هندی کندی باال2طارمزنجانخرید تراکتور باغی101

100100اکرم قنبریصندوق کارآفرینی امیدروستای ینگجه سینار1ماهنشانزنجانکلیم بافی102
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی103

شهرستان -استان زنجان

- شهر سجاس -خدابنده

منزل گنج - کوچه دانش 

خانلو

100100اکرم گنج خانلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیسلطانیه خ کاشانی خ فتح2سلطانیهزنجانقالیبافی104
اکرم محرمی 

شاه بگندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

2ماهنشانزنجانبوم گردی105
ماهنشان روستای قلعه 

ارزخوران
500500التفات طالبیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانسرمه دوزی106
روستای -زنجان ایجرود 

شیوه
100100المیرا نجفیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

107
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرود روستای 

قوشچی
وزارت جهاد کشاورزی770770الناز حبیبیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانگلیم بافی108
زنجان شهرستان ایجرود 

خ وحدت- زرین آباد خ امام
100100الناز رحمتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی109
ایجرود روستای ینگی کند 

سید لر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام عباسیصندوق کارآفرینی امید

2زنجانزنجانقالیبافی110

زنجان روستای دو اسب 

 1 معین 17خیابان روزبه 

328قطعه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200الهام محمدیبانک توسعه تعاون
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1خدابندهزنجانقالیبافی111
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای اقبالغ سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهه نجفیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848الوان بایندربانک کشاورزیماهنشان روستای ماداباد1ماهنشانزنجانفرش بافی112

4ابهرزنجانپرورش کپور ماهیان113
روستای توده بین سد 

خاکی توده بین
وزارت جهاد کشاورزی900900الیاس محرمیبانک توسعه تعاون

114

پرورش گوسفند 

 رأس با 30داشتی 

ارایه تعهد به جهاد 

کشاورزی جهت 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی700700الیاس مومنیصندوق کارآفرینی امیدابهر روستای نورین2ابهرزنجان

1خدابندهزنجانگلیم بافی115
شهرستان - استان زنجان

روستای الچوان- خدابنده
100100ام البنین اصانلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی116

شهرستان - استان زنجان

خ - کرسف - خدابنده 

27پالک - کوهساران 

100100ام لیال اصانلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050ام لیال محمدیبانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای چتز1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت117

صندوق کارآفرینی امیدبخش مرکزی روستای آقکند1زنجانزنجانخرید خودرو118
امامعلی صحبت 

لو
250250

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

119
پرورش و اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
2خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای الچوان
وزارت جهاد کشاورزی15001500امان اله بهرامیپست بانک

120

طرح توجیهی 

را30گوسفندداشتی

سی

1ایجرودزنجان
روستایی -ایجرود-زنجان

سفیدکمر
وزارت جهاد کشاورزی680680امیر احمدیبانک کشاورزی
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121
 200گوساله پرواری 

راسی
9خرمدرهزنجان

خرمدره اراضی روستای 

قلعه حسینیه
بانک کشاورزی

امیر حسین نیکو 

سخن
وزارت جهاد کشاورزی60006000

122
شرکت پشتیبان 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی460460امیر داداشیبانک کشاورزیروستای دیزج باال1زنجانزنجان

پست بانکشهر آببر2طارمزنجانخرید تراکتور123
امیرحسین 

دوستی
وزارت جهاد کشاورزی320320

124
توسعه وتجهیز باجه 

خدماتی پست بانک
1زنجانزنجان

جاده دندی - زنجان

دهستان قلتوق روستای 

گوگجه قیا

260260امیرعلی عباسیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

125
پرورش گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی650650امیرعلی محمدیبانک کشاورزیروستای هلیل اباد1ایجرودزنجان

126
گوسفند داشتی 

افشاری
3زنجانزنجان

بخش - شهرستان زنجان

روستای نیماور- بناب
وزارت جهاد کشاورزی10201020امین قربانیبانک کشاورزی

127
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1خرمدرهزنجان

خرمدره روستای قلعه 

حسینیه
800800انیسه انصاریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

128
 90گوسفند داشتی 

راسی
3خرمدرهزنجان

خرمدره روستای ویستان 

پایین تفکیکی پالک ثبتی 

96

وزارت جهاد کشاورزی20702070ایران سیفیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت129
زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند سیدلر
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050ایران گنجیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی130
روستای -زنجان ایجرود 

شیوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050ایران محمودیبانک کشاورزی

10ماهنشانزنجانپرورش ماهی قزل آال131

شهرستان - استان زنجان 

روستای - ماهنشان 

خیرآباد قلعه

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی28002800ایرج نجفیپست بانک
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132
سری دوزی )خیاطی

(لباس زنانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000ایوبعلی احدیصندوق کارآفرینی امیدخدابنده روستای بیجقین3خدابندهزنجان

133
پرورش گاو 

راسی15شیری
وزارت جهاد کشاورزی19201920آبس رفیعیبانک کشاورزیسجاس روستای حسن اباد3خدابندهزنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050آذر عسگریبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی134

وزارت صنعت، معدن و تجارت137137آذر فیروزیبانک کشاورزیخرمدره روستای اردجین1خرمدرهزنجانقالی بافی135

1خدابندهزنجانگلیم بافی136
شهرستان - استان زنجان 

روستای زواجر- خدابنده 
100100آذر گنج خانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی137
زنجان ایجرود روستای 

چاپوق
100100آرزو میرزاییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی138
زنجان ایجرود روستای اوچ 

تپه
100100آزیتا رسولیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی139
شهرستان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150آسیه معصومیبانک توسعه تعاون

100100آسیه یاوریصندوق کارآفرینی امیدماهنشان خ شهیدباکری1ماهنشانزنجانگلیم بافی140
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

141

احداث گلخانه 

سبزی و صیفی جات 

متر مربع1000

1طارمزنجان
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای ده بهار
وزارت جهاد کشاورزی860860آقاجان شهبازیپست بانک

1ماهنشانزنجانفرش بافی142
ماهنشان روستای برون 

قشالق
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848آمنه عجملوبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848آمنه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای مادآباد1ماهنشانزنجانفرش بافی143

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848آمنه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی144

10001000آیت اله حاجیلوپست بانکروستای ولیدر4طارمزنجاناقامت گاه گردشگری145
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2خدابندهزنجانپرورش زنبور عسل146
شهرستان - استان زنجان

روستای مادآباد- خدابنده
وزارت جهاد کشاورزی995995آیت اله غفاریبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانپرورش گاو شیری147
شهرستان -استان زنجان

روستای الچوان-خدابنده
وزارت جهاد کشاورزی960960باب اله اله مرادیپست بانک

148
 50گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی890890بابک اسماعیلیبانک توسعه تعاونروستای قالت2طارمزنجان

4848بتول اجلیبانک کشاورزیپری- ماهنشان - زنجان 1ماهنشانزنجانگلیم بافی149
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200بتول قاسمیصندوق کارآفرینی امیدروستای تله گرد1ایجرودزنجانپوشاک150

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848بتول قره بقلوبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی151

152
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی300300بحرعلی یحیی لوصندوق کارآفرینی امیدانگوران روستای حلب2ماهنشانزنجان

وزارت جهاد کشاورزی700700بشیر صفریصندوق کارآفرینی امیدروستای خساره2طارمزنجان50گوسفند داشتی 153

1ماهنشانزنجانفرش بافی154
-شهرستان ماهنشان-زنجان

روستای آقکند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بلقیس رحمانیصندوق کارآفرینی امید

155
پرورش گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی640640بهادر مطلبیبانک کشاورزیروستای کوسه لر1ایجرودزنجان

1خدابندهزنجانگلیم بافی156

شهرستان - استان زنجان

- شهر سجاس - خدابنده 

روستای خوش

100100بهجت اسکندریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100بهجت جعفریصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای المالو1ماهنشانزنجانگلیم بافی157
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848بهجت ساریجلوبانک کشاورزیماهنشان روستای سهند علیا1ماهنشانزنجانفرش بافی158
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100100بهجت محمدیصندوق کارآفرینی امیدطارم روستای تسکین1طارمزنجانجاجیم بافی159
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

160
نگهداری گوسفند 

شیری
2ماهنشانزنجان

استا زنجان شهرستان 

ماهنشان روستای ارزخوران
وزارت جهاد کشاورزی300300بهرام حسن زادهصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی50005000بهرام خاتمیپست بانکروستای اسکند4زنجانزنجانپنیر سازی161

وزارت جهاد کشاورزی19001900بهرام صادقیصندوق کارآفرینی امیدخدابنده روستای اغوزلو1خدابندهزنجانفراورده های لبنی162

163
توسعه و تجهیز پایه 

پست بانک
500500بهرام صمدیپست بانکروستای حاج سیران1زنجانزنجان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

164
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی300300بهرام نصیریصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای گندی2ماهنشانزنجان

165
پرورش گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی780780بهرام نصیریبانک کشاورزیروستای پاشاچایی1ایجرودزنجان

166
خدمات حمل نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای کوچ تپه
256256بهرام نوروزیصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

وزارت جهاد کشاورزی12001200بهروز حسنیپست بانکماهنشان روستای خلج2ماهنشانزنجانپرورش ماهی قزل آال167

168
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای ینگی 

گند جامع السرا

وزارت جهاد کشاورزی660660بهروز عسگریبانک کشاورزی

1ماهنشانزنجاندامداری169

استان زنجان شهرستان 

- دهستان پری - ماهنشان 

روستای ارجک

وزارت جهاد کشاورزی18761876بهروز فتح زادهبانک کشاورزی
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وزارت جهاد کشاورزی100100بهروز فتحیپست بانکروستای حصار قاجار1ابهرزنجانکاشت گل محمدی170

171
 50گوسفند داشتی 

راسی
2خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای نصیرآباد خیابان 

امام رضا

وزارت جهاد کشاورزی12601260بهزاد بهروزیبانک کشاورزی

2ایجرودزنجانمسگری172
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
500500بهزاد قاسمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3ایجرودزنجانغذا خوری بین راهی173
زنجان شهرستان ایجرود 

سه راهی سعید اباد
10001000بهزاد گنج خانلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

174

پرورش و اصالح نژاد 

 50گوسفند داشتی 

راسی

2خدابندهزنجان
بخش -خدابنده-زنجان

روستای صالح آباد-مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی12501250بهزاد ممقانیبانک کشاورزی

175
خرید ادوات 

کشاورزی
2زنجانزنجان

زنجان، بخش زنجانرود، 

روستای احمدآباد
وزارت جهاد کشاورزی637637بهمن احمدیپست بانک

176
گوسفند 

راسی50داشتی
2ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای 

سهندسفلی
وزارت جهاد کشاورزی18401840بهمن بهرامیبانک کشاورزی

177
پرورش گوسفند 

(راسی50)
2خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای قویی
وزارت جهاد کشاورزی630630بهمن خدائیانبانک کشاورزی

178

پرورش گوسفند 

- راسی90داشتی 

دارای مجوز نوسازی

3خرمدرهزنجان
روستای -خرمدره-زنجان

سوکهریز
وزارت جهاد کشاورزی16931693بهمن ربیعیبانک کشاورزی
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179
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

ایجرود روستا آق - زنجان

بالغ
بانک کشاورزی

بهمن رسولی 

آقبالغی
وزارت جهاد کشاورزی530530

180
 )قلم زنی فلزی 

(مصنوعات فلزی 
1خدابندهزنجان

شهرستان - استان زنجان 

روستای محمد - خدابنده 

خلج

250250بهناز میرزاییبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی12721272بهنام خانیبانک کشاورزیماهنشان روستای کلیسا1ماهنشانزنجاندامداری181

1خدابندهزنجان راسی5گاو شیری 182
خدابنده بزینه رود روستای 

قره محمد
وزارت جهاد کشاورزی835835بهنام کردلوبانک کشاورزی

2سلطانیهزنجانفرش بافی183
سلطانیه خ شهید حیدری 

روبروی بستنی علی بابا
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050بهیه امیدیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی184
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050بهیه معصومیپست بانک

185
 90گوسفند داشتی 

راسی
3خرمدرهزنجان

خرمدره روستای ویستان 

پایین
وزارت جهاد کشاورزی20702070بیت اله اهرابیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پروانه نوری قانلیبانک توسعه تعاون22÷روستای خلیفه لو 1خرمدرهزنجانتولید قالی186

2ایجرودزنجانپرورش ماهی187
کوی گلشهر فاز دو خیابان 

2086سیستان قطعه 
وزارت جهاد کشاورزی500500پرویز ملکىصندوق کارآفرینی امید

1طارمزنجانحصیر بافی188
زنجان شهرستان طارم 

روستای هارون آباد سفلی
100100پرویز جعفریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

189
خرید ادوات مدرن 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی20002000پرویز حسنیبانک کشاورزیروستای اسفجین3زنجانزنجان

190
تولید ادوات 

کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت950950پرویز طارمیانبانک توسعه تعاونخدابنده روستای حصار3خدابندهزنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پروین حاجیلوصندوق کارآفرینی امیدخدابنده روستای الچوان1خدابندهزنجانپوشاک191
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100100پروین حسنیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان طارم شهر اببر1طارمزنجانبافتنی های سنتی192
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانقالیبافی193
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای محمود اباد
صندوق کارآفرینی امید

پروین شهبازی 

محمود ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000پری بهبودیصندوق کارآفرینی امیدخرم دره سوکهریز15خرمدرهزنجانتولید رشته غذایی194

1ایجرودزنجانفرش بافی195
شهرستان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555پری ناز قاسمیبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی196
شهرستان - استان زنجان

روستای نعلبندان- خدابنده 
155140پریده رحیمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

197
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
2ابهرزنجان

صایین قلعه روستای پیرسقا 

خیابان امام خمینی بن 

9بست نیلوفر پالک 

620620پریسا رادمندپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848پریسا عسگریبانک کشاورزیماهنشان روستای ماداباد1ماهنشانزنجانفرش بافی198

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پریسا علی مرادیبانک توسعه تعاونزنجان سلطانیه روستای قلعه1سلطانیهزنجانقالیبافی199

1ایجرودزنجانگلیم بافی200
شهرستان ایجرود روستای 

گالبر
100100پریسا فتحیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ابهرزنجانالبسه محلی201
ابهر شهرک قروه خ بهشتی 

44پ 
110110پریسا قاسمی نیاپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانگلیم بافی202
شهرستان طارم روستای 

چله
100100پریسا محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

203
گلخانه توت فرنگی 

هیدروپونیک
3ابهرزنجان

بلوارانقالب ارکید سوم . ابهر 

19پالک 
وزارت جهاد کشاورزی40004000پریسا موالئیپست بانک

100100پریوش ترکیصندوق کارآفرینی امیدابهر روستای نورین1ابهرزنجانگلیم بافی204
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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205
نوسازی گاو شیری 

 راس15
3خرمدرهزنجان

خرمدره روستای نصیر آباد 

خ ولیعصر کوچه شیرازی 

2پالک 

وزارت جهاد کشاورزی26602660پنجعلی بیگلربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی800800پوران اسکندریپست بانکخدابنده روستای کهال2خدابندهزنجانپرورش زنبور عسل206

3ایجرودزنجانخرید کمباین207
شهرستان ایجرود روستای 

باریکاب
وزارت جهاد کشاورزی19501950تراب کردلوبانک کشاورزی

3ایجرودزنجانکمباین208
شهرستان - استان زنجان 

بخش حلب- ایجرود 
وزارت جهاد کشاورزی18501850تقی جعفریبانک کشاورزی

400400ثریا بازرگانیصندوق کارآفرینی امیدزنجان روستای چلگان2زنجانزنجانبوم گردی209
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سلطانیهزنجانفرش بافی210
سلطانیه خ کمربندی ک 

اردیبهشت
بانک کشاورزی

ثریا بهرامی شاه 

بگندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ابهرزنجانالبسه محلی211

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای نورین خ فردوسی 

15 پ 6ارکید 

150150ثریا ترکیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی212
شهرستان ایجرود روستای 

تله گرد
5050ثریا داودیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سلطانیهزنجانقالیبافی213

زنجان شهرستان سلطانیه 

روستای ویر خ 

ولیعصرخیابان معراج

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050ثریا قاسمی ویریبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی214

شهر - شهرستان خدابنده 

- خیابان امام- سجاس 

84پ- 4کوچه توحید 

100100ثریا گنج خانلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100ثریا محمدیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان طارم شهر اببر1طارمزنجانگلیم بافی215
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2زنجانزنجانقالیبافی216

روستای دو اسب خیابان 

 1 کوچه معین 17روزبه 

325پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت260150ثمن ناز موسویبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی580580جابر احمدیپست بانکروستای کلوییم2طارمزنجان30گوسفند داشتی 217

7طارمزنجانواحد تولیدی پوشاک218
روستای - طارم - زنجان 

درام
وزارت صنعت، معدن و تجارت22002200جبار محمدیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی219
زنجان ایجرود روستای 

جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جده سلطانیپست بانک

1خدابندهزنجانقالیبافی220
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای محمود اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جده شهبازیصندوق کارآفرینی امید

10سلطانیهزنجانتولیدی مانتو221

استان زنجان شهرستان 

سلطانیه بخش باغ حلی 

روستای گوزلدره کوچه 

411تعاون پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450جعفر باباییپست بانک

222

پرورش گوسفند 

 راسی با 50داشتی 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی720720جعفر سهندیبانک کشاورزیروستای مجیدآباد2خدابندهزنجان

وزارت جهاد کشاورزی912912جعفر کریمیبانک کشاورزیقیطور2زنجانزنجانگوسفند افشار داشتی223

224
 50گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

روستای -ایجرود -زنجان 

ینگی کند جامع السرا
وزارت جهاد کشاورزی960960جالل احمدیبانک کشاورزی

225
توسعه و تجهیز باجه 

ی پست بانک
1خدابندهزنجان

زنجان ، خدابنده ، 

سجاسرود ، دهستان 

چوزوک ، پست بانک 

چوزوک

پست بانک
جالل پرچکانی 

چوزکی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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226
پرورش گوسفند 

 راسی90داشتی 
3ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

هلیل آباد
وزارت جهاد کشاورزی25802580جالل جوادیبانک کشاورزی

227
خدمات حمل و نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای ورجوشان
صندوق کارآفرینی امید

جالل حسینی 

ورجوشانی
256256

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

228
دام سبک گوسفند 

راسی50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی15591559جالل رحیمیبانک کشاورزیماهنشان روستای بهستان2ماهنشانزنجان

بانک توسعه تعاونسجاس روستای چوزک1خدابندهزنجان راسی5گاو شیری 229
جلیل پرچکانی 

چوزکی
وزارت جهاد کشاورزی655655

1خدابندهزنجانخدمات حمل و نقل230

استان زنجان شهرستان 

خدابنده زرین رود روستای 

سریین

256256جمال اسکندریصندوق کارآفرینی امید
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

وزارت جهاد کشاورزی580580جمشید احمدیپست بانکروستای کلوییم2طارمزنجان30گوسفند داشتی 231

2ایجرودزنجانفرش بافی232
شهرستان ایجرودروستای 

گالبر
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200جمیله امینیصندوق کارآفرینی امید

2زنجانزنجانپاپوش های سنتی233

 35بخش زنجانرود 

کیلومتری جاده تبریز 

روستای نیک پی

100100جمیله بیاتصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ابهرزنجانمعرق کار234
ابهر روستای امیر بستاق خ 

14اصلی پ 
100100جهانگیر بختیاریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ماهنشانزنجانبوم گردی235
ماهنشان روستای علم 

کندی
صندوق کارآفرینی امید

جهانگیر حسن 

خانلو
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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236
دامداری های سبک 

و سنگین
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند جامع اسراء
وزارت جهاد کشاورزی990990جهانگیر رمضانیبانک کشاورزی

237
توسعه و تجهیز 

ساختمان پست بانک
1طارمزنجان

استان زنجان،شهرستان 

طارم،بخش مرکزی،روستای 

۵تسکین،بن بست یاس

260260جواد بهرامیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

238

بازسازی و تکمیل 

گاوداری شیری 

صنعتی

7زنجانزنجان
 کیلومتری جاده 20زنجان 

تبریز روستای امین آباد
وزارت جهاد کشاورزی95009500جواد تارهبانک کشاورزی

239

طرح توجیهی 

گوسفند داشتی 

راسی30

1ایجرودزنجان
استان زنجان شهرستان 

ایجرود روستایی بزین
وزارت جهاد کشاورزی700700جواد جعفریبانک کشاورزی

240

پرورش گوسفند 

 ) رأس 50داشتی 

ارایه تعهد به جهاد 

کشاورزی از بابت 

(اصالح نژاد دام

وزارت جهاد کشاورزی821821جواد حسنیبانک کشاورزیابهر روستای قفس آباد2ابهرزنجان

1ایجرودزنجانفرش بافی241
روستای - ایجرود- زنجان 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050جواد حیدریپست بانک

242
پرورش گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی14401440جواد رحیمیبانک کشاورزیروستای شیوه2ایجرودزنجان
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243

توسعه وتجهیزباجه 

پست بانک روستای 

پایین کوه

1زنجانزنجان
زنجان روستای پایین کوه 

198خ امام خمینی پ
500500جواد رستمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1خدابندهزنجانپرورش قارچ خوراکی244
شهرستان - استان زنجان

روستای قویی- خدابنده
وزارت جهاد کشاورزی150150جواد سلطانیبانک توسعه تعاون

245
گوسفند 

راسی30داشتی
وزارت جهاد کشاورزی300300جواد فتحیصندوق کارآفرینی امیدزنجان ایجرود روستای گالبر1ایجرودزنجان

246

خدمات انبارداری و 

نگهداری محصوالت 

کشاورزی و 

محصوالت غذایی

7خرمدرهزنجان
خرم دره روستای قلعه 

حسینیه
وزارت جهاد کشاورزی35003500جواد محمدیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی247
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جواد معصومیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848جیران مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی248

249
پرورش ماهیان 

سردابی
2ایجرودزنجان

ایجرود حلب روستای 

حاجی قشالقی
وزارت جهاد کشاورزی10001000جیران ملکیصندوق کارآفرینی امید

250

احداث گلخانه 

سبزی و صیفی 

 متر مربع1000

2طارمزنجان
زنجان شهرستان طارم 

روستای زهتر آباد
وزارت جهاد کشاورزی850850حاتم صادقیبانک توسعه تعاون

5خدابندهزنجانگاو شیری251
بخش - خدابنده - زنجان

روستای گل تپه- بزینه رود 
وزارت جهاد کشاورزی25002497حاجعلی رحیمیبانک توسعه تعاون
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252
دام سبک گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی756756حافظ رضائی فربانک کشاورزیماهنشان روستای سرپل1ماهنشانزنجان

253
ذوب و ریخته گری 

شمش سرب
6ماهنشانزنجان

جاده دندی شهرک .زنجان

صنعتی انگوران جنب پمپ 

اب واحد ذوب و ریخته 

گری شمش سرب اقای 

حامد خسروشاهی

پست بانک
حامد 

خسروشاهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت23002300

254
پرورش گاو شیری 

راسی15
2ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

خانجین
وزارت جهاد کشاورزی30603060حامد عزیزیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی17701770حبیب اله نصیریبانک کشاورزیروستای حصار2زنجانزنجانگاو دورگ شیری255

2خدابندهزنجانخانه بوم گردی256
خدابنده گرماب روستای 

سوله
500500حبیب اله بیگدلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100حبیبه قاسمیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان طارم شهر اببر1طارمزنجانبافتنی های سنتی257
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی258

استان زنجان شهرستان 

خ -خدابنده شهرسجاس

12پ-6ک وحدت-امام

صندوق کارآفرینی امید
حبیبه گنج 

خانلو فرد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

259

خرید ادوات مدرن 

تراکتور - کشاورزی

فوق سنگین

3خدابندهزنجان
خدابنده بخش بزینه رود 

روستای حسام آباد
بانک کشاورزی

حجت اله 

قهرمانی
وزارت جهاد کشاورزی60506050
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260
پرورش و اصالح نژاد 

راسی5گاو شیری 
1خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

نعلبندان
بانک کشاورزی

حجت اله 

منصوری
وزارت جهاد کشاورزی640640

بانک کشاورزیشهرستان خدابنده گرماب1خدابندهزنجانکشت زعفران261
حجت اله 

یوزباشی
وزارت جهاد کشاورزی450450

2ایجرودزنجانپرورش ماهی قزآال262
زنجان ایجرود روستای حاج 

قشالق
صندوق کارآفرینی امید

حجت جان 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

263

تولید کنسروزیتون 

زیتون شور 

سیرترشی و انواع 

شور و ترشیجات

8طارمزنجان
شهرستان طارم روستای 

هندی کندی
وزارت جهاد کشاورزی40004000حسن امینیبانک کشاورزی

264
پرورش گوسفند 

راسی30داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی450450حسن آقایاریبانک کشاورزیسلطانیه روستای خرمدرق1سلطانیهزنجان

265

پرورش گوسفند 

 راسی با 50داشتی 

اصالح نژاد

2خدابندهزنجان
گرماب روستای خلیفه 

قشالق
وزارت جهاد کشاورزی10301030حسن آهنگریبانک کشاورزی

266

فرآوری زیتون، 

شوریجات و 

ترشیجات

17طارمزنجان
شهرستان طارم -زنجان 

اراضی صومعه بر- گیلوان–
وزارت جهاد کشاورزی78007800حسن پاویزبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500حسن تاتودهصندوق کارآفرینی امیدروستای پاوه رود2طارمزنجان30گوسفند داشتی267
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268
پرورش گوساله 

پرواری
4سلطانیهزنجان

سلطانیه خ انقالب اراضی 

سلطانیه
وزارت جهاد کشاورزی12001200حسن حسنیپست بانک

269
 50گوسفند داشتی 

راسی
2ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای ینگی 

گند جامع السرا

وزارت جهاد کشاورزی13601360حسن حیدریبانک کشاورزی

270
سری دوزی لباس 

زنانه
4خدابندهزنجان

شهرستان - استان زنجان

روستای توپقره- خدابنده 
وزارت صنعت، معدن و تجارت22002200حسن سلیمیصندوق کارآفرینی امید

271

 راس گوسفند 50

 داشتی خریداری و با

 پرورش آن بره های

 ناشی از زایش پس

 از پرواربندی به بازار

 فروش عرضه خواهد

.شد

1سلطانیهزنجان
روستای - سلطانیه- زنجان

خیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی650650حسن طاهریپست بانک

272
ایجاد گلستان گل 

محمدی
2ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای برون 

قشالق
وزارت جهاد کشاورزی250250حسن عجملوبانک کشاورزی

273

توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک روستایی 

شویر

1خرمدرهزنجان
روستای - خرمدره - زنجان 

شویر
500500حسن فیروزیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

274
پرورش گوسفند 

راسی30داشتی 
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

سلمان کندی
وزارت جهاد کشاورزی640640حسن قربانیبانک کشاورزی
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275
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

سرخه دیزج
وزارت جهاد کشاورزی15251525حسن قزلباشبانک کشاورزی

276

خدمات فنی 

مهندسی و 

ای بخش  مشاوره

کشاورزی

4ایجرودزنجان

 جاده 45زنجان کیلومتر 

بیجار روبروی سه راهی 

سعید آباد

وزارت جهاد کشاورزی38003800حسن کاظمیصندوق کارآفرینی امید

277
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
2ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای سهند 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی778778حسن محمدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی860860حسن محمدیبانک کشاورزیروستای مشمپا1زنجانزنجانگاو دورگ شیری278

1ایجرودزنجانفرش بافی279
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050حسن معصومیپست بانک

280
زنبورداری و فرآوری 

عسل
5خدابندهزنجان

خدابنده روستا آق بالغ 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی12001200حسن نجفیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی12001200حسن نجفیپست بانکپاوه رود2طارمزنجانگلخانه281

پست بانکروستای الچوان- قیدار 1خدابندهزنجانپرورش دام سبک282
حسنعلی اله 

مرادی
وزارت جهاد کشاورزی11001100

283
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1زنجانزنجان

کیلومتری جاده 5-زنجان 

بیجار روستای دیزج باال
400400حسین اسکندریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

5ابهرزنجانخرید گاو شیری284

زنجان شهرستان ابهر 

روستای قروه روبروی تابلو 

انتهای استحفاظی ابهر

وزارت جهاد کشاورزی25002500حسین بیگدلوبانک کشاورزی
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285
پرورش گوسفند 

داشتی
بانک کشاورزیروستای آقبالغ1ایجرودزنجان

حسین جعفری 

آقبالغی
وزارت جهاد کشاورزی520520

286

توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک 

احمدکندی

1ایجرودزنجان
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای احمدکندی
260260حسین حسنیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

287

توسعه وتجهیز 

کارگاه چلنگری 

اهنگری سنتی

1زنجانزنجان
زنجان بخش زنجانرود 

روستای انداباد علیا
150150حسین حیدریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

288

توسعه وتجهیز 

کارگاه چلنگری 

اهنگری سنتی

1زنجانزنجان
زنجان بخش زنجانرود 

روستای انداباد علیا
150150حسین حیدریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

289
نوسازی گوسفند 

 راسی50داشتی 
2خرمدرهزنجان

خرمدره روستای سوکهریز 

خ شهید چمران میدان 

چمران

وزارت جهاد کشاورزی12601260حسین ربیعیبانک کشاورزی

290
خدمات حمل و نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای کوچ تپه
صندوق کارآفرینی امید

حسین رضا 

بیگدلی
256256

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

291
 10واحد گاوشیری 

راسی
بانک کشاورزیسلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجان

حسین سعیدی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی896896

وزارت جهاد کشاورزی900900حسین شاهرخیپست بانکروستای نورین گلخانه سبز3ابهرزنجانگلخانه292
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293
دام سبک گوسفند 

راس60افشار 
1ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای ارزه 

خوران
وزارت جهاد کشاورزی711711حسین طهماسبیبانک کشاورزی

294
 50پرورش گوسفند 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

گالبر
وزارت جهاد کشاورزی11701170حسین فتحیبانک کشاورزی

295
پرورش گوسفند 

 رأسی50داشتی 
2خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده بخش افشار 

روستای سوله

وزارت جهاد کشاورزی900900حسین قره بقلوبانک کشاورزی

296

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک در 

روستای بزین

1خدابندهزنجان
شهرستان - استان زنجان

روستای بزین- خدابنده 
500500حسین کردیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

297
پرورش گاو شیری 

 راسی10
2خرمدرهزنجان

خرمدره روستای قلعه 

حسینیه خ عباس انصاری 

دامداری محمدی

بانک کشاورزی
حسین محمدی 

حسینیه
وزارت جهاد کشاورزی21042104

298
توسعه ونوسازی 

دفتر ای سی تی
1زنجانزنجان

زنجان جاده تبریز روستای 

رضااباد پست بانک
260260حسین مرادیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

299

طرح پرورش 

 30گوسفند داشتی 

راسی

1سلطانیهزنجان
شهرستان سلطانیه روستای 

دوسنگان
وزارت جهاد کشاورزی450450حسین مولویبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی250250حسین نجفیبانک کشاورزیماهنشان روستای برونقشالق2ماهنشانزنجانگیاهان دارویی300

301
 50گوسفند داشتی 

راس
وزارت جهاد کشاورزی880880حسین نجفیپست بانکروستای تسکین2طارمزنجان
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1زنجانزنجانکشت زعفران302
سعدی شمالی ک خادم 

4 واحد92پ
وزارت جهاد کشاورزی840840حسین ندرلوبانک کشاورزی

303
دام سبک گوسفند 

 راس30داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی936936حسین نصیریبانک کشاورزیماهنشان روستای گندی1ماهنشانزنجان

304
گوسفند 

راسی90داشتی
وزارت جهاد کشاورزی10711071حسین هارونیبانک کشاورزیماهنشان روستای ساراغل2ماهنشانزنجان

305
خدمات حمل و نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده بخش مرکزی 

روستای دوتپه سفلی

256256حسینعلی اکبریصندوق کارآفرینی امید
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

2خرمدرهزنجان راسی15گاو شیری 306

خرمدره روستای قلعه 

حسینیه خ شهید عباس 

378انصاری پ 

بانک کشاورزی
حسینعلی 

انصاری حسینیه
وزارت جهاد کشاورزی18001800

307
پرورش گاو 

(راس10)شیری
2خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای چوزوک
صندوق کارآفرینی امید

حسینعلی 

پرچگانی
وزارت جهاد کشاورزی800800

308

پرورش و اصالح نژاد 

را50گوسفندداشتی

سی

وزارت جهاد کشاورزی720720حسینعلی کیانیبانک کشاورزیسجاس روستای چنگور1خدابندهزنجان

309
 30پرورش گوسفند 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

مال پیری
وزارت جهاد کشاورزی760760حکیمه حسنلوبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی310
شهرستان - استان زنجان

روستای دهجالل- خدابنده 
صندوق کارآفرینی امید

حکیمه نجفی 

شهبازی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1ابهرزنجانگلیم بافی311

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای پیر سقا خ امام خ 

43شهید بهزاد منصوری پ 

100100حلیمه الهی فرصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

312

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستای 

بوغداکندی

1زنجانزنجان
 کیلومتری جاده 35زنجان 

دندی روستای بوغداکندی
500500حلیمه رضاییپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

313
 50گوسفند داشتی 

راسی
1خدابندهزنجان

زنجان خدابنده گرماب 

روستای قویی
وزارت جهاد کشاورزی12001200حمداله سلطانیبانک کشاورزی

314

پرورش و اصالح نژاد 

 50گوسفند داشتی 

راسی

بانک کشاورزیخدابنده روستای پسکوهان1خدابندهزنجان
حمداله غالمی 

پسکوهانی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

315
پرورش دام سبک 

(گوسفند و بره)
1خدابندهزنجان

زنجان شهرستان خدابنده 

روستای الچوان
وزارت جهاد کشاورزی14801480حمداله کثیرلوپست بانک

316

طرح توجیهی 

 50گوسفندداشتی

راسی

1ایجرودزنجان
روستایی -ایجرود-زنجان

نکتو
وزارت جهاد کشاورزی10801080حمید بشیریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300حمید دوستیصندوق کارآفرینی امیدچاپوق-ایجرود-زنجان2ایجرودزنجانتولیدنان بستنی317
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318

طرح تجهیز وتوسعه 

باجه پست بانک 

روستای سرخه 

56096دیزج

1سلطانیهزنجان
روستای -شهرستان سلطانیه

سرخه دیزج
500500حمید عاشریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

319
خرید ادوات مدرن 

کشاورزی
بانک کشاورزیروستای کناوند1زنجانزنجان

حمید 

غالمحسنی
وزارت جهاد کشاورزی500500

320
توسعه و تجهیز 

ساختمان پست بانک
2ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

روستای بیدگینه
700700حمید معصومیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

321
تولیدفرش دستباف 

وتابلوفرش
40ایجرودزنجان

زرین آبادوروستاهای -زنجان

همجواروکوسلر
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000حمید نبی لوصندوق کارآفرینی امید

322
 50گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای ینگی 

گند جامع السرا

وزارت جهاد کشاورزی930930حمید یارمحمدلوبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانتولیدنان بستنی323
روستایی -ایجرود-زنجان

چاپوق
صندوق کارآفرینی امید

حمیدرضا 

میرزائی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

324
تولید فرش 

دستبافت ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848حمیرا ساریجلوبانک کشاورزیماهنشان روستای سهند علیا1ماهنشانزنجان

1خرمدرهزنجانقالیبافی325

روستای قلعه حسینیه خ 

شهید صفی اله محمدی 

 پ 4کوچه کوثر بن بست 

91

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حوا آقاجانیبانک توسعه تعاون
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1خدابندهزنجانقالیبافی326
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای محمود اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حوریه آقایاریصندوق کارآفرینی امید

327
توسعه و تجهیز 

ساختمان پست بانک
260260حوریه مالییپست بانکروستای کزبر خ امام1زنجانزنجان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1ایجرودزنجانگوسفند داشتی328
زنجان ایجرود روستای 

کهریز سیاه منصور
وزارت جهاد کشاورزی580580حیدر رضاییبانک کشاورزی

329
صنایع چوبی و 

کابینت
3سلطانیهزنجان

روستای خیرآباد - سلطانیه 

خیابان شهدا- 
صندوق کارآفرینی امید

حیدرعلی 

حیدری
وزارت صنعت، معدن و تجارت22002200

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050خانم تاج عباسیبانک کشاورزیسلطانیه روستای ویر2سلطانیهزنجانفرش بافی330

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848خانم مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی331

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848خانم مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی332

333
تولید فرش 

دستبافت ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848خانم ناز مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجان

30خدابندهزنجانکارگاه قالی بافی334

استان زنجان شهرستان 

 (روستا)خدابنده شهر

سهرورد

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000خاور غفاریصندوق کارآفرینی امید

335
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

باغکندی
وزارت جهاد کشاورزی940940خدیجه احمدیبانک کشاورزی

1سلطانیهزنجانقالیبافی336
زنجان سلطانیه انتهای 

خیابان قدس
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050خدیجه اکبریبانک کشاورزی

337
توسعه وتجهیز 

ساختمان پست بانک
2ماهنشانزنجان

استان زنجان دهستان قلعه 

جوق سیاه منصور
پست بانک

خدیجه آقاخانی 

نژاد
600600

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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1خدابندهزنجانلباس های محلی338
شهرستان -استان زنجان

روستای دالیر علیا-خدابنده
200200خدیجه آقائیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی339
شهرستان - استان زنجان

شهر سجاس- خدابنده 
صندوق کارآفرینی امید

خدیجه بهرامی 

شاه بکندی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خرمدرهزنجانقالی بافی340
خرمدره روستای نصیر آباد 

5روبروی مخابرات پالک 
بانک توسعه تعاون

خدیجه 

جعفرخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

1ابهرزنجانگلیم بافی341

ابهر روستای قفس آباد خ 

ولیعصر منزل عبداله 

حسینی

100100خدیجه حسینیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانقالیبافی342
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای جرین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه درفشهصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانگلیم بافی343
شهرستان ایجرود روستای 

اوچ تپه
100100خدیجه دوستیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی344
زنجان ایجرود روستای 

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050خدیجه دوستیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت345
زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند سیدلر
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050خدیجه دوستیبانک کشاورزی

پست بانکماهنشان روستای قلعه جوق4ماهنشانزنجانکارگاره گلیم بافی346
خدیجه رضائی 

زادگان
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ماهنشانزنجانگلیم بافی347
خرداد 15ماهنشان خ 

شهرک میثم
100100خدیجه زارعیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی348
شهرستان - استان زنجان

روستای ارقین- خدابنده 
200200خدیجه شهیدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی349
زنجان ایجرود روستای 

احمد کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050خدیجه صمدیبانک کشاورزی

1ابهرزنجانگلیم بافی350
ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای امیر بستاق
100100خدیجه عزیزیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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351
تولید فرش 

دستبافت ایرانی
بانک کشاورزیماهنشان روستای تک آغاج1ماهنشانزنجان

خدیجه فالح 

بهستانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848

352
طرح گوسفند 

 راسی50داشتی 
1سلطانیهزنجان

شهرستان سلطانیه روستای 

واالیش
وزارت جهاد کشاورزی16051605خدیجه گروسیبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی353

شهرستان - استان زنجان

خ - شهر سجاس - خدابنده

17پ- 2دانش 

5555خدیجه محبیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ابهرزنجانگلیم بافی354
ابهر روستای قفس آباد خ 

17امام پ 
100100خدیجه مرادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سلطانیهزنجانفرش دستبافت355

زنجان شهرستان سلطانیه 

روستای ویر خ 

ولیعصرخیابان معراج

بانک کشاورزی
خدیجه ملکی 

ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1خدابندهزنجانگلیم بافی356

- شهرستان خدابنده 

- روستای گوگجه ییالق

کوچه اقبالغ

100100خدیجه نظریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خرامان قاسمیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سهندعلیا1ماهنشانزنجانفرش بافی357

3ایجرودزنجانطرح گوسفند داشتی358
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای سعید آباد
وزارت جهاد کشاورزی24002400خسرو نظریبانک کشاورزی

359
دام سبک گوسفند 

 راس90داشتی 
2ماهنشانزنجان

زنجا ن شهرستا ن 

ماهنشان روستای کلیسا
وزارت جهاد کشاورزی13601360خلیل سلیمانیبانک کشاورزی

360
 50گوسفند داشتی 

راسی
2ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

ینگی کند جامع السرا
وزارت جهاد کشاورزی17001700خلیل عسگریبانک کشاورزی
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361
 250بره پرواری 

راسی
5خرمدرهزنجان

. قلعه حسینیه. خرمدره

313جنب میدان امام پالک
وزارت جهاد کشاورزی40004000خلیل محمدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848خمار مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی362

1ایجرودزنجانفرش بافی363
شهرستان ایجرود روستای 

شهرک
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050خورشید محمدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848خوشقدم مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای خلج1ماهنشانزنجانفرش بافی364

2ایجرودزنجانتولیدانواع نان بستنی365
روستای -ایجرود-زنجان

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400خیبر میرزائیصندوق کارآفرینی امید

1خدابندهزنجانقالیبافی366
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای اینچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت9595خیر علی شفیعیبانک توسعه تعاون

367
کارگاه تولیدی 

قالیبافی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه مسکن مهر 

1 واحد 12بلوک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050خیرالنسا غنیمتیبانک کشاورزی

2ماهنشانزنجاندامداری368

شهرستان - استان زنجان 

- دهستان پری - ماهنشان 

روستای میانج

وزارت جهاد کشاورزی20002000داود اجاقلوبانک کشاورزی

369
خرید ادوات مدرن 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی16001600داود روجبیانپست بانکروستای کوشکن3زنجانزنجان

370
 90گوسفند داشتی 

راسی
3خرمدرهزنجان

خرمدره روستای فلج 

انتهای خ شهید بابایی
پست بانک

داود محمدی 

حسن آبادی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

371
 30پرورش گوسفند 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

باغکندی
وزارت جهاد کشاورزی850850داود نوریبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی372
شهرستان - استان زنجان

روستای قینرجه- خدابنده 
200200دل آراء عزیزیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پست بانکسلطانیه روستای یوسف اباد2سلطانیهزنجانقالیبافی373
دالرا نوری 

شورابی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848دلکش عسگریبانک کشاورزیماهنشان روستای ماداباد1ماهنشانزنجانفرش بافی374

1ماهنشانزنجاندامداری375
زنجان دندی روستای 

حاجی اینک
وزارت جهاد کشاورزی13881388ذبیح اله شاهیبانک کشاورزی

1ماهنشانزنجانگیاهان دارویی376
ماهنشان روستای برون 

قشالق
وزارت جهاد کشاورزی250250ذبیح اله نجفیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی660660ذبیح اله نعمتیبانک کشاورزیروستای ساری کند علیا1زنجانزنجانگاو دورگ شیری377

378

بموجب این طرح در 

 راس 100هر دوره 

گوساله پرواری 

خریداری و پس از 

پروار به بازار مصرف 

.عرضه می گردد

3سلطانیهزنجان
روستای - سلطانیه- زنجان

سلمانکندی
پست بانک

ذکراله دوست 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

379
خرید ماشین و 

ماشین آالت
1زنجانزنجان

روستای - زنجانرود- زنجان

قره بوطه
250250ذکرعلی حیدریصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

380
خرید دستگاه 

کمباین کابین دار
1ماهنشانزنجان

زنجان دندی روستای اوچ 

طاش
وزارت جهاد کشاورزی19601960ذکریا دولتیاریبانک کشاورزی

4ایجرودزنجانسفره خانه سنتی381
زنجان ایجرود روستای 

جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000ذکریا سلطانیصندوق کارآفرینی امید

2خدابندهزنجانکشت زغفران382
شهرستان - استان زنجان

روستای توپقرا- خدابنده 
صندوق کارآفرینی امید

ذکریا محمدی 

گوندره
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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383
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنچان شهزستان ایجرود 

روستای ینگی کند جامع 

السرا

وزارت جهاد کشاورزی860860ذوقعلی جعفرلوبانک کشاورزی

384
تولید انواع فرش 

دستبافت
1ابهرزنجان

م امام - روستای زره باش

33حسین پ
صندوق کارآفرینی امید

راحله گروسی 

زره باش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1خدابندهزنجانقالیبافی385
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای ماداباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100راضیه بیگدلیبانک توسعه تعاون

5ایجرودزنجانفرش بافی386
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای اوزان
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400رباب باقریصندوق کارآفرینی امید

5ایجرودزنجانگلیم بافی387
روستای -ایجرود - زنجان

اوچ تپه
400400رباب بهرامیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانلباس های محلی388
استان زنجان شهرستان 

روستای رزه بند- طارم 
100100رباب پیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2زنجانزنجانپرورش دام389
زنجان زنجانرود روستای 

محسن آباد
وزارت جهاد کشاورزی998998رباب تاراسیبانک کشاورزی

390
کارگاه تولیدی 

قالیبافی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

چپدره
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050رباب داداشی تنهابانک کشاورزی

391
تولیدی جاجیم 

(جاجیم بافی)
1طارمزنجان

شهرستان -استان زنجان

-بخش چورزق-طارم

روستای قالت

صندوق کارآفرینی امید
رباب شیخی 

قالت
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ماهنشانزنجانگلیم بافی392
ماهنشان روستای پلند 

پرچین
100100رباب علی بیگلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت393
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555رباب قاسمیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی394
زنجان ایجرود روستای قره 

سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555رباب کریمیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی395
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای قره سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050رباب کریمیپست بانک
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1ایجرودزنجانفرش بافی396
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رباب محمدیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانگوسفند داشتی397
روستای -ایجرود - زنجان

شیوه
بانک کشاورزی

رباب محمودی 

ستوده
وزارت جهاد کشاورزی14401440

1خدابندهزنجانگلیم بافی398

شهرستان - استان زنجان

- شهر سجاس - خدابنده 

پالک - خیابان جانبازان 

109

100100ربابه ابراهیمیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100ربابه دهازصندوق کارآفرینی امیدروستای چشین1ابهرزنجانگلیم بافی399
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

400

تولید فرش 

دستبافت ایرانی و 

محلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848ربابه رحمانیبانک کشاورزیماهنشان روستای اقکند1ماهنشانزنجان

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت401
زنجان ایجرود روستای اوچ 

تپه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050ربابه رسولیبانک کشاورزی

4848ربابه عزیزیبانک کشاورزیماهنشان روستای پشتوک1ماهنشانزنجانگلیم بافی402
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سلطانیهزنجانساخت جعبه آرایش403
سلطانیه خ استقالل ک 

21بهشت پ 
صندوق کارآفرینی امید

ربابه محرمی 

شاه بگندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

وزارت صنعت، معدن و تجارت4040ربابه منیخبانک کشاورزیماهنشان1ماهنشانزنجانقالیبافی404

1ایجرودزنجانگلیم بافی405
زنجان ایجرود روستای 

قزلجه
5050ربابه میرزاخانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

406
دام سبک گوسفند 

داشتی
1ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای تازه 

کندفخریلو
وزارت جهاد کشاورزی10801080ربعلی طالبیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی470470ربعلی وفاپست بانکروستای اند آباد2زنجانزنجانخرید ادوات مدرن407

100100ربیعه بابائیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان طارم اببر1طارمزنجانبافتنی های سنتی408
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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5ماهنشانزنجاندامداری409
زنجان دندی روستای 

ساغرچی
بانک کشاورزی

رجبعلی عبدی 

ینگجه
وزارت جهاد کشاورزی10161016

410
فراوری زیتون و 

روغن زیتون
35طارمزنجان

استان زنجان شهرستان 

طارم روستای هندی کندی 

(سه راهی هندی کندی)

وزارت صنعت، معدن و تجارت88508850رحمان امینیبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانبوم گردی411

شهرستان - استان زنجان 

روستای دوتپه - خدابنده 

سفلی

صندوق کارآفرینی امید
رحمت اکبری 

دوتپه سفلی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2طارمزنجان30گوسفند داشتی 412
چورزق روستایب سرخه 

دیزج
وزارت جهاد کشاورزی580580رحمت محمدیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی542542رحمن قاضیلوبانک کشاورزیروستای چیر2زنجانزنجاناصالح و احیا باغات413

2ایجرودزنجانتولیدنان بستنی414
روستای -ایجرود-زنجان

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250رحیم دوستیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی300300رحیم رضائی فرصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای میراخور4ماهنشانزنجاندامداری415

416
 50گوسفند داشتی 

نوسازی-راسی
وزارت جهاد کشاورزی12601260رحیم فیروزیبانک کشاورزیخرمدره روستای اردجین2خرمدرهزنجان

417
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای ینگی 

گند جامع السرا

بانک کشاورزی
رحیم محمدی 

بشرزاد
وزارت جهاد کشاورزی570570

418

احداث سایت 

بوجاری و بسته 

بندی غالت و 

حبوبات

وزارت جهاد کشاورزی10001000رحیمه مرادیبانک کشاورزیقره بالغ- شهرستان سلطانیه2سلطانیهزنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848رخساره رحمانیبانک کشاورزیماهنشان روستای اقکند1ماهنشانزنجانفرش بافی419
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رخساره عسگریصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی420

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت421
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رخساره قاسمیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانگلیم بافی422
زنجان ایجرود روستای تله 

گرد
100100رخشنده قاسمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

423

واحد پرورش 

 30گوسفند داشتی 

راسی

1سلطانیهزنجان
شهرستان سلطانیه روستای 

دوسنگان
وزارت جهاد کشاورزی450450رستم مولویبانک کشاورزی

3ماهنشانزنجاندامداری424
زنجان ماهنشان پری 

خندقلو
وزارت جهاد کشاورزی756756رسول باللیبانک کشاورزی

425
 50گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای ینگی 

گند جامع السرا

وزارت جهاد کشاورزی11201120رسول رمضانیبانک کشاورزی

426
خدمات حمل و نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده شهر 

سهرورد،روستای مادآباد

256256رسول عبدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

2خدابندهزنجانبوم گردی427
- شهرستان خدابنده 

روستای گوگجه ییالق
10001000رضا بختیاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

428

طرح توجیهی 

 30گوسفند داشتی 

راسی

1ایجرودزنجان
شهرستان ایجرود روستای 

سفید کمر
وزارت جهاد کشاورزی620620رضا برکاتیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی125125رضا جعفریبانک کشاورزیماهنشان روستای برونقشالق2ماهنشانزنجانگیاهان دارویی429

430
 1000بره پرواری 

راسی
16زنجانزنجان

زنجان جاده ماهنشان اول 

جاده مهر آباد بعد از 

کارخانه گچ ایده آل

وزارت جهاد کشاورزی1612016120رضا حیدریبانک کشاورزی
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431
تولید شلوار زنانه و 

بچگانه
4خدابندهزنجان

شهرستان - استان زنجان 

روستای بلگه شیر- خدابنده 
بانک توسعه تعاون

رضا رسولخانی 

بلگه شیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200

432
تولید کابینت و 

سرویس چوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000رضا سلطانیصندوق کارآفرینی امیدروستای جوقین3ایجرودزنجان

433
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای ینگی 

گند جامع السرا

وزارت جهاد کشاورزی550550رضا شعبانیبانک کشاورزی

434

پرورش و اصالح نژاد 

 راس 10گاو شیری 

مولد

1خدابندهزنجان
شهرستان خدابنده روستای 

گل تپه
وزارت جهاد کشاورزی800800رضا قاسملوبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5555رضا قاسمیبانک کشاورزیروستای آالچمن1ایجرودزنجانفرشبافی435

وزارت جهاد کشاورزی120120رضا قلی کریمیبانک کشاورزیخدابنده روستای ارقین1خدابندهزنجاناصالح و نوسازی باغ436

437
راسی 90دامداری 

گوسفندی داشتی
وزارت جهاد کشاورزی20702070رضا کردلوبانک کشاورزیروستای اردجین3خرمدرهزنجان

وزارت جهاد کشاورزی460460رضا نظریپست بانکروستای تسکین2طارمزنجان30گوسفند داشتی 438

439
 90گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی22562256رضا وفابانک کشاورزیزنجان روستای نظام اباد2زنجانزنجان

2ماهنشانزنجانپرورش زعفران440
-شهرستان ماهنشان-زنجان

روستای سرین دره
وزارت جهاد کشاورزی320320رضاعلی نصرتیبانک کشاورزی
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2ایجرودزنجانگلیم بافی441
روستای اوچ -زنجان ایجرود 

تپه
5050رعنا رسولیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی442
شهرستان ایجرود روستای 

چتز
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848رعنا عباسیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050رعنا محمودیبانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانفرشبافی443

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رعنا مرادیپست بانکماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی444

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150رعنا نجفیصندوق کارآفرینی امیدروستای بوغداکندی1زنجانزنجانفرشبافی445

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رفعت اجاقلوصندوق کارآفرینی امیدزنجان روستای قاهران1زنجانزنجانقالیبافی446

1خدابندهزنجانگلیم بافی447

شهرستان - استان زنجان

بخش بزینه رود - خدابنده 

روستای گل تپه- 

100100رقیه احمدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

448
تولیدی 

(جاجیم بافی)جاجیم
1طارمزنجان

شهرستان -استان زنجان 

-بخش چورزق-طارم

روستای دهنه

100100رقیه اسدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

449

تولید لباس های 

زنانه، بچه گانه، 

رومبلی

11طارمزنجان
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای زهترآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000رقیه اسکندریپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050رقیه اکبریبانک کشاورزیسلطانیه خ کاشانی ک نوید2سلطانیهزنجانفرش بافی450

1ایجرودزنجانفرش بافی451
زنجان ایجرود روستای 

جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050رقیه الماسیپست بانک

1سلطانیهزنجانفرش بافی452
زنجان سلطانیه کمربندی 

وحدت خیابان اردیبهشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050رقیه امیدیبانک کشاورزی

2خدابندهزنجاندامداری سبک453

شهرستان -استان زنجان

-بخش بزینه رود- خدابنده 

روستای گل تپه

وزارت جهاد کشاورزی500500رقیه اودرپست بانک
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454
پرورش قارچ 

خوراکی صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی68006800رقیه جعفریپست بانکروستای اسفناج4زنجانزنجان

1خدابندهزنجانگلیم بافی455
شهرستان خدابنده روستای 

قره محمد
100100رقیه حاجیلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی456
شهرستان ایجرود روستای 

نکتو
5050رقیه حقانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت457
زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند سیدلر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه دوستیصندوق کارآفرینی امید

2خدابندهزنجانبوم گردی458

شهرستان - استان زنجان 

روستای گوگجه - خدابنده 

منزل محمد رضایی- ییالق 

10001000رقیه رضائیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4848رقیه روانیبانک کشاورزیماهنشان روستای پشتوک1ماهنشانزنجانگلیم بافی459
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سلطانیهزنجانگلیم بافی460
زنجان سلطانیه خیابان 

85گنبد کوچه روحانیون پ 
200200رقیه زمانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050رقیه سعیدیبانک کشاورزیسلطانیه روستای ویر2سلطانیهزنجانفرش بافی461

وزارت صنعت، معدن و تجارت680680رقیه شاه مرادیپست بانکزنجان ایجرود روستای ایچ5ایجرودزنجانفرش بافی462

100100رقیه شهبازیصندوق کارآفرینی امیدروستای چمله1طارمزنجانگلیم بافی463
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی464

شهرستان - استان زنجان

روستای گوگجه - خدابنده 

ییالق

100100رقیه عابدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی465
شهرستان ایجرود روستای 

اغلبیک علیا
صندوق کارآفرینی امید

رقیه عباسی پور 

جاویدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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466
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای ینگی 

گند جامع السرا

وزارت جهاد کشاورزی520520رقیه عسگریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050رقیه کریمیبانک کشاورزیروستای قره سعید1ایجرودزنجانفرشبافی467

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050رقیه محمدیبانک کشاورزیروستای ویر1سلطانیهزنجانفرش بافی468

وزارت صنعت، معدن و تجارت4040رقیه ملکیبانک کشاورزیماهنشان1ماهنشانزنجانفرش469

470

تولیدهیدروپونیک 

توت فرنگی 

مترمربع 2500

وتولیدنشاتوت 

مترمربع2000فرنگی 

3زنجانزنجان

زنجان روستای کوشکن 

شهرک گلخانهای پردیس 

1054قطعه 

وزارت جهاد کشاورزی12351235رقیه نجفیبانک کشاورزی

471
توسعه و تجهیزات 

ساختمان پست بانک
650650رقیه نجفیپست بانکروستای ماماالن2طارمزنجان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1ایجرودزنجانگلیم بافی472
زنجان شهرستان ایجرود 

شهر زرین آباد خ آزادی
100100رقیه نظریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

473
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
1ماهنشانزنجان

شهردندی -ماه نشان 

روستای ایالو
500500رقیه نیتیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1خدابندهزنجانگلیم بافی474
شهرستان - استان زنجان

شهر سجاس- خدابنده 
100100رقیه هاشمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی475
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای احمد کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050رقیه هاشمیپست بانک

100100رقیه یوسفیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان طارم شهر اببر1طارمزنجانلباسهای محلی476
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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477
پرورش ماهیان سرد 

آبی
2ایجرودزنجان

شهرستان ایجرود بخش 

حلب روستای آرمتلو
وزارت جهاد کشاورزی580580رکابعلی صفریصندوق کارآفرینی امید

478
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
صندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سهند علیا1ماهنشانزنجان

رمضان 

طهماسبی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1ایجرودزنجانفرش بافی479
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050رهبر محمدیپست بانک

4848روایه روانیبانک کشاورزیماهنشان روستای سریک5ماهنشانزنجانکارگاه گلیم بافی480
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

481
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

سرخه دیزج
وزارت جهاد کشاورزی502502روح اله عاشریپست بانک

482

راهندازی کارگاه 

تولیدی سفال و 

سرامیک فرآورده 

های وابسته 

آبسردکن های )

سرامیکی، آجرهای 

نما، گل های 

(...سرامیکی و

5ماهنشانزنجان

-شهرستان ماهنشان-زنجان

دهستان قزل -بخش مرکزی

گچیلو روستای چتز

400400روح اله عبدلیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4ایجرودزنجانگوساله پروری483

زنجان شهرستان 

ایجرودبخش مرکزی 

روستای شیوه

صندوق کارآفرینی امید
روح اله 

محمودی ها
وزارت جهاد کشاورزی32003200
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1ایجرودزنجانفرش بافی484
زنجان ایجرود روستای 

باریکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100روح انگیز کردلوبانک توسعه تعاون

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت485
زنجان ایجرود روستای 

شهرک
بانک کشاورزی

روح انگیز 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1سلطانیهزنجانکشت زعفران486

-سعدی شمالی-زنجان 

متری 12-کوچه اسماعیلی

1واحد-20پالک-دوم

وزارت جهاد کشاورزی416416روزیتا ارومیپست بانک

487
 90گوسفند داشتی 

راسی
1خدابندهزنجان

بخش -خدابنده-زنجان

روستای اولی بیک-افشار
وزارت جهاد کشاورزی20002000رویا جعفریبانک کشاورزی

100100رویا حیدریصندوق کارآفرینی امیدطارم شهر اببر1طارمزنجانگلیم بافی488
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رویا طالبیصندوق کارآفرینی امیدزنجان ماهنشان پری بیانلو1ماهنشانزنجانفرش بافی489

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رویا قربانیبانک توسعه تعاونسلطانیه روستای قلعه2سلطانیهزنجانقالیبافی490

1ایجرودزنجانفرش بافی491
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای قره سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555رویا کریمیبانک کشاورزی

492
ایستا کردن باغ 

انگور به روش کوردن
1خرمدرهزنجان

زنجان، خرمدره ، روستای 

سوکهریز
وزارت جهاد کشاورزی200200رویا نجفیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050ریحانه عاشریبانک کشاورزیروستای خیرآباد- سلطانیه 1سلطانیهزنجانقالیبافی493

1خدابندهزنجانقالی بافی494
استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای سوله
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زبنده عابدیبانک توسعه تعاون

1ماهنشانزنجانفرش بافی495
ماهنشان روستایی 

سهندسفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080زبیده عظیمیبانک کشاورزی

1ابهرزنجانگلیم بافی496
ابهر روستای قوهجین خ 

20امام پ 
100100زری یوسفیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی320320زکیه طاهریپست بانکروستای سلمانلو/زنجان 1زنجانزنجانکشت زعفران497
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4040زلف ناز نصرتیبانک کشاورزیماهنشان خ شهیدمطهری1ماهنشانزنجانگلیم بافی498
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی499
روستای - ایجرود - زنجان

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زلیخا حیدریپست بانک

1ایجرودزنجانگلیم بافی500
شهرستان ایجرود روستای 

خانقاه
100100زلیخا رجبیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ماهنشانزنجانگلیم بافی501
ماهنشان خ اسالم ک 

پروین اعتصامی
100100زهرا اسدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی502
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای احمد کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا اسماعیلیپست بانک

1خدابندهزنجانفرش بافی503

- خیابان کمربندی - قیدار 

منزل - نبش جاده الچوان 

علی اوسط طیبی

صندوق کارآفرینی امید
زهرا اسماعیلی 

محمودآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

504
کارگاه تولیدی فرش 

دست بافت
2سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

اولنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا امیدیبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی505
زنجان خدابنده شهر 

سجاس روستای خنداب
160160زهرا امینیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زهرا آچاکصندوق کارآفرینی امیدشهرستان طارم شهر اببر1طارمزنجانمعرق چوب506
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

507

توسعه وتجهیز پست 

بانک روستای دیزج 

آباد

1زنجانزنجان

زنجان روستای دیزج آباد 

میدان عاشورا پست بانک 

دیزج آباد

پست بانک
زهرا باغلوچه 

لویی
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848زهرا بایندربانک کشاورزیماهنشان روستای گونای1ماهنشانزنجانفرش بافی508

1ابهرزنجانقالی بافی509
ابهر روستای عمید آباد خ 

1خرم پ 
100100زهرا بختیاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080زهرا بخشیبانک کشاورزیماهنشان روستای ساراقل1ماهنشانزنجانفرش بافی510
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1ایجرودزنجانمعرق کاری چوب511
شهرستان ایجرود روستای 

ارکوین
100100زهرا بدرلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

512
تولید انواع قالی و 

فرش دستبافت
1ابهرزنجان

-خ حسینی- روستای نورین

29پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا بهاوریصندوق کارآفرینی امید

513
دام سبک گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی568568زهرا بیک ابادیبانک کشاورزیماهنشان روستای بهستان1ماهنشانزنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا بیگدلیصندوق کارآفرینی امیدشهر زرین آباد1ایجرودزنجانفرشبافی514

1ایجرودزنجانتولید فرش515
شهرستان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا توحیدلوصندوق کارآفرینی امید

100100زهرا جقانی هاصندوق کارآفرینی امیدزنجان ایجرود روستای نکتو1ایجرودزنجانگلیم بافی516
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2خدابندهزنجان(سری دوزی )خیاطی517

خدابنده شهر سجاس خ 

امام نبش کوچه آوینی 

148پ

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زهرا جوادیصندوق کارآفرینی امید

100100زهرا حاجی لوصندوق کارآفرینی امیدطارم روستای هزارود علیا1طارمزنجانلباس محلی518
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا حسن لوبانک کشاورزیروستای گالبر1ایجرودزنجانفرشبافی519

1ایجرودزنجانگلیم بافی520
زنجان ایجرود روستای 

اغلبیک علیا
100100زهرا حیدریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا حیدریصندوق کارآفرینی امیدشهر اببر1طارمزنجانفرشبافی521

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا حیدریبانک کشاورزیسلطانیه روستای خیراباد2سلطانیهزنجانفرش بافی522

1ایجرودزنجانفرش بافی523
روستای -ایجرود-زنجان

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا حیدریپست بانک
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2خدابندهزنجانلباس دوزی مردانه524

شهرستان - استان زنجان

خیابان دکتر - خدابنده 

انتهای کوچه آذز - چمران 

46پالک - شاهد اول  - 1

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000زهرا خدادادیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080زهرا رجبیپست بانکروستای احمد کندی1ایجرودزنجانفرشبافی525

526
تولید فرش دستباف 

ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848زهرا رحمانیبانک کشاورزیماهنشان روستای گونای1ماهنشانزنجان

2خدابندهزنجانبوم گردی527

شهرستان - استان زنجان 

- بخش افشار - خدابنده 

روستای مصرآباد

10001000زهرا رحیمیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی528
شهرستان ایجرود روستای 

اوچ تپه
100100زهرا رسولیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ایجرودزنجانگلیم بافی529
زنجان ایجرود روستای 

جوفین
100100زهرا رسولیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5050زهرا رشیدیبانک کشاورزیروستای یدی بالغ1ایجرودزنجانگلیم بافی530
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانبافتنی های سنتی531
شهرستان طارم دهستان 

گیلوان
100100زهرا رضاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

532
 30پرورش کوسفند 

راسی
2ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

جوقین
وزارت جهاد کشاورزی600600زهرا زمانیبانک کشاورزی

533
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
2خدابندهزنجان

شهرستان -استان زنجان 

ابتدای -زرین رود -خدابنده

خیابان مطهری سه راهی 

باجه خدمات - همدان 

بانکی زرین رود

10001000زهرا زنگنهپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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534
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1سلطانیهزنجان

سلطانیه روستای سنبل آباد 

پست بانک مرکزی
پست بانک

زهرا سرداری 

عمیدابادی
650650

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1سلطانیهزنجانقالیبافی535
زنجان سلطانیه روستای 

سایجالو
بانک کشاورزی

زهرا 

سعیدمحمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ایجرودزنجانفرش بافی536
زنجان ایجرود روستای 

جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا سلطانیصندوق کارآفرینی امید

1طارمزنجانگلیم بافی537
استان زنجان شهرستان 

دهستان هزارود- طارم 
100100زهرا سلطانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگاو شیری538

استان زنجان شهرستان 

خدابنده بخش مرکزی 

روستای الچوان

وزارت جهاد کشاورزی712712زهرا شیریبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی539
زنجان ایجرود روستای اوچ 

تپه
بانک کشاورزی

زهرا طالبی 

جزیمق
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت540
زنجان ایجرود روستای 

اغلبیک علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا عالمیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت541
زنجان ایجرود روستای 

خانقاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا عسگریبانک کشاورزی

1ابهرزنجانگلیم بافی542

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای پیر سقا خ امام ک 

40با هنر پ 

100100زهرا غنیمتیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زهرا قربانیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان روستای تشویر1طارمزنجانمعرق چوب543
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

544
پرورش گوسفند 

داشتی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت جهاد کشاورزی300300زهرا کاظمیصندوق کارآفرینی امید

1خدابندهزنجانگلیم بافی545

بخش - شهرستلن خدابنده 

روستای - سجاس رود 

زوینق

200200زهرا کتابیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1ایجرودزنجانفرش بافی546
زنجان ایجرود روستای قره 

سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555زهرا کریمیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی547
زنجان ایجرود روستای قره 

سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا کریمیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی548
زنجان ایجرود روستای 

ینگیکند سیدلر
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا گنجیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زهرا محمدیبانک توسعه تعاونروستای حسین آباد2زنجانزنجانفرشبافی549

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا محمودیبانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانفرش بافی550

1ماهنشانزنجانگلیم بافی551
ماهنشان روستای 

سهندسفلی
100100زهرا مرادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا معصومیبانک کشاورزیروستای بیدگینه1ایجرودزنجانفرشبافی552

وزارت صنعت، معدن و تجارت6060زهرا معصومیبانک کشاورزیروستای بیدگینه1ایجرودزنجانفرشبافی553

1ایجرودزنجانفرش بافی554
روستای - ایجرود- زنجان

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت6060زهرا معصومیبانک کشاورزی

1ماهنشانزنجانگلیم بافی555
ماهنشان خ اسالم ک 

فرمانداری
100100زهرا ملکیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

556
مصنوعات چرمی 

کیف کفش
4ماهنشانزنجان

خرداد 15ماهنشان خ 

6شهرک میثم بوستان
400400زهرا میرزاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا نجفیبانک کشاورزیسلطانیه خیابان ارک1سلطانیهزنجانقالیبافی نجفی557

1خدابندهزنجانگلیم بافی558

شهرستان - استان زنجان

روستای اسالم - خدابنده 

آباد

100100زهرا ندرلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

559
تولید فرش 

دستبافت ایرانی
1ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای سهند 

سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848زهرا نصرتی فردبانک کشاورزی

100100زهرا نظری مفردصندوق کارآفرینی امیدشهرستان طارم شهر اببر1طارمزنجانبافتنی های سنتی560
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2سلطانیهزنجانفرش دستبافت561
زنجان سلطانیه روستای ویر 

خیابان ولیعصر شمالی
بانک کشاورزی

زهرا نوروزی 

ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1سلطانیهزنجانقالیبافی562
زنجان سلطانیه خیابان 

قدس کوچه وفا
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا هادیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانصنعت فرش دستباف563
شهرستان ایجرود روستای 

احمد کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهرا هاشملوبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی564
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555زهره حیدریبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانگلیم بافی565
شهرستان ایجرود روستای 

اوچ تپه کوچه حسینیه
100100زهره رسولیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانگلیم بافی566
استان زنجان شهرستان 

دهستان هزارود- طارم 
100100زهره عباسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سلطانیهزنجانقالی بافی خانگی567
روستای سنبل - سلطانیه

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زهره مرادیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره ولی خمسهبانک توسعه تعاونروستای یامچی1زنجانزنجانفرشبافی568

569
 10گاوداری شیری 

راسی
2خدابندهزنجان

روستای -خدابنده -زنجان 

بلگه شیر
بانک کشاورزی

زیادعلی کاظم 

زاده فرد
وزارت جهاد کشاورزی13001300

1سلطانیهزنجانقالیبافی570
زنجان سلطانیه روستای 

چپدره
بانک کشاورزی

زیبا داداشی 

شهاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1خدابندهزنجانگلیم بافی571
شهرستان - استان زنجان

روستای توپقره- خدابنده
100100زیبا صادقیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی572
زنجان ایجرود روستای قره 

سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا کریمیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی573
شهرستان ایجرودروستای 

قره سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا کریمیصندوق کارآفرینی امید
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1ماهنشانزنجانفرشبافی574
دندی شهرک کالسیمین 

جنب فروشگاه کالسیمین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زیبا نوروزیصندوق کارآفرینی امید

575

پرورش و اصالح نژاد 

 راس 15گاوشیری 

مولد

2خدابندهزنجان
شهرستان خدابنده روستای 

چراغحصاری
بانک کشاورزی

زین العابدین 

امینی
وزارت جهاد کشاورزی13201320

صندوق کارآفرینی امیدروستای ولیدر2طارمزنجان30گوسفند داشتی576
زین العابدین 

حاجی لو
وزارت جهاد کشاورزی500500

1ایجرودزنجانفرش بافی577
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
پست بانک

زین العابدین 

قاسمی نیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

578
 50گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

روستای -ایجرود -زنجان 

ینگی کند جامع السرا
بانک کشاورزی

زین العابدین 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی13601360

وزارت صنعت، معدن و تجارت5555زینب ابراهیمیبانک کشاورزیروستای اغلبیک علیا1ایجرودزنجانفرشبافی579

وزارت جهاد کشاورزی160160زینب اسدیبانک کشاورزیماهنشان روستای قره گل1ماهنشانزنجانایجاد مزرعه زعفران580

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848زینب خانمرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای امیراباد1ماهنشانزنجانفرش بافی581

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زینب داودیبانک کشاورزیسلطانیه روستای اولنگ2سلطانیهزنجانفرش بافی582

1ایجرودزنجانگلیم بافی583
شهرستان ایجرود روستای 

اوچ تپه
100100زینب رسولیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3ایجرودزنجانخیاطی584
زنجان ایجرود روستای 

جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زینب سلطانیصندوق کارآفرینی امید

585
تولید فرش 

دستبافت ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848زینب سهابیبانک کشاورزیماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجان

1ابهرزنجانگلیم بافی586

ابهر روستای قروه خ 

فرهنگ کوچه بوستان یکم 

55پ 

150150زینب صالحیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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587
فرشبافی و دستبافته 

ها
4848زینب عبدیبانک کشاورزیروستای نصیر آباد- دندی 2ماهنشانزنجان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زینب غالمیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجانگلیم بافی588
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

589
تولید فرش 

دستبافت ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848زینب فتحیبانک کشاورزیماهنشان روستای ایلی بالغ2ماهنشانزنجان

1طارمزنجانلباسهای محلی590
شهرستان طارم روستای 

ونیسر
100100زینب کاظمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی591

شهرستان - استان زنجان

- شهر سجاس - خدابنده 

- خیابان امام خمینی 

روبروی مخابرات

100100زینب لطفیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی250250زینب مایلیبانک کشاورزیماهنشان روستای ایلی بالغ2ماهنشانزنجانگیاهان دارویی592

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زینب محمدیبانک کشاورزیشهرک کوثر- سلطانیه 1سلطانیهزنجانقالیبافی593

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848زینب مرادی پوربانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی594

بانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی595
زینب مرادی 

منش
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848

1زنجانزنجانقالب بافی596
زنجان جاده تبریز روستای 

یامچی
100100زینب ملک لیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت597
زنجان ایجرود روستای 

احمد کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب مهدیلوصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانگلیم بافی598
زنجان ایجرود روستای اوچ 

تپه
100100زینب همتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050زیور عبدیبانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجانقالیبافی599
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1ایجرودزنجانفرش بافی600
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای شیوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ژاله نوین روزصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سارا رستمیانبانک کشاورزیروستای کوشکان1زنجانزنجانفرشبافی601

1ایجرودزنجانفرش بافی602
شهرستان ایجرود روستای 

جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سارا محمدیصندوق کارآفرینی امید

603
پروش گوسفند 

 راسی50داشتی 
1سلطانیهزنجان

- شهرستان سلطانیه 

روستای قره بالغ
وزارت جهاد کشاورزی650650سبز علی مرادیپست بانک

604
دامپروری گوسفند 

 راسی90داشتی 
2خرمدرهزنجان

شهرستان خرمدره روستای 

نصیرابادانتهای خیابان امام
وزارت جهاد کشاورزی20702070ستار امیرخانیبانک کشاورزی

605
نگهداری گوسفند 

شیری
2ماهنشانزنجان

زنجا ن شهرستا ن 

ماهنشان روستای کلیسا
وزارت جهاد کشاورزی16991699ستار سلیمانیبانک کشاورزی

606
گلیم )تولیدی گلیم

(بافی
1طارمزنجان

خیابان -آببر-طارم-زنجان

خیابان هالل احمر-امام
100100ستاره هاشمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سجاد امیدیبانک کشاورزیسلطانیه شهرک کارمندان2سلطانیهزنجانفرش بافی607

608
تولید لوازم کاربردی 

آشپزخانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت71607160سجاد حقانیپست بانکروستای تازه کند10زنجانزنجان

وزارت جهاد کشاورزی300300سجاد عباسیصندوق کارآفرینی امیدروستای قره پشتلو2زنجانزنجانکشت گل محمدی609

4848سروناز قربانیبانک کشاورزیماهنشان روستای ایلی بالغ1ماهنشانزنجانگلیم بافی610
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150سرین گل اکبریصندوق کارآفرینی امیدابهر روستای امیر بستاق1ابهرزنجانالبسه محلی611
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1ایجرودزنجانفرش بافی612
شهرستان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سریه رفیعیبانک توسعه تعاون

613
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
1سلطانیهزنجان

روستای - سلطانیه-زنجان

خیرآباد خ دکتر بهشتی م 

شهید محمد حسین 

385جعفری پ 

وزارت جهاد کشاورزی450450سریه مرادیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانگلیم بافی614
زنجان ایجرود روستای 

کوسه لر
5050سعدا سعیدیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی520520سعید احمدیپست بانکزنجان ایجرود روستای سهاء2ایجرودزنجانکاشت گل محمدی615

616
خرید ادوات مدرن 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی258258سعید بیاتبانک کشاورزیروستای باغلوجه بیات2زنجانزنجان

617
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
1ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای سهند 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی300300سعید حیدریصندوق کارآفرینی امید

618
خرید ادوات مدرن 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی11001100سعید قهرمانیپست بانکروستای کزبر3زنجانزنجان

619

مجتمع خدماتی 

رفاهی گردشگری 

قمر بنی هاشم

18خدابندهزنجان

- شهرستان خدابنده 

 جاده قیدار به ۲۲کیلومتر 

ابهر

2500025000سعید محمدیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

620
 50گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی16401640سعید محمدیبانک کشاورزیروستای مشکین3زنجانزنجان
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1خرمدرهزنجانقالیبافی621
خرمدره روستای خلیفه لو 

8پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150سعید موالییبانک توسعه تعاون

1ایجرودزنجانتولیدنان بستنی622
روستای -ایجرود-زنجان

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300سعید میرزائیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت623
روستای -ایجرود - زنجان

باغکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سعید نوریبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی624

شهر - شهرستان خدابنده 

خیابان رکن - سجاس 

47پ-الدین 

100100سکینه ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

625

تولید فرش 

دستبافت ایرانی و 

محلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848سکینه احمدیبانک کشاورزیماهنشان روستای گونای1ماهنشانزنجان

بانک کشاورزیروستای ویر- سلطانیه 1سلطانیهزنجانقالیبافی626
سکینه اسمعیلی 

ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ماهنشانزنجانفرش بافی627
دندی شهرک امیرالمومنین 

متری12ابتدای خ
صندوق کارآفرینی امید

سکینه آقائی 

خضری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1خدابندهزنجانقالیبافی628
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای عینجیک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه ترابیصندوق کارآفرینی امید

629
تولیدو توزیع بستنی 

سنتی
20زنجانزنجان

زنجان، روستای دو اسب، 

خیابان اصلی شهدا، پالک 

396

وزارت صنعت، معدن و تجارت57005700سکینه جعفریپست بانک

1ایجرودزنجانفرش بافی630
زنجان ایجرود روستای 

باریکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه شهریاریصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانگلیم بافی631
زنجان ایجرود روستای 

اغلبیک علیا
100100سکینه عالمیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت6060سکینه عباسیبانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای اوزان1ایجرودزنجانفرش بافی632
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150150سکینه قاصدیصندوق کارآفرینی امید17پیر سقا خ چمن پ 1ابهرزنجانالبسه محلی633
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10001000سکینه قربانیصندوق کارآفرینی امیدروستای حاجی قشالق2ایجرودزنجانپرورش ماهی قزل آال634

635
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
1زنجانزنجان

زنجان روستای آقکند خ 

حاج مال آقاجان
500500سکینه محمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت636
روستای -ایجرود - زنجان

خانجین
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سکینه مختاریبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی637
شهرستان ایجرود روستای 

احمد کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سکینه مددیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848سکینه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی638

1ایجرودزنجانفرش بافی639
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سکینه معصومیپست بانک

2سلطانیهزنجانفرش دستبافت640
زنجان سلطانیه روستای ویر 

خیابان ولیعصر شمالی
بانک کشاورزی

سکینه ملکی 

ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ایجرودزنجانفرش بافی641
زنجان ایجرود روستای قره 

خانجین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه نوریصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی642
شهرستان ایجرود روستای 

شهرک
بانک کشاورزی

سلبی ناز 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ایجرودزنجانفرش بافی643
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای گالبر
بانک کشاورزی

سلطان خانم 

فتحی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1خدابندهزنجانقالیبافی644
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای سرشبار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سلطنت قاسمیبانک توسعه تعاون

645
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی12501250سلمان قنبریپست بانکسلطانیه روستای خیراباد1سلطانیهزنجان
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10خرمدرهزنجانتولیدی کفش646
اراضی روستای - خرمدره

خیابان کارآفرین- نصیر آباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت86008600سلمان یارقلیبانک توسعه تعاون

647
پرورش و اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
1خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

چراغ مزرعه
وزارت جهاد کشاورزی200200سلیمان امینیپست بانک

648
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای ینگی 

گند جامع السرا

بانک کشاورزی
سلیمان محمدی 

بشرزاد
وزارت جهاد کشاورزی660660

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمانه جوزیصندوق کارآفرینی امیدزنجان روستای اسکند1زنجانزنجانتولید فرش دستباف649

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848سمانه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی650

651
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

قارختلو
360360سمیرا اسماعیلیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1ابهرزنجانگلیم بافی652
ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای امیر بستاق
100100سمیرا بختیاریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100سمیرا بختیاریپست بانکابهر روستای امیر بستاق1ابهرزنجانگلیم بافی653
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی654
زنجان ایجرود روستای اوچ 

تپه
100100سمیرا خداییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی655

شهرستان - استان زنجان

-شهر سجاس - خدابنده 

میدان امام - خیابان امام 

خیابان میراث - حسین 

8پالک - فرهنگی 

100100سمیرا رفیعیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848سمیرا عسگریبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی656
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657
کارگاه کلوچه پزی و 

شیرینی خانگی
3ایجرودزنجان

-شهرستان ایجرو-زنجان 

روستای ارکویین- حلب
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سمیرا کاظمیصندوق کارآفرینی امید

2سلطانیهزنجانفرش بافی658
زنجان شهر سلطانیه 

روستای اولنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سمیرا نوروزیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرشبافی659

-شهرستان ایجرود - زنجان 

منزل -  روستای خانجین 

امیر همتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سمیرا نوریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه جوزیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجانفرش بافی660

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه خورشیدیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای ماداباد1ماهنشانزنجانفرش بافی661

وزارت صنعت، معدن و تجارت5555سمیه سلطانیبانک کشاورزیروستای جوقین1ایجرودزنجانفرشبافی662

1خدابندهزنجانپرورش زنبور عسل663
استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای زواجر
بانک کشاورزی

سمیه قاسمی 

زواجری
وزارت جهاد کشاورزی560560

1ایجرودزنجانفرش دستبافت664
شهرستان ایجرود روستای 

قره سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سمیه کریمیبانک کشاورزی

665
مجموعه اقامتی 

روستامانی ارغوان
5ابهرزنجان

ابهر، روستای درسجین، 

نبش کوچه فرهنگ و امام 

39خمینی، پالک 

12001200سمیه کالنتریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی666

شهرستان - استان زنجان

روستای سلطان - خدابنده 

آباد

100100سمیه گنج خانلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5ایجرودزنجانفرش بافی667
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400سمیه معصومیصندوق کارآفرینی امید
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668

پروار بندی گوسفند 

 50 (داشتی  )و بره 

ارایه تعهد به - رأس 

جهاد کشاورزی از 

بابت اصالح نژاد دام

وزارت جهاد کشاورزی821821سمیه میرزائیبانک کشاورزیابهر روستای میموندره2ابهرزنجان

2ایجرودزنجانخیاطی669
شهرستان ایجرودروستای 

ایچ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه نباتیصندوق کارآفرینی امید

670
گوسفند افشار 

 راس50داشتی 
بانک کشاورزیزنجان روستای قشالق1زنجانزنجان

سنبل علی 

محمدلو
وزارت جهاد کشاورزی12401240

671
ایجاد مزرعه گیاهان 

(زعفران)دارویی 
2ماهنشانزنجان

شهرستان -استان زنجان 

-ماهنشان شهر دندی

روستای قواق سفلی

وزارت جهاد کشاورزی320280سهراب ایالوییبانک توسعه تعاون

672
تراکتور کمرشکن 

باغی
2طارمزنجان

شهرستان طارم روستای 

ونیسر
وزارت جهاد کشاورزی318318سهراب مسعودیبانک کشاورزی

3ابهرزنجانتولید البسه محلی673
ابهر روستای پیر سقا 

خیابان اصلی
200200سهیل احمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سلطانیهزنجانکشت زعفران674
خ /خ سنایی/خ پونک/زنجان 

1ط/316ق /رودکی
وزارت جهاد کشاورزی320320سهیال سلیمیپست بانک

675
پرورش گوسفند 

داشتی
1ایجرودزنجان

روستای -ایجرود - زنجان

کهریز سیاه منصور
وزارت جهاد کشاورزی580580سهیال قربانیبانک کشاورزی
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676
تولیدی بافتنی های 

سنتی
1طارمزنجان

- آببر - طارم-استان زنجان

کوچه -خیابان قدس

شادروان

100100سهیال محمدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

677

پرورش گوسفند 

- راسی90داشتی 

دارای مجوز نوسازی

وزارت جهاد کشاورزی20702070سودابه صالحیبانک کشاورزیروستای فلج-خرمدره-زنجان2خرمدرهزنجان

1ایجرودزنجانفرش بافی678

ینگی -ایجرود-زنجان

خیابان شهید -کندسیدلر

سیف اله حسنلو

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سوسن دوستیبانک کشاورزی

679

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستای 

شیت

1طارمزنجان
شهرستان - استان زنجان 

روستای شیت –طارم 
300300سیامک محمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1ماهنشانزنجانگلیم بافی680
ماهنشان روستای 

سهندسفلی
100100سیاه تل مرادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848سیاه تل مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای ایلی بالغ1ماهنشانزنجانفرش بافی681

بانک کشاورزیروستای زواجر1خدابندهزنجانزنبورداری682
سید ابراهیم 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی880880

683
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
پست بانکصایین قلعه روستای الگزیر1ابهرزنجان

سید احمد 

حسینی
650650

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

684
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان - استان زنجان 

بخش حلب - ایجرود 

روستای ینگیکند جامع 

السرا

بانک کشاورزی
سید احمد 

خاتمی
وزارت جهاد کشاورزی520520
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685

طرح احداث استخر 

سرپوشیده و ارایه 

خدمات آموزشی 

تفریحی

پست بانکخدابنده شهر زرین خ سیدلر10خدابندهزنجان
سید بهنام 

موسوی
وزارت ورزش و جوانان2000020000

686
پرورش ماهیان سرد 

آبی
2ایجرودزنجان

خیابان امام کوچه -زنجان 

4حبیبی پالک 
صندوق کارآفرینی امید

سید حسن 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

687
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجانشهرستانایجرودبخش 

مرکزی روستای سعید آباد
بانک کشاورزی

سید حسین 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی700700

688
 50گوسفند داشتی

راسی
وزارت جهاد کشاورزی21502150سید داود هاشمیپست بانکروستای قندر قالو1زنجانزنجان

689
 90گوسفند داشتی 

راسی
3ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

روستای نکتو
پست بانک

سید رسول 

صمدی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

5زنجانزنجانتولید کفش ایرانی690
 جاده 11زنجان کیلومتر 

بیجار جنب کمپ بهاران
صندوق کارآفرینی امید

سید زین 

العابدین موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400

پست بانکروستای قاضی بالغی2طارمزنجانتراکتور کمر شکن691
سید سیف الدین 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی320320

1طارمزنجانادوات کشاورزی692
شهرستان طارم بخش 

مرکزی
بانک کشاورزی

سید صالح 

منوچهری
وزارت جهاد کشاورزی436436

1ابهرزنجانگلیم بافی693
ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای امیر بستاق
پست بانک

سید صدیقه 

موسوی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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694
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
1ماهنشانزنجان

استا زنجان شهرستان 

ماهنشان روستای ارزخوران
وزارت جهاد کشاورزی300300سید علی موسویصندوق کارآفرینی امید

1خدابندهزنجانخانه مسافر695

شهرستان - استان زنجان

خ - شهر گرماب - خدابنده 

روبروی پارک امام- امام 

صندوق کارآفرینی امید
سید مجتبی 

حسینی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

696
توسعه و تجهیز 

ساختمان پست بانک
1طارمزنجان

زنجان شهرستان طارم 

روستای ونیسر
پست بانک

سید محسن 

گلچهره شفتی
650650

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

697

پرورش و اصالح نژاد 

 50گوسفند داشتی 

راسی

1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده بخش افشار 

روستای توتورقان

بانک کشاورزی
سید محمود 

سیدی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی900900

2طارمزنجانخرید تراکتور698
شهرستان طارم روستای 

قالت
صندوق کارآفرینی امید

سید محمود 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی480480

699
 90پرورش گوسفند 

راسی
3ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

بخش حلب روستای قره 

دوراخلو

صندوق کارآفرینی امید
سید میکائیل 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

700

توسعه خدمات و 

تجهیز باجه پست 

بانک

پست بانکطارم هزاررود2طارمزنجان
سید میالد 

شفیعی
600600

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2طارمزنجانخرید تراکتور یاغی701
زنجان شهرستان طارم 

روستای ونیسر
بانک کشاورزی

سید نورالدین 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی325325
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702
دام سبک گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی716716سیداحد حسینیبانک کشاورزیماهنشان روستای ماداباد2ماهنشانزنجان

703
اقامتگاه و بوم گردی 

و گردشگری
15زنجانزنجان

زنجان قره پشتلو پایین 

روستای تیرستان
صندوق کارآفرینی امید

سیدانوشیروان 

مهدوی 

طباطبایی فرد

15001500
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

704
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

روستای آالچمن
وزارت جهاد کشاورزی650650سیدجمال غائبیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدسلطانیه روستای ویر2سلطانیهزنجانتولیدی پوشاک705
سیدحجت اله 

موسوی ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

15طارمزنجانفراوری زیتون706

جاده گیلوان - طارم-زنجان 

روبروی شرکت -به آببر 

آیتونا

بانک کشاورزی
سیدسجاد 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت78007800

3خدابندهزنجاناحداث گلخانه707
زنجان خدابنده بخش 

مرکزی روستای نظرقلی
بانک کشاورزی

سیدعلیرضا 

میرزا مصطفی
وزارت جهاد کشاورزی34803480

708

طرح توسعه ناوگان 

-حمل و نقل عمومی

خرید خودروی سمند

1ماهنشانزنجان
بخش -شهرستان ماهنشان

روستای زماین-انگوران
250250سیدقوام موسویصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

صندوق کارآفرینی امیدروستای زرند1خدابندهزنجانپرورش زنبورعسل709
سیدمجتبی 

ارفعی زرندی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2ایجرودزنجانپرورش ماهی قزآال710
شهرستان ایجرود روستای 

قره دراخلو بخش حلب
صندوق کارآفرینی امید

سیدمجید 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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711
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
2طارمزنجان

-شهرستان طارم-زنجان 

روستای آستاکل
پست بانک

سیدمقتدا 

محمدی
800800

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1ایجرودزنجانگلیم بافی712
زنجان ایجرود روستای 

خانقاه
بانک کشاورزی

سیده اعظم 

موسوی
5050

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت713
زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند سیدلر
بانک کشاورزی

سیده اکرم 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

714
پرورش گوسفند 

راسی90داشتی 
2ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

قره دراختلو
بانک کشاورزی

سیده ام البنی 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی14001400

1ایجرودزنجانفرش بافی715
شهرستان ایجرود روستای 

جوقین
پست بانک

سیده ثریا 

موسوی آقاجری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکطارم اببر2طارمزنجانفراوری زیتون716
سیده خدیجه 

واعظی حلم
وزارت جهاد کشاورزی20002000

717
بافندگی و تولیدات 

سنتی
1طارمزنجان

روستای -طارم-زنجان

منزل صونا - کوهکن علیا

فتحی

صندوق کارآفرینی امید

سیده رخساره 

میر محتشمی 

جورشری

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانگلیم بافی718
شهرستان طارم روستای 

استاکل
صندوق کارآفرینی امید

سیده رقیه 

شفیعی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سلطانیهزنجانکارگاه فرش بافی719
زنجان سلطانیه روستای 

شکورآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سیده رقیه قوامیبانک کشاورزی

1ابهرزنجانالبسه محلی720

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای قروه خ دکتر 

75بهشتی پ 

200200سیده زهرا افساپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانگلیم بافی721
استان زنجان شهرستان 

دهستان هزارود- طارم 
صندوق کارآفرینی امید

سیده زهرا 

محمدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانجاجیم بافی722
شهرستان طارم روستای 

قالت
صندوق کارآفرینی امید

سیده زهرا 

محمدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1طارمزنجانلباسهای محلی723
شهرستان طارم روستای 

شقاقی چورزق
صندوق کارآفرینی امید

سیده زهرا 

موسوی
195195

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش دستبافت724
شهرستان ایجرودروستای 

جوقین
صندوق کارآفرینی امید

سیده زهرا 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1طارمزنجانبافتنی های سنتی725
زنجان شهرستان طارم 

روستای گیالنکشه
صندوق کارآفرینی امید

سیده زینب 

جعفری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سریک7ماهنشانزنجانخیاطی726

سیده زینب 

موسوی 

ماهنشانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1ایجرودزنجانفرش بافی727
زنجان ایجرود روستای 

خانجین
بانک کشاورزی

سیده سمیه 

جعفری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

728

آموزشگاه آزاد فنی و 

حرفه ای مراقبت 

- زیبایی ساحل

1شعبه

2زنجانزنجان

 کیلومتری جاده 7- زنجان 

ابهر روستای -قدیم زنجان 

دیزج آباد

بانک توسعه تعاون
سیده سهیال 

موسوی
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی350350

729

خدمات آموزشی 

مراقبت و زیبایی 

سودا

2ایجرودزنجان

ایجرود روستای چتز خیابان 

جمهوری سه راهی باریکاب 

1پالک 

بانک توسعه تعاون
سیده شهناز 

حسینی فالح
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی350350

730

تولید فرش 

دستبافت ایرانی و 

محلی

صندوق کارآفرینی امیدماهنشان دندی1ماهنشانزنجان
سیده عالیه 

قرشی نیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1ابهرزنجانجاجیم بافی731
پیر سقا ک حسینیه منزل 

سید موسی مهدیخانی
صندوق کارآفرینی امید

سیده فاطمه 

مهدیخانی سرو 

جهانی

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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732
کارگاه تولیدی 

قالیبافی
بانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجان

سیده لیال 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

بانک کشاورزیروستای قره دراخلو2ایجرودزنجانپرورش ماهی733
سیده محترم 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

734
پرورش ماهیان سرد 

آبی
بانک کشاورزیروستای قره دراخلو2ایجرودزنجان

سیده مریم 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1طارمزنجانگلیم بافی735
شهرستان طارم روستای 

استاکل
صندوق کارآفرینی امید

سیده مظلومه 

شفیعی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ابهرزنجانگلیم بافی736

ابهر : آدرس محل سکونت 

دهستان درسجین روستای 

رازمجین

پست بانک
سیده معصومه 

ابراهیمی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانبافتنی های سنتی737
شهرستان طارم روستای 

درام
صندوق کارآفرینی امید

سیده معصومه 

موسوی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی738
زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند سیدلر
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سیده ندا موسویبانک کشاورزی

بانک کشاورزیماهنشان روستای ماداباد1ماهنشانزنجانفرش بافی739
سیده نسرین 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848

740
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
2طارمزنجان

شهرستان --استان زنجان

روستای گیلوان-طارم
پست بانک

سیدهادی 

موسوی
13001300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک کشاورزیسلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجانقالیبافی741
سیدهمریم 

موسوی ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

وزارت صنعت، معدن و تجارت320320سیروس اوصانلوبانک کشاورزیزنجان ایجرود زرین آباد3ایجرودزنجانخدمات فنی742

743
خدمات حمل و نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای چنگوری
256256سیفعلی محبیصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای
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1ایجرودزنجانفرش بافی744
زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند الماسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050سیکنه الماسیبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی745

بخش - شهرستان خدابنده 

روستای - سجاسرود 

خمارک

بانک توسعه تعاون
سیما رحمتی 

سجاسی
170170

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سلطانیهزنجانقالیبافی746
زنجان سلطانیه شهرک 

 شرقی6شهریار خ 
بانک کشاورزی

سیما صدری 

افشاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ایجرودزنجانراسی50بره پرواری 747
زنجان ایجرود روستای 

قندی بالغ
وزارت جهاد کشاورزی500500سیمین برحقیصندوق کارآفرینی امید

748
بوم گردی و 

گردشگری
2ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

ارکویین
صندوق کارآفرینی امید

سیمین زر 

کاظمی
900900

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

749
تولید ادوات 

کشاورزی
1خدابندهزنجان

خدابنده روستای دالیر 

سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400شاپور خوئینیبانک کشاورزی

750
خرید ادوات مدرن 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی437437شاه علی اوسطیپست بانککاوند2زنجانزنجان

751

تولید قارچ دکمه ای 

صنعتی به مقدار 

 تن در سال200

12ابهرزنجان
- روستای اسپاس - ابهر

شرکت تعاونی مهر سی ابهر
وزارت جهاد کشاورزی50804240شاهرخ طالبیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی200200شبنم عطاییپست بانکخرمدره روستای خلیفه لو1خرمدرهزنجانپرورش گل محمدی752

4ایجرودزنجانخدماتی753
استان زنجان شهرستان 

ایجرود روستای کوسه لر
پست بانک

شرکت تعاونی 

روستایی اول 

مهر کوسه لر 

مهدی کردلو

وزارت جهاد کشاورزی12001200

1طارمزنجانچلنگری754
استان زنجان شهرستان 

شهر اببر- طارم 
200200شعبانعلی پیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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100100شفیقه عزیزیصندوق کارآفرینی امیدروستای میرزاخانلو1طارمزنجانلباسهای محلی755
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ایجرودزنجانپرورش ماهی قزل آال756
شهرستان ایجرود روستای 

قره اغی
وزارت جهاد کشاورزی15001500شکراله قره داغیصندوق کارآفرینی امید

1خدابندهزنجانقالیبافی757
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای پسکوهان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شکوفه سلطانیصندوق کارآفرینی امید

758
طرح توسعه ناوگان 

حمل و نقل روستایی
1ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای 

سهندسفلی
250250شمس اله احمدلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

759
مجتمع گردشگری 

خدماتی رفاهی
50زنجانزنجان

حومه روستای - زنجان

محور ترانزیت - دیزج آباد

خرمدره کیلومتر  –زنجان 

روبروی -  سمت راست5

جنب - قرار گاه پلیس راه 

قالیشویی قربانی

5000050000شمس اله قربانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

760

پرورش گوسفند 

ارایه تعهد  )داشتی 

به جهاد کشاورزی از 

(بابت اصالح نژاد دام

صندوق کارآفرینی امیدابهر روستای ایوانک2ابهرزنجان
شمسعلی 

اسمعیلی ایوانکی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1ایجرودزنجانفرش بافی761
شهرستان ایجرود روستای 

قارختلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050شمسی غریبیبانک کشاورزی
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762
فرآوری زیتون و 

ترشیجات
10طارمزنجان

استان زنجان شهرستان 

طارم بخش مرکزی 

دهستان گیلوان سه راهی 

آلتین کش

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی80008000شهرام امینیپست بانک

763
 90گوسفند داشتی 

راسی
بانک کشاورزیخرمدره رویتای اسالم آباد3خرمدرهزنجان

شهرام شاملو 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی23802380

10خدابندهزنجانتولید پوشاک764
شهر - خدابنده- زنجان

روستای توزلو –زرین رود 
وزارت صنعت، معدن و تجارت22002200شهرام فیلوپست بانک

1ماهنشانزنجانگلیم بافی765
ماهنشان روستای ابراهیم 

اباد
صندوق کارآفرینی امید

شهربانو فضلی 

قراقلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

766
تولید فرش دستباف 

ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4040شهربانو ملکیبانک کشاورزیماهنشان1ماهنشانزنجان

1ابهرزنجانالبسه محلی767
ابهر روستای کوی نیک ک 

شهید علی یوسفی
100100شهره بختیاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

768
تولید فرش 

دستبافت ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4040شهال اسدیبانک کشاورزیماهنشان1ماهنشانزنجان

769
گلیم بافی و تولید 

گلیم دستباف محلی
2ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای سهند 

سفلی
100100شهال بهرامیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی250250شهال پیردهقانبانک کشاورزیماهنشان روستای مغانلو2ماهنشانزنجانگیاهان دارویی770

771

توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک وخرید 

دستگاه خودپرداز

2طارمزنجان
روستای - طارم- زنجان

دستجرده
900900شهال تقی لوپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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2ایجرودزنجانگلیم بافی772
زنجان ایجرود روستای اوچ 

تپه
100100شهال خداییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی773
شهرستان ایجرود روستای 

قارختلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهال قراخانیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی774
زنجان ایجرود روستای 

اغلبیک سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهال محمدیصندوق کارآفرینی امید

1سلطانیهزنجانقالیبافی775

روستای سنبل - سلطانیه 

خیابان فرهنگ - آباد 

2پالک

بانک کشاورزی
شهال نادی 

شورابی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

100100شهناز چوبقلوصندوق کارآفرینی امیدروستای پیرسقا1ابهرزنجانگلیم بافی776
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ابهرزنجانقالی بافی777
روستای پیر سقا خ بهزاد 

14منصوری پ 
100100شهناز صادقیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانفرش بافی778
شهناز محمودی 

راد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1ابهرزنجانگلیم بافی779

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای نورین خیابان 

5فردوسی ارکید 

100100شهین ترکیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

780
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستایی
1طارمزنجان

زنجان شهرستان طارم 

روستای رزه بند
650650شهین محمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی12601260شوذب باباییبانک کشاورزیماهنشان روستای میراخور3ماهنشانزنجانراسی50دامداری 781

782
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک روستایی
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود رستای گالبر 

سفلی
150150شیرین امینیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848شیرین عسگریبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی783

وزارت صنعت، معدن و تجارت5555شیرین قاسمیبانک کشاورزیروستای آالچمن1ایجرودزنجانفرشبافی784
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785

- باشگاه ورزشی

ایروبیک و آمادگی 

جسمانی بانوان

وزارت ورزش و جوانان400400شیرین کرمیصندوق کارآفرینی امیدخدابنده روستای حصار3خدابندهزنجان

1ایجرودزنجانفرش بافی786

شهرستان - استان زنجان 

بخش حلب - ایجرود 

روستای بهمن

صندوق کارآفرینی امید
شیما علی 

نصیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی24471500شیوا اسدیبانک کشاورزیزنجان روستای بوغداکندی4زنجانزنجانگلخانه787

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000صابر اصانلو کیاصندوق کارآفرینی امیدروستای اسفرین15خدابندهزنجانتولیدی جوراب788

789
 50گوسفند داشتی 

راسی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

دوسنگان
وزارت جهاد کشاورزی10001000صابر نبی لوبانک کشاورزی

790

پرورش و اصالح نژاد 

 50گوسفند داشتی 

راسی

1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای 

آهارمشکین

وزارت جهاد کشاورزی10001000صادق حاصل لوبانک کشاورزی

791
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
2ایجرودزنجان

- شهرستان ایجرود-زنجان 

روستای ینگی کند جامع 

السرا

وزارت جهاد کشاورزی930930صادق رمضانیبانک کشاورزی

2ماهنشانزنجانکاشت زعفران792

استان زنجان شهرستان 

- دهستان پری- ماهنشان 

روستای لرده شور

بانک کشاورزی
صبرعلی دوست 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی310310

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت793
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050صدیقه قاسمیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848صدیقه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی794
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100100صغری بختیاریپست بانکابهر روستای امیر بستاق1ابهرزنجانگلیم بافی795
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی796
زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند سیدلر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری حسنلوصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانگلیم بافی797
شهرستان ایجرود روستای 

اوچ تپه
5050صغری خداییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی798
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555صغری قاسمیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی799
شهرستان ایجرود روستای 

قره سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555صغری کریمیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5555صغری محمدیبانک کشاورزیروستای جوقین1ایجرودزنجانفرشبافی800

2خدابندهزنجاننازک دوز زنانه801

شهرستان - استان زنجان

روستای محمود - خدابنده 

آباد

صندوق کارآفرینی امید
صغری مرادی 

محمود آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200

802
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
2ایجرودزنجان

شهرستان ایجرود روستای 

تله گرد
500500صغری نبی لوپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

803
شرکت تعاونی 

ریزدوزان سه ستاره
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700صفدر بابائیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای میراخور7ماهنشانزنجان

1ماهنشانزنجانقالی بافی804

استان زنجان شهرستان 

- دهستان پری- ماهنشان 

روستای تازه کند

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848صفدر جعفریبانک کشاورزی

805
پرورش گوسفند 

داشتی
1ایجرودزنجان

روستای -زنجان ایجرود 

کهریز سیاه منصور
وزارت جهاد کشاورزی12801280صفدر رضاییبانک کشاورزی

3ایجرودزنجانکمباین806

شهرستان - استان زنجان 

بخش حلب - ایجرود 

روستای چولچه قشالق

وزارت جهاد کشاورزی18501850صفر توحیدلوبانک کشاورزی
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بانک کشاورزیابهر روستای عمید آباد2ابهرزنجانخرید دام807
صفر سرداری 

عمیدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

808
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
2ماهنشانزنجان

استان زنجان شهرستان 

ماهنشان روستای خیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی12801280صفر فتحیبانک کشاورزی

809
گوسفند داشتی 

طرح اصالح نژاد
1خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

بوالماجی
وزارت جهاد کشاورزی720720صفر مظفریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050صفرعلی حیدریبانک کشاورزیسلطانیه روستای خیراباد1سلطانیهزنجانفرش بافی810

1خدابندهزنجانتولید پوشاک811
شهرستان - استان زنجان

روستای بلگشیر- خدابنده
بانک توسعه تعاون

صفرعلی 

رسولخانی بلگه 

شیری

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600

200200صفورا دهازبانک کشاورزیابهر روستای چشین1ابهرزنجانگلیم بافی812
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050صفورا رجبیبانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانفرش بافی813

2خرمدرهزنجانتولیدی پوشاک814

روستای - خرمدره 

خیابان امام  –سوکهریز 

خمینی روبروی کتابخانه 

عمومی روستا

وزارت صنعت، معدن و تجارت350350صفی اله برجیپست بانک

100100صفیه جعفریصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجانگلیم بافی815
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

816
تولیدی صنایع چاقو، 

چاقو و ظروف مسی
5ایجرودزنجان

روستای -ایجرود -زنجان 

آالچمن
10001000صمد قاسمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت صنعت، معدن و تجارت400400صمد محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای چاپوق2ایجرودزنجانتولید نان بستنی817

818
 50گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

روستای آقبالغ
بانک کشاورزی

صورتعلی رسولی 

آقبالغی
وزارت جهاد کشاورزی600600

100100صونا خدائیصندوق کارآفرینی امیداببر1طارمزنجانلباس های محلی819
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صونا رستملوبانک کشاورزیروستای کوشکن1زنجانزنجانفرشبافی820

1خدابندهزنجانقالیبافی821
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای ماداباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طاهره بیگدلیبانک توسعه تعاون

1ابهرزنجانگلیم بافی822

ابهر روستای عمید آباد خ 

 شرقی پ 2سعدی گلستان 

1022

صندوق کارآفرینی امید
طاهره سرداری 

عمید آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای ایلی بالغ1ماهنشانزنجانفرش بافی823
طاهره شمس 

بالغی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طاهره محمدیصندوق کارآفرینی امیدزنجان ایجرود روستای نکتو1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت824

1ایجرودزنجانفرش بافی825
شهرستان ایجرود روستای 

شهرک
بانک کشاورزی

طاهره محمدی 

کویان
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ایجرودزنجانفرش بافی826
روستای -ایجرود - زنجان

شیوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050طاوس محمودیپست بانک

100100طرالن بدخشانپست بانکروستای ارکین1ابهرزنجانگلیم بافی827
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی828
طرالن مرادی 

وهرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848

829

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستای 

اینچه

1خدابندهزنجان
شهرستان - استان زنجان

روستای اینچه- خدابنده
پست بانک

طلعت صدری 

اینچه ای
200200

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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وزارت صنعت، معدن و تجارت4848طوطی بایندربانک کشاورزیماهنشان روستای ماداباد1ماهنشانزنجانفرش بافی830

831
توسعه وتجهیز دفتر 

ای سی تی روستایی
3ایجرودزنجان

روستایی -ایجرود-زنجان

خانقاه
580580عادل محمودیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1ایجرودزنجانفرش بافی832
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای قره سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555عادله کریمیبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی833
- شهرستان خدابنده 

روستای دوتپه سفلی
160160عاطفه آغچه پوربانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4848عاطفه رضاییبانک کشاورزیماهنشان روستای سهندعلیا1ماهنشانزنجانگلیم بافی834
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100عاطفه عزیزیپست بانکابهر روستای چشین1ابهرزنجانگلیم بافی835
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ابهرزنجانالبسه محلی836
روستای پیر سقا خ چمن 

17پ 
150150عافیه صادقیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی837
زنجان ایجرود روستای بید 

گینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عافیه معصومیصندوق کارآفرینی امید

838
 30گوسفند داشتی 

راسی
2ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

ینگی کند جامع السرا
وزارت جهاد کشاورزی860860عالمتاج اسدیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانگلیم بافی839
شهرستان ایجرود روستای 

چاپوق
100100عالیه احمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050عالیه حسنلوپست بانکزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانفرش بافی840

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت841
زنجان ایجرود روستای 

شهرک
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050عالیه محمدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848عالیه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی842
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843

پرورش گوسفند 

 ) راس 90داشتی 

ارایه تعهد به جهاد 

کشاورزی از بابت 

(اصالح نژاد دام

وزارت جهاد کشاورزی20002000عباد زمانیبانک کشاورزیروستای کینه ورس- ابهر 3ابهرزنجان

844

طرح توسعه ناوگان 

حمل و نقل عمومی 

روستایی

1ماهنشانزنجان
بخش -شهرستان ماهنشان

روستای بیاملو-مرکزی
250250عباداله جعفریصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

845
 50گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

روستای دایدار علیا
وزارت جهاد کشاورزی990990عباس پرنلوبانک کشاورزی

846
پرورش گوسفند 

داشتی صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی54005400عباس داداشیبانک کشاورزیدیزج باال3زنجانزنجان

847
سیلیس دانه بندی 

شده
25خرمدرهزنجان

روستای -خرمدره-زنجان

ویستان
پست بانک

عباس شایسته 

امجد
وزارت صنعت، معدن و تجارت2500025000

848

پرورش گوسفند 

 راسی 400داشتی 

صنعتی

5خدابندهزنجان
شهرستان خدابنده روستای 

شیخلو
بانک کشاورزی

عباس طاهری 

ابهری
وزارت جهاد کشاورزی1200012000

849

دام سنگین گاو 

 10شیری داشتی 

راس

وزارت جهاد کشاورزی16191619عباس عسگرلوبانک کشاورزیماهنشان روستای ایلی بالغ2ماهنشانزنجان
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2ایجرودزنجانتولیدنان بستنی850
روستایی -ایجرود-زنجان

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300عباس محرمیصندوق کارآفرینی امید

851
گلخانه تولید گردو 

پیوندی
وزارت جهاد کشاورزی700700عباس محمدیپست بانکزنجان-روستای مجینه3زنجانزنجان

1خدابندهزنجانکشت زعفران852
شهرستان خدابنده روستای 

قانلی
صندوق کارآفرینی امید

عباس محمدی 

قانلی
وزارت جهاد کشاورزی500500

853
پرورش گوسفند 

 راسی30داشتی 
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

ینگی کند جامع السرا
بانک کشاورزی

عباس محمودی 

بشرزاد
وزارت جهاد کشاورزی610610

854
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1سلطانیهزنجان

روستای خرم - سلطانیه 

درق
500500عباس نجفیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکروستای فنوش اباد-ابهر 2ابهرزنجانخدماتی قالیشویی855
عباسعلی زلفی 

اعالیی
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800

2طارمزنجانگوساله پرواری856
طارم روستای هارون 

ابادسفلی
صندوق کارآفرینی امید

عبدالحسین 

رحمانی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت جهاد کشاورزی850850عبداهلل احمدیپست بانکروستای کلوییم2طارمزنجان50گوسفند داشتی 857

250250عبداهلل صحبت لوصندوق کارآفرینی امیدبخش مرکزی روستای آقکند1زنجانزنجانخرید خودرو858
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

859
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
1زنجانزنجان

شهرستان -استان زنجان

زنجانرود پایین -زنجان

روستای رجعین

500500عبداله شاهمرادیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

860
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی15231523عبداله شکیباییبانک کشاورزیروستای تک آقاج-ماهنشان1ماهنشانزنجان
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861
گوسفند 

راسی100داشتی
وزارت جهاد کشاورزی711711عبداله طهماسبیبانک کشاورزیماهنشان روستای ارزخوران1ماهنشانزنجان

862
ایجاد پرورش ماهی 

سرد آبی
وزارت جهاد کشاورزی10001000عبداله عباسیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای خلج2ماهنشانزنجان

863
 50گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی12601260عبداله فیروزیبانک کشاورزیخرمدره روستای اردجین2خرمدرهزنجان

بانک کشاورزیسلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجانقالیبافی864
عذرا اصالنی 

ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

بانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی865
عرب نساء 

عسگری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ایجرودزنجانفرش بافی866
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
پست بانک

عزت اله رفیعی 

فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

10خدابندهزنجانتولید خوراک دام867
شهرستان خدابنده روستای 

حصار
وزارت جهاد کشاورزی64406440عزت یعقوبیبانک توسعه تعاون

868

فرآوری و بسته 

بندی زیتون و سیر 

ترشی و ترشیجات

4طارمزنجان

زنجان شهرستان طارم 

 جاده آب 2گیلوان کیلومتر 

بر

وزارت جهاد کشاورزی38003800عزیز علی جلیلیصندوق کارآفرینی امید

869
تولید فرش دستباف 

ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848عزیزخانم بایندربانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجان

870
گوسفند داشتی 

افشاری ژن دار
وزارت جهاد کشاورزی50005000عزیزعلی محمدیبانک کشاورزیروستای حسین اباد5زنجانزنجان

بانک کشاورزیسجاس روستای خنداب2خدابندهزنجانراسی15گاوشیری871
عسگرعلی گنج 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی720720

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848عشرت اسدیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی872
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وزارت جهاد کشاورزی250250عشرت عجملوبانک کشاورزیماهنشان روستای برونقشالق3ماهنشانزنجانگیاهان دارویی873

1ایجرودزنجانفرش بافی874
شهرستان ایجرود روستای 

جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050عشرت محمدیبانک کشاورزی

1سلطانیهزنجانقالیبافی875
-روستای خیرآباد- سلطانیه 

 خیابان شهید بهشتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050عصمت جعفریبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای آقبالغ1ایجرودزنجانفرشبافی876
عصمت جعفری 

آقبالغی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ایجرودزنجانفرش بافی877
شهرستان ایجرودروستای 

باریکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عصمت کردلوصندوق کارآفرینی امید

1خدابندهزنجانگلیم بافی878
زنجان خدابنده شهر 

سجاس روستای خنداب
200200عظمت امینیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی879
شهرستان - استان زنجان

شهر سجاس- خدابنده 
100100عظمت رفیعیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانگلیم بافی880
- شهرستان- استان زنجان 

طارم روستای هزاررود
100100عفت جعفریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050عفت رحیمیبانک کشاورزیروستای شیوه1ایجرودزنجانفرشبافی881

882
خرید ادوات 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی7474عقیل عباسیبانک کشاورزیروستای ازاد علیا1زنجانزنجان

883

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستای 

نیماور

1زنجانزنجان

زنجان روستای نیماور خ 

فردوسی پست بانک 

روستای نیماور

300300عقیله علی جانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

884
تولیدی صنایع 

دستی وفرش
500500علی جعفریبانک کشاورزیماهنشان20ماهنشانزنجان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2طارمزنجانخرید تراکتور یاغی885
زنجان شهرستان طارم شهر 

اب بر
وزارت جهاد کشاورزی352352علی اجاقلوپست بانک

2طارمزنجان50گوسفند داشتی 886
شهرستان طارم روستای 

خساره
وزارت جهاد کشاورزی700700علی احمدیصندوق کارآفرینی امید

2طارمزنجان50گوسفند داشتی 887

شهرستان طارم بخش 

مرکزی روستای سرخه 

سنگ

وزارت جهاد کشاورزی500500علی اسدیصندوق کارآفرینی امید

888
 90گوسفند داشتی

راسی
وزارت جهاد کشاورزی11201120علی اشرف کردبانک کشاورزیخدابنده روستای صالح اباد1خدابندهزنجان

889
مکانیزاسیون 

کشاورزی تراکتور
2سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

گوزلدره
بانک کشاورزی

علی اصغر رحیم 

پور
وزارت جهاد کشاورزی14801480

890
تولید محصوالت 

گلخانه ای
وزارت جهاد کشاورزی36003600علی اصغر صادقیصندوق کارآفرینی امیدخدابنده روستا آبی سفلی4خدابندهزنجان

891
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
1زنجانزنجان

زنجان بخش زنجانرود 

روستای نصیر اباد
500500علی اکبر باباییپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

892
صنایع تبدیلی و 

تکمیلی کشاورزی
8طارمزنجان

, شهرستان طارم , زنجان 

 جاده 3کیلومتر , گیلوان 

آببر

وزارت جهاد کشاورزی50005000علی اکبر چراغیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی800800علی اکبر ملکیبانک کشاورزیماهنشان روستای چهره تپه2ماهنشانزنجانکشت نهال و بذر893

1خدابندهزنجانپرورش زنبور عسل894
خدابنده روستای گوگجه 

ییالق
وزارت جهاد کشاورزی200200علی اکبر نظریصندوق کارآفرینی امید
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895
پرورش گوسفند 

راسی180داشتی 
3خرمدرهزنجان

خرم دره روستای اردجین 

ک شهید حکمت گروسی
وزارت جهاد کشاورزی20002000علی اکبریپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی22002200علی الماسیبانک کشاورزیزنجان روستای جیزوان2زنجانزنجانپرورش زنبور عسل896

1خدابندهزنجانگیا هان دارویی897
زنجام خدابنده بزینه رود 

روستای کهال
وزارت جهاد کشاورزی383383علی النقی عابدیبانک کشاورزی

898
تولید و تعمیر 

کابینت چوبی
3ابهرزنجان

ابهر روستای فنوش اباد 

تولید و تعمیر کابینت چوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000علی امامیپست بانک

1خدابندهزنجانخرید خودرو899
زنجان خدابنده روستای 

حصار
256256علی امیرلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

900
 400بره پرواری 

راسی
4خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

ینگجه
وزارت جهاد کشاورزی36003600علی اوسط ایمانیبانک کشاورزی

901
خرید دستگاه 

کمباین
بانک کشاورزیماهنشان2ماهنشانزنجان

علی اوسط ملکی 

تنها
وزارت جهاد کشاورزی18591859

902
زیتون و سیرو 

خیارشور
15طارمزنجان

زنجان شهرستان طارم 

 جاده 3گیلوان کیلومتر 

گیلوان به اببر

وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000علی باقریپست بانک

903
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی300300علی برجیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای بیانلو2ماهنشانزنجان

904

بوجاری و بسته 

بندی حبوبات و 

غالت و خشکبار

12خرمدرهزنجان

- شهرستان خرمدره 

ج - روستای نصیر اباد 

خ کار افرین- ترانزیت 

وزارت جهاد کشاورزی2000020000علی بهرامیبانک کشاورزی
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905
پرورش ماهیان سرد 

آبی
2ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

جوقین
وزارت جهاد کشاورزی400400علی پازصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی14081408علی پورمقدمیبانک کشاورزیماهنشان روستای چهره تپه1ماهنشانزنجانایجاد مزرعه زعفران906

3ماهنشانزنجانکشت زعفران907
زنجان دندی جنب پل 

ورودی
صندوق کارآفرینی امید

علی جابری 

مراشی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی600600علی جعفریپست بانکسلطانیه روستای یوسف اباد1سلطانیهزنجان راسی50بره پرواری 908

وزارت جهاد کشاورزی500500علی حاجیلوصندوق کارآفرینی امیدروستای ولیدر2طارمزنجان30گوسفند داشتی909

910

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستای 

جزال

1طارمزنجان
شهرستان - استان زنجان 

روستای جزال –طارم 
650650علی حسنلوپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

3ایجرودزنجانتولیدنان بستنی911
زنجان ایجرود روستای 

چاپوق
صندوق کارآفرینی امید

علی حسین 

میرزایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

912
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

شکورآباد
وزارت جهاد کشاورزی580580علی خاصی زادهپست بانک

4طارمزنجانواحد فرآوری زیتون913

استان زنجان شهرستان 

طارم شهر آب بر ناحیه 

صنعتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500علی رضا عماریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی300300علی رضائی فرصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای میراخور4ماهنشانزنجاندامداری914

915
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
1ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای 

بلندپرچین
وزارت جهاد کشاورزی300300علی شمسیصندوق کارآفرینی امید
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916
استخر سرپوشیده 

تفریحی ورزشی
9خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

محموداباد
وزارت ورزش و جوانان70007000علی شهبازیپست بانک

917
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
2ماهنشانزنجان

زنجان ماهنشان روستای 

مغانلو
500500علی صمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

918
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
1خدابندهزنجان

زنجان خدابنده روستای 

طاهرلو
وزارت جهاد کشاورزی10401040علی طاهریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی15121512علی عباسیبانک کشاورزیروستای چرالنقوش3زنجانزنجانگوسفند افشار داشتی919

920

پرورش گوسفند 

ارایه تعهد  )داشتی 

به جهاد کشاورزی از 

(بابت اصالح نژاد دام

وزارت جهاد کشاورزی700700علی عزیزخانیصندوق کارآفرینی امیدابهر روستای ارکین2ابهرزنجان

1خدابندهزنجانحمل و نقل921
خدابنده شهر 

سهروردروستای مادآباد
256256علی عسگریصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

5طارمزنجانفرآوری زیتون922
روستای - طارم -زنجان 

گیلوان
وزارت جهاد کشاورزی50005000علی فالح رئوفیصندوق کارآفرینی امید

923
 50گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی13001300علی فیرویپست بانکخرمدره روستای اردجین2خرمدرهزنجان
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924
خدمات حمل و نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده سجاس روستای 

خنداب

صندوق کارآفرینی امید
علی قاسم پور 

سجاسی
256256

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

3خدابندهزنجان راسی10گاو شیری 925
-شهر سجاس -زنجان 

روسنای خنداب
وزارت جهاد کشاورزی11501150علی گنج خانیبانک کشاورزی

926
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
1زنجانزنجان

زنجان بخش زنجانرود 

روستای میرجان
پست بانک

علی محمد 

حسنی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2ماهنشانزنجاندامداری927
- بخش انگوران- ماهنشان

روستای ایالو- شهر دندی
وزارت جهاد کشاورزی300300علی محمد نوریصندوق کارآفرینی امید

928
گوسفند داشتی 

راس50
وزارت جهاد کشاورزی890890علی محمدیبانک توسعه تعاونروستای سرخ آباد2طارمزنجان

929
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
2ایجرودزنجان

شهرستان ایجرود روستای 

هلیل آباد
وزارت جهاد کشاورزی14401440علی محمدیبانک کشاورزی

930
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1خدابندهزنجان

خدابنده مرکزی روستای 

آبی سفلی
500500علی محمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

931
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1خدابندهزنجان

شهرستان -استان زنجان

-بخش بزینه رود-خدابنده

روستای غالم ویس

500500علی محمدیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

932
پرورش گاو شیری 

 راسی15
3خرمدرهزنجان

شهرستان . استان زنجان

روستای قلعه . خرمدره

کوچه بوستان . حسینیه

508پالک 

بانک کشاورزی
علی محمدی 

حسینیه
وزارت جهاد کشاورزی28002800
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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933
دامداری گوسفند 

 راسی90داشتی 
2خرمدرهزنجان

خرمدره روستای ویستان 

پایین سفلی
وزارت جهاد کشاورزی14601460علی مرادیبانک کشاورزی

8زنجانزنجانگوساله پرواری934
دهستان - بخش مرکزی

روستای دیزج باال- معجزات
وزارت جهاد کشاورزی64006400علی میرزاییبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200علی میرزائیپست بانکروستای میمون دره-ابهر1ابهرزنجانکشت گل محمدی935

936
پرورش گوسفند 

 راسی30داشتی 
2طارمزنجان

زنجان شهرستان طارم 

دهستان درام
وزارت جهاد کشاورزی580580علی نجفیپست بانک

1سلطانیهزنجانقالیبافی937
زنجان سلطانیه خیابان 

کاشانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100علی ندیرخانلوبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی500500علی نظریبانک کشاورزیماهنشان جاده ینگجه2ماهنشانزنجانگیاهان دارویی938

3سلطانیهزنجانپوشاک939
روستای ویر خ شهید 

192بسیرده پالک 
صندوق کارآفرینی امید

علیرضا اکبری 

ارهانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200علیرضا خاصیپست بانکسلطانیه روستای شکوراباد3سلطانیهزنجانکارگاه تولیدی رشته940

941

خرید سمپاش توربو 

عمیق کار - الینر 

سنگ - گندم دیم 

جمع کن و بیلر 

پرس علوه و کلش

وزارت جهاد کشاورزی790790علیرضا زمانیبانک کشاورزیابهر روستای کینه ورس3ابهرزنجان
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2خدابندهزنجانفرآورده های لبنی942
زنجان خدابنده روستای 

الچوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت16651665علیرضا شیریبانک توسعه تعاون

5زنجانزنجانتولید انواع جوراب943

 شهرستان زنجان روستای :

 ، دیزج آباد خیابان اقبال

19صفای شرقی پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000علیرضا صفی لوصندوق کارآفرینی امید

1سلطانیهزنجاندامداری944
روستای - سلطانیه- زنجان

خیراباد
وزارت جهاد کشاورزی12801280علیرضا طاهریبانک کشاورزی

2ماهنشانزنجانگیاهان دارویی945
بخش انگوران -ماهنشان

روستای مراش
وزارت جهاد کشاورزی200200علیرضا علی بیگلوصندوق کارآفرینی امید

946
خرید ادوات مدرن 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی29402940علیرضا نجفلوبانک کشاورزیروستای واالرود3زنجانزنجان

947

پرورش گوسفند 

 ) راس30داشتی 

ارایه تعهد به جهاد 

کشاورزی از بابت 

(اصالح نژاد دام

وزارت جهاد کشاورزی545545علیرضا نصیریبانک کشاورزیروستای جند حسین- ابهر 2ابهرزنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848علیمه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی948

949

روغن گیری وتولید 

کربن اکتیو از تفاله 

زیتون

28طارمزنجان
روستای - طارم-زنجان

صومعه بر
بانک کشاورزی

عماد 

میرابوالفتحی
وزارت جهاد کشاورزی5000050000

وزارت جهاد کشاورزی600600عمران جمشیدیبانک توسعه تعاونروستای سانسیز2طارمزنجان30گوسفند داشتی 950
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951
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستایی
1ابهرزنجان

ابهر روستای عمید اباد 

خیابان مولوی روبروی 

حسینیه

پست بانک
عمران سلطانی 

عمیدابادی
260260

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

952
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
1ماهنشانزنجان

دهستان قلعه جوق سیاه 

منصور روستای ایده لو
وزارت جهاد کشاورزی300300عمران عزیزیصندوق کارآفرینی امید

953
پرورش گوسفند 

 راسی90داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی26002600عیسی طیبیپست بانکروستای صالح اباد3خدابندهزنجان

954
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
2ماهنشانزنجان

-شهرستان ماهنشان-زنجان

روستای ماداباد
وزارت جهاد کشاورزی636636عیسی مرادیبانک کشاورزی

955
پرورش و اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
1خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده بخش 

افشار روستای بورون
وزارت جهاد کشاورزی250200غفار بورونلیبانک توسعه تعاون

956
دام سبک گوسفند 

 راس30داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی740740غفار غفاریبانک کشاورزیماهنشان روستای خیراباد1ماهنشانزنجان

957
 300بره پرواری 

راسی
3زنجانزنجان

 کیلومتری جاده 45زنجان 

قدیم زنجان میانه روستای 

سیف آباد

وزارت جهاد کشاورزی10001000غفار نظریپست بانک

958
تولید انواع فرش 

دستبافت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100غالم سلیمانیصندوق کارآفرینی امید14پ- روستای اسد ابادد1ابهرزنجان
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959
صنایع تبدیلی 

وتکمیلی
بانک کشاورزیماهنشان روستای میراخور2ماهنشانزنجان

غالمحسن 

بیگدلی
وزارت جهاد کشاورزی15901590

960
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
صندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سهند علیا1ماهنشانزنجان

غالمحسن 

ساریجالو
وزارت جهاد کشاورزی300300

961
 90گوسفند داشتی 

راسی
2خرمدرهزنجان

خرمدره روستای الوند خ 

3 پ2نیلوفر 
بانک کشاورزی

غالمحسین 

ستاری
وزارت جهاد کشاورزی20702070

3ماهنشانزنجاندامداری962
زنجان دندی روستای 

یاستی قلعه
بانک کشاورزی

غالمحسین 

شیخی
وزارت جهاد کشاورزی12961296

1سلطانیهزنجاندامداری963
روستای - سلطانیه- زنجان

سرخه دیزج
وزارت جهاد کشاورزی868868غالمرضا عاشریبانک کشاورزی

964
گوسفند داشتی 

افشاری
وزارت جهاد کشاورزی13201320غالمرضا محمدیبانک کشاورزیروستای مشکین2زنجانزنجان

وزارت جهاد کشاورزی860860غالمرضا محمدیبانک کشاورزیروستای مشمپا1زنجانزنجانگاو دورگ شیری965

2ایجرودزنجانتولیدنان بستنی966
روستایی -ایجرود-زنجان

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300غالمرضا میرزائیصندوق کارآفرینی امید

967
 30گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی450450غالمرضا نجفلوبانک توسعه تعاونروستای سولی چای2زنجانزنجان

وزارت جهاد کشاورزی50005000غالمرضا نظریپست بانکطارم12طارمزنجانگلخانه توت فرنگی968

بانک کشاورزیماهنشان روستای بهستان1ماهنشانزنجاندامداری969
غالمعلی فالح 

بهستانی
وزارت جهاد کشاورزی778778

970
پرورش گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی17101710غیب اله پرنلوبانک کشاورزیروستای دایدار سفلی2ایجرودزنجان
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1ابهرزنجانچرم دوزی971

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای اسپاس خ امام رضا 

11ک نور پ 

150150فاطمه ابوذریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت972
زنجان ایجرود روستای تله 

گرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555فاطمه احمدیبانک کشاورزی

5خرمدرهزنجانتولید البسه محلی973
- خرمدره روستای نصیراباد 

9خ امام خمینی پالک
120120فاطمه افشاریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

974
تولید فرش دستباف 

ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848فاطمه افصحیبانک کشاورزیماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجان

100100فاطمه باللیصندوق کارآفرینی امیدروستای سیاهورود1طارمزنجانجاجیم بافی975
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

976
آموزشگاه مراقبت 

زیبایی مژان
2زنجانزنجان

زنجان روستای سهرین 

خیابان محمد رسول اهلل 

1181پالک 

آموزش فنی حرفه ای700700فاطمه بهبودیانبانک توسعه تعاون

2زنجانزنجانپاپوش های سنتی977
 کیلومتری 35زنجانرود 

جاده تبریز روستای نیک پی
100100فاطمه بیاتصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

978
پرورش گوسفند 

راسی50داشتی 
2خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

داش بالغ
وزارت جهاد کشاورزی10001000فاطمه بیگدلیپست بانک

100100فاطمه جعفریصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجانگلیم بافی979
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی980
شهرستان ایجرود روستای 

االچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه جعفریپست بانک

981
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
بانک کشاورزیسلطانیه روستای سنبل اباد1سلطانیهزنجان

فاطمه جعفری 

سنبل ابادی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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2ایجرودزنجانخیاطی مانتوز دوز982
شهرستانایجرود زرین آباد 

روستای ایچ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه حاتمیصندوق کارآفرینی امید

200200فاطمه حسنیصندوق کارآفرینی امیدابهر روستای قفس آباد1ابهرزنجانگلیم بافی سنتی983
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ابهرزنجانگلیم بافی984

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای قفس آباد ک امام 

31پ 

100100فاطمه حسنیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرشبافی985
شهرستان ایجرود روستای 

ینگی کند سیدلر
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه حسین 

زاده صیادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

180180فاطمه حیدریپست بانکسلطانیه روستای خیر اباد1سلطانیهزنجانتولید گیوه986
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی987
روستای -زنجان ایجرود 

اغلبیک علیا
100100فاطمه حیدریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

988
قالی بافی فرش 

دستبافت
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای ماد آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه حیدریصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی989
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه حیدریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی8080فاطمه حیدریپست بانکزنجان روستای کناوند1زنجانزنجانکشت گل محمدی990

1ماهنشانزنجانفرشبافی991
زنجان دندی روستای 

چایکند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه حیدریصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت992
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه حیدریپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدخدابنده روستای دوتپه1خدابندهزنجانتولیدی پوشاک993
فاطمه خدابنده 

لو تنها
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1خدابندهزنجانمعرق چوپ994
-شهرستان خدابنده 

روستای زواجر
200200فاطمه خلجیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی995
زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند سیدلر
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه دوستیبانک کشاورزی
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1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت996
زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند سیدلر
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه دوستیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت997
زنجان ایجرود روستای 

خانقاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه رجبیبانک کشاورزی

1ماهنشانزنجانفرش بافی998
متری 20ماهنشان خ 

شریعتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه رستمیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی999
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
پست بانک

فاطمه رسولی 

آقبالغی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1طارمزنجانگلیم بافی1000
استان زنجان شهرستان 

هزارود- طارم 
100100فاطمه رضاییبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیسلطانیه روستای ویر2سلطانیهزنجانفرش بافی1001
فاطمه سعیدی 

ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1خدابندهزنجانقالیبافی1002
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای گویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه سلطانیصندوق کارآفرینی امید

200200فاطمه سلیمیبانک توسعه تعاونطارم روستای کماندشت1طارمزنجانجاجیم بافی1003
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4848فاطمه شمسیبانک کشاورزیروستای انگوران1ماهنشانزنجانگلیم بافی1004
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانگلیم بافی1005
شهرستان طارم روستای 

هارون اباد
100100فاطمه عباسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1006
شهرستان ایجرود روستای 

قره سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه عزتیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848فاطمه عسگریبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1007

1طارمزنجانلباس های محلی1008

استان زنجان شهرستان 

طارم شهر اب بر خیابان 

امام جنب دارو خانه پور 

شیوا

100100فاطمه عمارلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرشبافی1009
شهرستان ایجرودروستای 

چتز
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه غفاریبانک کشاورزی
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100100فاطمه فیروزیصندوق کارآفرینی امیدابهر روستای قفس آباد1ابهرزنجانگلیم بافی1010
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1011
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه قاسمیپست بانک

1ماهنشانزنجانفرش بافی1012
ماهنشان روستای سهند 

سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080فاطمه قاسمیبانک کشاورزی

1ابهرزنجانالبسه محلی1013

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای دولت آباد منزل 

مجید قنبری

100100فاطمه قنبریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی1014

شهرستان - استان زنجان

-روستای الچوان - خدابنده 

 - 3بهاستان -  خیابان امام 

1پالک 

200200فاطمه کثیرلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانقالیبافی1015
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای شهید چمنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه کردصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی1016
زنجان ایجرود روستای 

باریکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه کردلوصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی1017
زنجان ایجرود روستای 

باریکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555فاطمه کردلوبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی1018
زنجان ایجرود روستای 

باریکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه کردلوبانک توسعه تعاون

3ایجرودزنجانکارگاه فرش بافی1019
شهرستان ایجرودروستای 

جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه کرمیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش و قالی بافی1020
شهرستان ایجرود روستای 

قره سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه کریمیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه کریمیبانک کشاورزیروستای قره سعید1ایجرودزنجانفرشبافی1021

100100فاطمه محرمخانیصندوق کارآفرینی امیدابهر روستای قروه1ابهرزنجانسرمه دوزی1022
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1023

توسعه و تجهیز دفتر 

پیشخوان شهری 

نیک پی

700700فاطمه محمدیپست بانکنیک پی2زنجانزنجان
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1024
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه محمدیصندوق کارآفرینی امید

1خدابندهزنجانگلیم بافی1025
شهرستان - استان زنجان

روستای نوربهار- خدابنده 
100100فاطمه محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه محمودیبانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1026

وزارت صنعت، معدن و تجارت5555فاطمه محمودیبانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1027

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848فاطمه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1028

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848فاطمه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1029

1030
تولید فرش 

دستبافت ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848فاطمه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجان

3ماهنشانزنجانخدمات ورزشی1031
دبیرستان - دندی - زنجان 

هدف
وزارت ورزش و جوانان24002400فاطمه مرادیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیعمیدآباد خیابان حافظ2ابهرزنجانتهیه کلیم دستی1032
فاطمه مرادی 

عمیدآبادی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1033
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه معصومیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی1034
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه معصومیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی1035
شهرستان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه معصومیپست بانک
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1ایجرودزنجانفرش بافی1036
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه معصومی 

شریفی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1ابهرزنجانگلیم بافی1037

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای خراسانلو خ امام پ 

144

100100فاطمه مقدمصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانخیاطی1038
روستای -زنجان ایجرود 

آقبالغ
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه مقدم 

آقاجری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1039

تولیدی 

سری دوزی )پوشاک

(لباس زنانه

4ابهرزنجان

خ  (پیرسقا)روستای پیرزاغه

امام خ شهید 

 (اسماعیل آشوری)نجاتعلی

 طبقه همکف18پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت980980فاطمه مالییپست بانک

1ابهرزنجانگلیم بافی1040
ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای سرو جهان
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه مهدی 

خانی سرو جهانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1041
زنجان ایجرود روستای تله 

گرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فاطمه نبی لوبانک کشاورزی

100100فاطمه هادلوصندوق کارآفرینی امیددندی روستای ابراهیم اباد1ماهنشانزنجانگلیم بافی1042
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1043
دام سبک گوسفند 

 راس90داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی500500فتح اله برجیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای بیانلو2ماهنشانزنجان

1044
پرورش و اصالح نژاد 

راسی10گاو شیری 
1خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

چوزوک
وزارت جهاد کشاورزی880880فتحعلی پرچگانیبانک کشاورزی
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1045
 300بره پرواری 

راسی
3خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

آقجه قیا
بانک کشاورزی

فر مانعلی 

جعفری قفس 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی30403040

1046
خرید یک دستگاه 

کمباین
3ایجرودزنجان

- شهرستان ایجرود-زنجان 

روستای جوقین
وزارت جهاد کشاورزی31603160فرامرز زمانیبانک کشاورزی

3زنجانزنجاناصالح باغ1047

استان زنجان،شهرستان 

زنجان ،دهستان قره 

پشتلو،روستای ساریکند

وزارت جهاد کشاورزی768768فرامرز مغانلوبانک کشاورزی

1048
مکانیکی وتعمیر 

ادوات کشاورزی
2ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

روستای چسب
وزارت صنعت، معدن و تجارت650650فرج اله حیدریپست بانک

2ایجرودزنجانتولید نان بستنی1049
روستای -ایجرود -زنجان 

چاپوق
صندوق کارآفرینی امید

فرج اله صحبت 

لو
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1050

احداث و راه اندازی 

نیروگاه گازی 

 2حرارتی با ظرفیت 

مگا وات

20ابهرزنجان
- اراضی شریف آباد - ابهر 

جنب سه راهی نورین
وزارت نیرو4000040000فرجاد بداغیبانک کشاورزی

1051

احداث گلخانه 

سبزی و صیفی جات 

متر مربع1000

2طارمزنجان
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای ماماالن
وزارت جهاد کشاورزی860860فرح اسگندریپست بانک

1052
تولید گلیم دستبافت 

ایرانی و محلی
100100فرح ناز عزیزیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1سلطانیهزنجانفرش دستباف1053

زنجان شهرستان سلطانیه 

روستای ویر خ ولیعصر خ 

مطهری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فرح ناز ملکیبانک کشاورزی

1ابهرزنجانتولید البسه سنتی1054
ابهر روستای دولت آباد خ 

52اصلی پ 
180180فرحناز امیدیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانقالیبافی1055
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای اینچه
بانک توسعه تعاون

فردوس یوسف 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2زنجانزنجانپاپوش سنتی1056

 زنجان 30زنجان کیلومتر 

میانه منطقه زنجانرود 

روستای نیک پی میدان 

96/2آزادی پالک 

صندوق کارآفرینی امید
فرزانه 

خانمحمدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1057
زنجان ایجرود روستای 

احمد کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرشته باقریصندوق کارآفرینی امید

1ابهرزنجانالبسه محلی1058
ابهر شهرک قروه خ بهشتی 

44پ 
110110فرشته بهرامیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی1059
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای نظرقلی
100100فرشته کیانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ایجرودزنجانپرورش ماهی قزآال1060
زنجان ایجرود روستای حاج 

قشالق
صندوق کارآفرینی امید

فرضعلی قره 

داغی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

1خدابندهزنجانگلیم بافی1061
شهرستان - استان زنجان

روستای الچوان- خدابنده 
صندوق کارآفرینی امید

فرناز طاهری 

قیداری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1062

برنامه کسب و کار و 

احداث گلخانه 

هیدروپونیک توت 

فرنگی

8ابهرزنجان

زنجان شهرستان ابهر 

اراضی روستای پیرسقا 

مزرعه ترکان

وزارت جهاد کشاورزی21800900فرهاد صباحیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848فریبا باباییبانک کشاورزیماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجانفرش بافی1063
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1064

پرورش گوسفند 

ارایه تعهد  )داشتی 

به جهاد کشاورزی از 

(بابت اصالح نژاد دام

وزارت جهاد کشاورزی821821فریبا صادق بیگیبانک کشاورزیابهر رستای آقچه کند2ابهرزنجان

1065

توسعه وتجهیزباجه 

پست بانک روستای 

بویین و خرید خود 

پرداز

2ابهرزنجان
روستای -زنجان سلطانیه 

بویین
650650فریبا طاهریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848فریبا مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1066

1067
تولید فرش دستباف 

ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848فریبا مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجان

1068
گلیم و فرش 

دستبافت
150150فریبا مقدمصندوق کارآفرینی امیدصایین قلعه روستای پیرسقا1ابهرزنجان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1069
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای گالبر
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فریده امینیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی1070
زنجان ایجرود روستای 

باریکاب
صندوق کارآفرینی امید

فریده پرچکانی 

چوزکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1طارمزنجانلباسهای محلی1071
شهرستان طارم روستای 

هارون آباد سفلی
100100فریده حیدریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1072
زنجان ایجرود روستای 

احمدکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فریده دولت یاریپست بانک
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1خدابندهزنجانگلیم بافی1073

شهرستان - استان زنجان

-شهر سجاس - خدابنده 

نبش بهمن - خیابان آوینی 

8

100100فریده رفیعیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فریده صفریصندوق کارآفرینی امیدزنجان دندی روستای شیخلر4ماهنشانزنجانکارگاه گلیم بافی1074
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1075
تولید تابلو فرش و 

قالی دستبافت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریده عزیزیبانک کشاورزیروستای چشین- ابهر1ابهرزنجان

1ایجرودزنجانفرش دستبافت1076
شهرستان ایجرود روستای 

باریکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فریده مرادیپست بانک

1ایجرودزنجانفرش بافی1077
ینگی -ایجرود-زنجان

کندسادات
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریدون دوستیصندوق کارآفرینی امید

1078
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

کاکاباد
وزارت جهاد کشاورزی456456فریدون طاهریبانک کشاورزی

1سلطانیهزنجانقالیبافی1079
زنجان سلطانیه روستای 

آقزوج
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فریدون قیداریبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانمعرق چوب1080
شهرستان - استان زنجان 

روستای ده جالل- خدابنده
بانک توسعه تعاون

فضایل رستمی 

ده جاللی
500480

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1081
کارگاه تولیدی 

پوشاک زنانه و مردانه
7خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

بلگه شیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000فضاییل سلیمیصندوق کارآفرینی امید

1082
 50گوسفند داشتی 

راسی
3خدابندهزنجان

زنجان خدابنده بخش افشار 

روستای بختی
پست بانک

فضل اله 

اسماعیلی
وزارت جهاد کشاورزی900900
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100100فضه روحانیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان طارم شهر اببر1طارمزنجانبافتنی های سنتی1083
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1084
تولید فرش دستباف 

ایرانی
بانک کشاورزیماهنشان روستای آقکند1ماهنشانزنجان

فضه عشقی 

جهانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848فضه کشاورزیبانک کشاورزیماهنشان روستای بهستان1ماهنشانزنجانفرش بافی1085

1086
تولید لباس محلی 

اقوام
1طارمزنجان

طارم روستای هارون آباد 

سفلی
صندوق کارآفرینی امید

فهیمه خدایی 

هزاررودی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی1087

شهرستان - استان زنجان

روستای آبی - خدابنده 

سفلی

5555فهیمه شریفیانبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1088
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی300300فهیمه طالبیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای ارزخوران1ماهنشانزنجان

5050فهیمه نجفعلیپست بانکابهر روستای قارلوق1ابهرزنجانگلیم بافی1089
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1090
زنجان ایجرود روستای قره 

سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050فوزیه کریمیپست بانک

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1091
روستای -ایجرود - زنجان 

کوسه لر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فوزیه نبی لوصندوق کارآفرینی امید

1092
پرورش گوسفند 

(راسی50)
2خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای باغلوجه
پست بانک

فیروز عیسی 

بیگلو
وزارت جهاد کشاورزی15001500

1093
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی300300فیروز محمدیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای خیراباد1ماهنشانزنجان
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1094
سری دوزی لباس 

زنانه
1خرمدرهزنجان

استان زنجان شهرستان 

روستای قلعه - خرم دره 

کوچه فرعی , حسینیه 

طبقه همکف, کوچه اول 

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فیروزه کرمیپست بانک

2طارمزنجانخرید تراکتور یاغی1095
زنجان شهرستان طارم شهر 

آب بر
وزارت جهاد کشاورزی320320فیض اله محمدیپست بانک

1096
- مجتمع خدماتی 

رفاهی بین راهی
40طارمزنجان

استان زنجان شهرستان 

دهستان درام- طارم 
1800018000قاسم محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای باربکاب1ایجرودزنجانفرشبافی1097
قبله علی 

شهریاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555

1خدابندهزنجانگلیم بافی1098

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای آبی سفلی 

139کوچه مطهری پالک 

100100قدمخیر باقریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1099
 راسی 90دامداری 

گوسفند داشتی
3خرمدرهزنجان

خ بهشتی خ - سوکهریز 

 متری 6مخابرات کوچه

2پالک 

وزارت جهاد کشاورزی16931693قربان باباییبانک کشاورزی

1100
خدمات حمل و نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

- خدابنده بخش بزینه رود 

زرین رود خ انقالب منزل 

شخصی

256256قربان صالحیتصندوق کارآفرینی امید
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1ماهنشانزنجاندامداری1101
ماهنشان روستای 

سهندسفلی
وزارت جهاد کشاورزی320320قربانعلی حیدریبانک کشاورزی

1102
پرورش گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی200200قربانعلی طارمیصندوق کارآفرینی امیدروستای خالق آباد1خدابندهزنجان
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1103
پرورش گوسفند 

 راسی30داشتی 
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

احمدکندی
پست بانک

قربانعلی محمد 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2ایجرودزنجانفرشبافی1104
شهرستان ایجرودروستای 

گالبر
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100قمر فتحیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848قمر مالئیبانک کشاورزیماهنشان روستای ماداباد1ماهنشانزنجانفرش بافی1105

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050قمری رشیدیبانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1106

1107
بسته بندی حبوبات 

غالت و برنج
3خرمدرهزنجان

شهرستان خرم دره روستای 

نصیر آباد ضلع شمالی جاده 

ترانزیت نرسیده به نصیر آباد

وزارت جهاد کشاورزی23002300قنبر گلمحمدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی580580قندعلی محمدیبانک توسعه تعاونروستای سرخ اباد2طارمزنجان30گوسفند داشتی 1108

1109

مجتمع خدماتی 

گردشگری شهید 

حمزه ای

4ماهنشانزنجان
نجان ،دندی،سه راهی 

حسن آباد
48004800قهرمان خدیوپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

13خرمدرهزنجانتولید کفش ماشینی1110

- شهرستان خرمدره 

خ - روستای نصیرآباد 

7پ- ولیعصر 

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900کاظم بهروزیپست بانک

2طارمزنجانتراکتور کمر شکن1111
شهرستان طارم دهستان 

گیلوان روستای محمد آباد
وزارت جهاد کشاورزی318318کاظم حسینیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی150150کامبیز حسنیبانک کشاورزیروستای تهم1زنجانزنجانکاشت گل محمدی1112
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1113

پرورش ونگهداری 

,تولیدموم,زنبورعسل

گرده ی گل ,بره موم

وژل رویال

3ابهرزنجان

شهرستان /استان زنجان

دهستان /بخش مرکزی/ابهر

روستای /درسجین 

خیابان /خیابان ازناب/کلنگرز

طبقه /0پالک/امام خمینی 

ی همکف

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی10801080کامران نجاتیبانک توسعه تعاون

1114
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1زنجانزنجان

زنجان زنجانرود روستای 

سلطان آباد
500500کاوه اکبریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2ماهنشانزنجانپرورش زنبور عسل1115
ماهنشان روستای چهره تپه 

وییالق سهند
وزارت جهاد کشاورزی731700کبری امامیبانک توسعه تعاون

5050کبری امینیبانک کشاورزیروستای گالبر1ایجرودزنجانگلیم بافی1116
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری بهرامیصندوق کارآفرینی امیدشهر زرین آباد1ایجرودزنجانفرشبافی1117

1118
پرورش گوسفند 

 راسی30داشتی 
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

هلیل آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200کبری جوادیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی1119
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050کبری حیدریپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری رحیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای_ایجرود_زنجان1ایجرودزنجانفرش بافی1120

1ایجرودزنجانگلیم بافی1121
شهرستان ایجرود روستای 

اوچ تپه
100100کبری رسولیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1122
زنجان ایجرود روستای 

قارختلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050کبری غریبیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848کبری قاسمیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1123

1ایجرودزنجانفرش دستبافت1124
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050کبری قاسمیپست بانک
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1125
پرورش بز شیری 

نژاد سانن
2سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

خیراباد
وزارت جهاد کشاورزی980980کبری قاسمیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050کبری کرمیبانک کشاورزیروستای سعید آباد1ایجرودزنجانفرشبافی1126

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1127
زنجان ایجرود روستای قره 

سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555کبری کریمیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848کبری محبیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1128

1129
پرورش گاو 

(راس10)شیری
2خدابندهزنجان

خدابنده بخش بزینه رود 

روستای شرور
وزارت جهاد کشاورزی25002500کرمعلی خانه بادبانک کشاورزی

1130
پرورش ماهیان سرد 

ابی
پست بانکشیرین سو- درام 1طارمزنجان

کریم سعادتی 

درام
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1131
 90گوسفند داشتی 

راسی داشتی
1طارمزنجان

زنجان شهرستان طارم 

روستای الزین
وزارت جهاد کشاورزی10001000کریم محمدیپست بانک

1132

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستای 

ولیدر

1طارمزنجان

شهرستان - استان زنجان 

 –بخش چورزق - طارم 

روستای ولیدر

432432کالم اله حاجیلوپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1133
تولید لباس اقوام 

محلی
100100کلثوم روحانیصندوق کارآفرینی امیدطارم اببر خیابان فرمانداری1طارمزنجان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1زنجانزنجانگیوه بافی1134
زنجان جاده تبریز روستای 

یامچی
100100کلثوم ملک لیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ماهنشانزنجانپرورش ماهی1135
زنجان دندی ابراهیم اباد 

19پالک 
وزارت جهاد کشاورزی20002000کوروش عسگریبانک کشاورزی

1136
واحد فرآوری و بسته 

بندی کنسرو زیتون
5طارمزنجان

استان زنجان شهرستان 

شهرک -شهر آب بر-طارم 

صنعتی آب بر

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500کیوان داداییصندوق کارآفرینی امید
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1137
لباس های محلی 

اقوام
1طارمزنجان

زنجان شهرستان طارم 

روستای هارون اباد
100100گل چمن صادقیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4848گل صباح صفائیبانک کشاورزیماهنشان روستای ایلی بالغ1ماهنشانزنجانگلیم بافی1138
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ماهنشانزنجانگلیم بافی1139
ماهنشان روستای 

بلندپرچین
100100گل قز مددیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4040گل گز باالئیبانک کشاورزیماهنشان1ماهنشانزنجانگلیم بافی1140
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سهند علیا1ماهنشانزنجانفرش بافی1141
گلثوم عیوضی 

اینکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100گلستان همتیصندوق کارآفرینی امیدطارم روستای گیالنکشه1طارمزنجانتولید لباس اقوام1142
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1143
پرورش گوسفند 

 راسی500داشتی 
6سلطانیهزنجان

 جاده 4کیلومتر - سلطانیه 

ابتدای شهرک - قیدار 

- صنعتی شهید باهنر 

مزرعه خانم باغ کن

بانک کشاورزی
گلک خانم باغ 

کن
وزارت جهاد کشاورزی78007800

1144
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی300300گلی کشاورزیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای بهستان1ماهنشانزنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848گوهر عسگریبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1145

1خدابندهزنجانگلیم بافی1146

شهرستان - استان زنجان

روستای دوتپه - خدابنده 

سفلی

صندوق کارآفرینی امید
الله زر اکبری 

دوتپه سفلی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1147
 30گوسفند داشتی 

راس
بانک کشاورزیماهنشان روستای ایلی بالغ1ماهنشانزنجان

الله کشاورز 

بهستانی
وزارت جهاد کشاورزی939939
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1148
 50گوسفند داشتی 

راسی
بانک کشاورزیسلطانیه روستای دوسنگان1سلطانیهزنجان

لطف اله بابائی 

دوسنگانی
وزارت جهاد کشاورزی12801280

1149
خرید دستگاه 

کمباین کابین دار
1ماهنشانزنجان

زنجان ماهنشان روستای 

ایالو
بانک کشاورزی

لطفعلی 

مهدیخانی
وزارت جهاد کشاورزی18501850

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848لطیفه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1150

بانک کشاورزیماهنشان خ اسالم1ماهنشانزنجانفرش بافی1151
لعیا پناهی 

پرچینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4040

100100لیال ابوذریبانک کشاورزیروستای اسپاس خ امام رضا1ابهرزنجانچرم دوزی1152
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1153
زنجان ایجرود روستای قره 

سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080لیال الماسیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی1154
شهرستان ایجرود روستای 

تازه کند
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050لیال حسنلوبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1155
زنجان ایجرود روستای 

خانجین
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050لیال حسنلوبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانگلیم بافی1156
شهرستان ایجرود روستای 

نکتو
100100لیال حقانی پورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت4040لیال خانیبانک کشاورزیمتری20ماهنشان خ 1ماهنشانزنجانگلیم بافی1157

1خدابندهزنجانپرورش قارچ1158
روستای - زنجان خدابنده 

آغوزلو
وزارت جهاد کشاورزی180150لیال خلیلیبانک توسعه تعاون

1ایجرودزنجانفرشبافی1159
شهرستان ایجرود روستای 

ینگی کند سادات
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال دوستیصندوق کارآفرینی امید

1160
کارگاه تولیدی چرم 

دوزی
2سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه بلوار سردار 

94پالک 
150150لیال رحیمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال رحیمیصندوق کارآفرینی امید1ماهنشان خ امام ک نسترن1ماهنشانزنجانفرش بافی1161
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال رحیمیپست بانکزنجان سلطایه روستای قلعه1سلطانیهزنجانفرشیافی1162

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150لیال رضایی یگانهبانک توسعه تعاونزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانفرش بافی1163

وزارت صنعت، معدن و تجارت8080لیال صالحیبانک کشاورزیزنجان ایجرود اغلبیک1ایجرودزنجانفرش بافی1164

1165
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
500500لیال صفری بالغیپست بانکماه نشان روستای ایلی بالغ1ماهنشانزنجان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

4848لیال عزیزیبانک کشاورزیماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجانگلیم بافی1166
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1167
شهرستان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555لیال قاسمیبانک کشاورزی

1168
سری دوزی )خیاطی

(لباس زنانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500لیال کاظمیصندوق کارآفرینی امیدخدابنده روستای بلگه شیر1خدابندهزنجان

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1169
روستای -ایجرود - زنجان

باریکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال کردلوبانک توسعه تعاون

1170
تولیدی پوشاک 

مردانه و بچه گانه
13خرمدرهزنجان

روستای نصیرآباد - خرمدره 

8خ امام رضا پ- 
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000لیال کریمیصندوق کارآفرینی امید

4848لیال کریمیبانک کشاورزیماهنشان روستای ایلی بالغ1ماهنشانزنجانگلیم بافی1171
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانبافتنی های سنتی1172
استان زنجان شهرستان 

دهستان هزارود- طارم 
100100لیال محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050لیال ملکی ویریبانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجانقالیبافی1173

1سلطانیهزنجانقالبافی1174
روستای - آدرس سلطانیه 

ترکانده
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050لیال مهدیخانلوبانک کشاورزی
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1175

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک ودستگاه 

خودپرداز

10001000لیال مولویپست بانکزنجان روستای رازبین2زنجانزنجان
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1176
کارگاه تولیدی 

قالیبافی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه خیابان 

شهید ختوانی
بانک کشاورزی

لیال نجفی 

کبوترکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1177
کارگاه تولیدی فرش 

دستبافت
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال نوروزیصندوق کارآفرینی امیدروستای اولنگ- سلطانیه 1سلطانیهزنجان

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1178
زنجان ایجرود روستای 

خانجین
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050لیال نیک نژادبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1179
زنجان ایجرود روستای 

احمد کندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050لیالن رفیعیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050لیالن غفاریبانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای چتز1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1180

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیالن فرخیبانک کشاورزیزنجانرودروستای ملک باغی1زنجانزنجانفرش بافی1181

1182
 50گوسفند داشتی

راسی
2ایجرودزنجان

شهرستان - استان زنجان 

بخش حلب - ایجرود 

روستای ارکویین

وزارت جهاد کشاورزی14201420مارال پرنلوبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرشبافی1183

-شهرستان ایجرود - زنجان 

منزل -  روستای خانجین 

همتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مارال عزیزیبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانبوم گردی1184
شهرستان - استان زنجان

روستای ماداباد- خدابنده
صندوق کارآفرینی امید

مالک اژدر 

بیگدلی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1185
 50گوسفند داشتی 

راسی
2زنجانزنجان

زنجان بخش قره پشتلو 

روستای داش تپه
وزارت جهاد کشاورزی10001000مالک اشتر ایمانیبانک کشاورزی

1186
گلیم بافی و فرش 

بافی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرود روستای 

اغلبیک علیا
صندوق کارآفرینی امید

ماه جبین 

ابراهیمی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1187
گوسفند داشتی 

راسی50
وزارت جهاد کشاورزی15201520ماه جین امینیبانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای گالبر2ایجرودزنجان

1ایجرودزنجانفرش بافی1188
زنجان ایجرود روستای قره 

سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت8080ماه زر الماسیبانک کشاورزی

100100ماه زر رحیمیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سریک4ماهنشانزنجانکارگاه گلیم بافی1189
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

400400ماه زر کریمیانصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سریک7ماهنشانزنجانگلیم بافی1190
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

11ابهرزنجانگلیم بافی1191

ابهر روستای عمید آباد خ 

سعدی کوچه شهید عباس 

961مختاری پ 

150150ماهیده سرداریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2ایجرودزنجانتولیدانواع نان بستنی1192
روستای -ایجرود-زنجان

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مجتبی دوستیصندوق کارآفرینی امید

1193

طرح توسعه ناوگان 

-حمل ونقل روستایی

خرید خودروی سمند

250250مجتبی رحیمیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجان
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1194
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1خدابندهزنجان

شهرستان - استان زنجان

روستای - خدابنده 

بوالماجی

500500مجتبی مظفریپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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1195

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستایی 

زرند

2خدابندهزنجان
روستای - خدابنده - زنجان 

زرند
پست بانک

مجتبی نصیری 

زرندی
980980

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1196
شرکت حمل و نقل 

زر بار نگین زنجان
18زنجانزنجان

-بخش زنجانرود-زنجان

-دهستان زنجانرود پایین

قولی )روستای سلطان آباد

 75جاده کیلومتر  (قصه

-روستای رستمی-میانه 

طبقه همکف

2499818000مجید احدیبانک توسعه تعاون
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1197

خرید تراکتور و 

ادوات مدرن 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی417417مجید احمدزادهبانک کشاورزیروستای سایان2زنجانزنجان

1198
تراکتور زتور مدل 

proxima  100
وزارت جهاد کشاورزی14501450مجید بایستبانک کشاورزیروستای ویر- سلطانیه 2سلطانیهزنجان

1سلطانیهزنجانفرش بافی1199
زنجان سلطانیه روستای 

خیرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مجید حیدریبانک کشاورزی

1200
 200بره پرواری 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی19501950مجید ختوانهپست بانکسلطانیه اراضی فنجان آباد3سلطانیهزنجان

1201
 50گوسفند داشتی

راسی
2ایجرودزنجان

شهرستان - استان زنجان 

بخش حلب ینگی - ایجرود 

جامع السرا

وزارت جهاد کشاورزی14401440مجید رمضانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500مجید عباسیصندوق کارآفرینی امیدهزار رود علیا5طارمزنجانکابینت سازی1202
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1203

پرورش گوسفند 

 ) رأس 50داشتی 

ارایه تعهد به جهاد 

کشاورزی از بابت 

(اصالح نژاد دام

بانک کشاورزیابهر روستای زره باش2ابهرزنجان
مجید گروسی 

زره باشی
وزارت جهاد کشاورزی821821

12طارمزنجاناقامتی پذیرای اهورا1204
زنجان طارم دستجرده روبه 

روی پمپ بنزین
60006000مجید محمدیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1205
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
500500مجید محمدیپست بانکروستای مشمپا1زنجانزنجان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1ایجرودزنجانفرشبافی1206
شهرستان ایجرودروستای 

باریکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت170170مجید محمودیبانک توسعه تعاون

1207
پرورش ماهیان سر 

آبی
2ایجرودزنجان

زنجان شهرستان اجرود 

روستای حاج قشالق
وزارت جهاد کشاورزی10001000مجید نادریصندوق کارآفرینی امید

1208
طرح چند منظوره 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی480480مجید نجفیبانک کشاورزیخدابنده روستا آقبالغ سفلی6خدابندهزنجان

1209
تولیدی کابینت و 

مصنوعات چوبی
9سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

خیرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500مجید نصیریصندوق کارآفرینی امید

2ماهنشانزنجانراس50دامداری1210
ماهنشان روستای 

سهندسفلی
وزارت جهاد کشاورزی15041504محبتعلی حیدریبانک کشاورزی

1ماهنشانزنجاندامداری1211

استان زنجان شهرستان 

- دهستان پری- ماهنشان 

روستای قزلجه

وزارت جهاد کشاورزی13501350محبعلی عبادیبانک کشاورزی
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1212

سیستم بازچرخانی 

آب و استفاده مجدد 

از پساب کشت 

تلفیقی آبزی پروری 

، محصوالت گلخانه 

ای ، ماکیان و 

غیرماکیان

وزارت جهاد کشاورزی60106010محبوبه سرابیبانک کشاورزیزنجان روستای کوشکن5زنجانزنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848محبوبه مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1213

2طارمزنجانپرورش ماهی1214
زنجان شهرستان طارم 

دهستان درام
صندوق کارآفرینی امید

محترم السادات 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

1215
بومی گردی 

وگردشگری
1خدابندهزنجان

زنجان خدابنده روستای 

پیرگاوگل
پست بانک

محدثه اینانلوی 

زرینگلی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1216
 90گوسفند داشتی 

راسی
2خرمدرهزنجان

خرمدره روستای شویر 

خیابان حکیم هیدجی 

6پالک 

وزارت جهاد کشاورزی20702070محرم نوریبانک کشاورزی

1217
پرورش گوسفند 

داشتی
بانک کشاورزیروستای گنبد2ایجرودزنجان

محرمعلی 

افشاری فرد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

4سلطانیهزنجانگاوداری شیری1218

زنجان شهرستان سلطانیه 

روستای ویر خ ولیعصر 

جنوبی کوچه شهید باهنر

پست بانک
محرمعلی 

صادقی ویری
وزارت جهاد کشاورزی20002000
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1219

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستای 

قشالق

1زنجانزنجان
زنجان بخش قره پشتلو 

روستای قشالق
650650محسن جمالیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1220

دام سبک گوسفند 

آمیخته داشتی 

راس50

2ماهنشانزنجان
ماهنشان روستای ینگجه 

سینار
وزارت جهاد کشاورزی300300محسن زیادیصندوق کارآفرینی امید

20زنجانزنجانطرح کره فندق1221

روستای پایین کوه خیابان 

محمد محمدی نبش کوچه 

465خدایاری پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت65006500محسن محبیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی1222
زنجان ایجرود روستای 

جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محسن محمدیصندوق کارآفرینی امید

1223

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستای 

مشکین

1زنجانزنجان
زنجان بخش قره پشتلوه 

روستای مشکین
650650محسن محمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1224
کارگاه تولیدی 

قالیبافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050محسن نوروزیبانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجان

1225
تولید مصنوعات 

چوبی
10سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

سنبل آباد خ انقالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت22002200محمد احمدیپست بانک
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1226
پرورش گوسفند 

داشتی
2ایجرودزنجان

ایجرود بخش حلب ینگی 

کند جامع سرا
بانک کشاورزی

محمد باقر 

عسگری
وزارت جهاد کشاورزی11001100

1227
طرح توسعه پرورش 

بوقلمون گوشتی
3خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

خمارک
وزارت جهاد کشاورزی24002400محمد باقریبانک کشاورزی

1228
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

قوشچی
وزارت جهاد کشاورزی580580محمد بدرلوبانک کشاورزی

1229
تولید رشته آشی و 

پلویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600محمد برجیپست بانک1سوکهریز خ امام پالک 4خرمدرهزنجان

وزارت جهاد کشاورزی11641164محمد بهمنیانبانک توسعه تعاونروستای واالرود2زنجانزنجانخرید ادوات باغی1230

1231
خدمات حمل و نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده بخش بزینه رود 

روستای سراب

256256محمد بیگدلیصندوق کارآفرینی امید
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1232

پرورش گوسفند 

راسی 90داشتی 

اصالح شده

3خدابندهزنجان
زنجان خدابنده روستای 

نظرقلی
وزارت جهاد کشاورزی17601760محمد بیگدلیبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانخدمات حمل و نقل1233

استان زنجان شهرستان 

خدابنده زرین آباد روستای 

داش بالغ

صندوق کارآفرینی امید
محمد تقی 

بیکدلو
256256

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1234

پرورش گوسفند 

راسی 90داشتی 

افشاری اصالح شده

3خدابندهزنجان
شهرستان خدابنده بخش 

سجاسرود روستای نهروان
پست بانک

محمد جعفر 

رضایی
وزارت جهاد کشاورزی17001700

1235
خرید ادوات مدرن 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی6363محمد حبیبیبانک کشاورزیروستای سهله1زنجانزنجان

1236
پرورش قارچ دکمه 

 تنی60ای 
7خرمدرهزنجان

شهرستان خرمدره، روستای 

قلعه حسینیه
صندوق کارآفرینی امید

محمد حسن 

مرسلی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

1237
تولید ادوات مکانیزه 

کشاورزی
2ابهرزنجان

روستای عمیدآباد خیابان 

1214سعدی پالک 
پست بانک

محمد حسین 

عباسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت480480

1ایجرودزنجانتولید فرش1238
شهرستان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050محمد حیدریپست بانک

1239

توسعه وتجهیز 

کارگاه چلنگری 

اهنگری سنتی

1زنجانزنجان
زنجان بخش زنجانرود 

روستای انداباد علیا
150150محمد حیدریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1240
پرورش و اصالح نژاد 

 راسی15گاو شیری 
2خدابندهزنجان

بخش - خدابنده - زنجان

روستای سرشبار- بزینه رود 
وزارت جهاد کشاورزی12001200محمد خواجه وندبانک کشاورزی

2طارمزنجانخرید تراکتور1241
شهرستان طارم روستای 

کهیا
وزارت جهاد کشاورزی480480محمد دوستیبانک توسعه تعاون
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1242
پرورش گوسفند 

راسی30داشتی 
1خدابندهزنجان

خدابنده بخش بزینه رود 

روستای زاغچ
بانک کشاورزی

محمد دین 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی576576

4خدابندهزنجانسری دوزی لباس1243

شهرستان - استان زنجان

-روستای گوندره - خدابنده 

 میدان محله پایین ، کوچه 

 ، 113محمدی ، پالک 

طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000محمد رجبیصندوق کارآفرینی امید

1244

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک روستای 

قزلبالغ

1خدابندهزنجان

شهرستان - استان زنجان

- بخش بزینه رود- خدابنده

روستای قزلبالغ

پست بانک
محمد رحیم 

رحیمی
260260

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1245
 250دام داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی72007200محمد رضا افشاربانک کشاورزیخدابنده کرسف5خدابندهزنجان

1246
تولید انواع رشته 

آشی و پلویی
2خرمدرهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خرمدره روستای سوکهریز
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000محمد رضا برجیپست بانک

1247
دکور )دکوراسیون 

(چوبی
2ایجرودزنجان

شهرستان ایجرود روستای 

جوقین خیابان فردوسی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400محمد رضا زمانیپست بانک

1248

توسعه وتجهیز 

کارگاه چلنگری 

اهنگری سنتی

1زنجانزنجان
زنجان بخش زنجانرود 

روستای انداباد علیا
150150محمد رضا وفاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1249

توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک روستای 

آهارمشکین

1خدابندهزنجان
-شهرستان خدابنده -زنجان

روستای آهارمشکین
300300محمد سعادتیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی13001300محمد شکیباپست بانکروستای گیالنکشه2طارمزنجان100بره پرواری1250

1251
پرورش 

(راسی30)گوسفند
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای سرشبار
وزارت جهاد کشاورزی668668محمد شمسیبانک کشاورزی

1252
خرید کمباین 

نیوهلند
4خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

توپقره
وزارت جهاد کشاورزی57765776محمد شهنوازیبانک کشاورزی

1253
پرورش و نگه داری 

گله و دام
بانک کشاورزیزنجان ماهنشان پری قزلجه3ماهنشانزنجان

محمد عالی 

زمانی
وزارت جهاد کشاورزی12341234

1254
ایجاد گلستان گل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد علی باللیبانک کشاورزیماهنشان روستای توزالر2ماهنشانزنجان

2خدابندهزنجاناقامتگاه بوم گردی1255

سهرورد خ اشراق کوچه 

چهارم اقامتگاه بوم گردی 

سهرورد

پست بانک
محمد علی 

بهرامی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1256

گردشگری و بوم 

گردی و جذب 

توریست

2خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده شهر سهرورد 

خیابان ساحل

بانک توسعه تعاون
محمد علی 

بیگدلی
1500280

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1257
 30گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی780780محمد غفاریبانک کشاورزیروستای چتز-زنجان ایجرود 1ایجرودزنجان

6خرمدرهزنجانتولیدی جوراب1258
روستای اردجین خ شهید 

120عزیزالهی پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000محمد فیروزیصندوق کارآفرینی امید
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3سلطانیهزنجانتولید کفش چرمی1259

زنجان شهرستان سلطانیه 

دهستان گوزلدره خیابان 

دانشجو کوچه ی تعاون 

414پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500محمد قربانیصندوق کارآفرینی امید

1260
پرورش گوسفند 

دشتی
1سلطانیهزنجان

روستای - سلطانیه - زنجان 

- خیابان کوهسار - واالیش 

34پالک

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد گروسیبانک کشاورزی

1261
پرورش گاو شیری 

راسی مولد15
3خدابندهزنجان

شهرستان -استان زنجان

-بخش بیزین رود-خدابنده

روستای خنداب

وزارت جهاد کشاورزی17001700محمد گنج خانیپست بانک

1262
پرورش گاو شیری 

 راسی15
5خدابندهزنجان

زنجان خدابنده شهر 

سجاس روستای نهاویس
وزارت جهاد کشاورزی720720محمد محبی فربانک کشاورزی

1263
پرورش گوسفند 

داشتی
6طارمزنجان

استان زنجان شهرستان 

طارم روستای دستجرده
وزارت جهاد کشاورزی30003000محمد محمدیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی12801280محمد محمدیبانک کشاورزیخدابنده روستای دوغانلو2خدابندهزنجان راسی50دام داشتی 1264

وزارت جهاد کشاورزی700700محمد محمودیپست بانکزنجان ایجرود روستای شیوه3ایجرودزنجانزنبور داری1265

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050محمد مرادیبانک کشاورزیروستای قره داغ1ایجرودزنجانفرشبافی1266

پست بانکماهنشان روستای برونقشالق2ماهنشانزنجانگیاهان دارویی1267
محمد مصطفی 

نظری
وزارت جهاد کشاورزی200200

1268
 10واحد گاوشیری 

راسی
1سلطانیهزنجان

زنجان شهرستان سلطانیه 

روستای ویر خ ولیعصر
وزارت جهاد کشاورزی10721072محمد ملکیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانتولید نان بستنی1269
زنجان ایجرود روستای 

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300محمد میرزائی نیاصندوق کارآفرینی امید
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1270

خرید تجهیزات و 

ادوات مکانیزاسیون 

کشاورزی

2زنجانزنجان
زنجان بخش مرکزی 

روستای شکور چی
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد نعمتیصندوق کارآفرینی امید

1271
گوسفند 

راسی50داشتی
وزارت جهاد کشاورزی14901490محمد هارونیبانک کشاورزیماهنشان روستای ساراغل2ماهنشانزنجان

1272

توسعه وتجهیز 

کارگاه چلنگری 

اهنگری سنتی

1زنجانزنجان
زنجان بخش زنجانرود 

روستای انداباد علیا
150150محمد وفاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150محمد وفاصندوق کارآفرینی امیدزنجان روستای اند آباد علیا1زنجانزنجانچاقو سازی1273
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1274
کشت و تولید بذر 

سیب زمینی مادری
9سلطانیهزنجان

 جاده تهران ، 25کیلومتر 

- جاده خیراباد6کیلومتر 

ساریجالو مزرعه شرکت 

تدبیرسازان سبز خمسه

بانک کشاورزی
محمدابراهیم 

سعیدمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی55005500

2طارمزنجانخرید تراکتور1275
شهرستان - استان زنجان 

روستای کرد اباد- طارم
پست بانک

محمدباقر 

عمیدی
وزارت جهاد کشاورزی360360

وزارت جهاد کشاورزی15501550محمدباقر کریمیبانک کشاورزیماهنشان روستای ساراغل2ماهنشانزنجانراسی50دامداری1276

1277
دامداری های سبک 

و سنگین
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند جامع اسراء
بانک کشاورزی

محمدجعفر 

رمضانی
وزارت جهاد کشاورزی700700

1278
ایجاد گلستان گل 

محمدی
2ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای برون 

قشالق
پست بانک

محمدحسن 

عجملو
وزارت جهاد کشاورزی200200
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1279
 50گوسفند داشتی 

راسی
2ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

روستای آالچمن
بانک کشاورزی

محمدحسین 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی13201320

1280
واحد پرورش گاو 

 راس10شیری 
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

خیرآباد
بانک کشاورزی

محمدحسین 

جعفری نیا
وزارت جهاد کشاورزی12471247

بانک کشاورزیماهنشان روستای برونقشالق2ماهنشانزنجانگیاهاهان دارویی1281
محمدحسین 

عجملو
وزارت جهاد کشاورزی250250

بانک کشاورزیماهنشان روستای میراخور1ماهنشانزنجانخدمات مدرن سازی1282
محمدرضا 

بیگدلی
وزارت جهاد کشاورزی15901590

1زنجانزنجانپرورش قارچ خوراکی1283
زنجان روستای زرنان 

316خیابان تختی پ 
بانک توسعه تعاون

محمدرضا 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی150150

بانک کشاورزیسلطانیه روستای خرمدرق1سلطانیهزنجانپرورش گوسفند1284
محمدرضا 

سلیمانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1285
پرورش گاوشیری 

راسی5
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده بخش مرکزی 

روستای الچوان

وزارت جهاد کشاورزی860860محمدرضا شیریپست بانک

1286

پروژه بسته بندی 

 20عسل به ظرفیت 

تن

5ماهنشانزنجان
ماهنشان روستای یاستی 

قلعه
وزارت جهاد کشاورزی42421600محمدرضا نجفیبانک توسعه تعاون

150150محمدرضا وفاصندوق کارآفرینی امیدروستای اند آباد علیا1زنجانزنجانچاقو سازی1287
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1288
 100پرورش گوساله 

راسی
3خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای آقجه قیا
صندوق کارآفرینی امید

محمدعلی 

جعفری قفس 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی10001000

1289
گوسفند داشتی 

افشاری
وزارت جهاد کشاورزی12001200محمدعلی جمالیپست بانکروستای قشالق1زنجانزنجان
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1سلطانیهزنجاندامداری1290

روستای - سلطانیه- زنجان

- خیابان کرباسی- قره بالغ

250پالک 

بانک کشاورزی
محمدعلی 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی490490

1291
پرورش گوسفند 

راسی50داشتی 
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

دوسنگان
وزارت جهاد کشاورزی12801280محمدعلی طالبیبانک کشاورزی

2طارمزنجانخرید تراکتور یاغی1292
زنجان شهرستان طارم 

روستای تشویر
وزارت جهاد کشاورزی521521محمدقلی نجفیبانک کشاورزی

1293
خرید دستگاه 

کمباین
2ماهنشانزنجان

زنجان ماهنشان روستای 

اوچ طاش
بانک کشاورزی

محمدکاظم 

سلطانی
وزارت جهاد کشاورزی18591859

1ایجرودزنجانتولیدنان بستنی1294
روستایی -ایجرود-زنجان

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محمود احمدیصندوق کارآفرینی امید

1295

تجهیز و توسعه خانه 

گردشگری الوند 

محمود :مجری)

(افشار

5خرمدرهزنجان

استان زنجان، شهرستان 

خرمدره، اراضی روستای 

الوند

32003200محمود افشارصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1296
پرورش گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی780780محمود پرنلوبانک کشاورزیروستای قره گونی1ایجرودزنجان

1297
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
500500محمود داداشیپست بانکزنجان چایرلو1زنجانزنجان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1298
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

زرین آباد روستای حلب
وزارت جهاد کشاورزی300300محمود رستمیصندوق کارآفرینی امید
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1299
پرورش گوسفند 

 راسی90داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمود سیمراخبانک کشاورزی7خرمدره روستای خلج پ2خرمدرهزنجان

1300
پرورش دام 

راسی90سبک
وزارت جهاد کشاورزی22802280محمود شهبازیبانک کشاورزیزنجان ماهنشان پری قزلجه3ماهنشانزنجان

1301

احداث مجتمع 

خدمات بین راهی 

آکانزانیا

42زنجانزنجان

الین شرقی بزرگراه در حال 

احداث زنجان بیجار و در 

5/8کیلومتر 

2000020000محمود صابریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1302
خرید ادوات 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی400400محمود کابلیبانک کشاورزیروستای قره بوطه1زنجانزنجان

1خدابندهزنجانپرورش زنبور عسل1303
استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای گوندره
وزارت جهاد کشاورزی200200محمود محمدیصندوق کارآفرینی امید

1304
تولید ساعت دیواری 

و چوبی
2ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

روستای چاپوق
صندوق کارآفرینی امید

محمود محمدی 

راد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

3ایجرودزنجانخرید خودرو1305
شهرستان -استان زنجان 

روستای بیدگنه-ایجرود
62806280محمود معصومیپست بانک

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1306
گوسفند داشتی 

 راسی190
3زنجانزنجان

-بخش قره پشتلو-زنجان

روستای آقجه قلعه
وزارت جهاد کشاورزی27302730محمود میرلوپست بانک

1307

توسعه وتجهیز 

کارگاه چلنگری 

اهنگری سنتی

1زنجانزنجان
زنجان بخش زنجانرود 

روستای انداباد علیا
150150محمود وفاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگاوداری1308
خدابنده بخش بزینه رود 

روستای گل تپه
بانک کشاورزی

محمودعلی 

قاسملو
وزارت جهاد کشاورزی20002000
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1309
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

روستای -ایجرود - زنجان

کهریز سیاه منصور
وزارت جهاد کشاورزی580580مدینه سعادتیبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی1310

شهرستان - استان زنجان

-شهر سجاس - خدابنده 

18پ- خیابان جانبازان

100100مرال ولیخانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای نیماور2زنجانزنجانزنبورداری1311
مرتضی 

جزءمطلبی
وزارت جهاد کشاورزی800800

1312

پرورش گوسفند 

 ) راس30داشتی 

ارایه تعهد به جهاد 

کشاورزی از بابت 

(اصالح نژاد دام

2ابهرزنجان
صایین قلعه روستای 

سروجهان
وزارت جهاد کشاورزی550550مرتضی جعفریبانک کشاورزی

1ماهنشانزنجاندامداری1313
زنجان ماهنشان روستای 

ایالو
بانک کشاورزی

مرتضی حاجی 

بیگی ایالویی
وزارت جهاد کشاورزی16001600

1314

پرورش و اصالح نژاد 

گوسفند داشتی 

راسی30

1خدابندهزنجان
شهرستان خدابنده روستای 

توحیدلو
وزارت جهاد کشاورزی700700مرتضی صفائیبانک کشاورزی

1315

تولید فرش 

دستبافت ایرانی و 

محلی

1زنجانزنجان
- زنجان رود - زنجان 

روستای ملک باغی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرتضی عباسیبانک کشاورزی

1316
فرآوری وبسته بندی 

ماهی قزل آال
وزارت جهاد کشاورزی50005000مرتضی محمدیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای میرآخور12ماهنشانزنجان
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1317
تولید انواع نان 

بستنی
2ایجرودزنجان

- شهرستان ایجرود -زنجان 

روستای چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مرتضی میرزائیصندوق کارآفرینی امید

250250مرتضی نجفیصندوق کارآفرینی امیدروستای سهرین1زنجانزنجانخرید خودرو1318
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1319
 50گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان - استان زنجان 

بخش حلب - ایجرود 

روستای ینگیکند جامع 

السرا

وزارت جهاد کشاورزی14801480مرسل عسگریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مرضیه حضرتیبانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجانقالیبافی1320

5050مرضیه رسولیبانک کشاورزیروستای اوچ تپه1ایجرودزنجانگلیم بافی1321
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی1322
شهرستان ایجرود روستای 

اوچ تپه
100100مرضیه رسولیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1323
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک اوچ تپه
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

روستای اوچ تپه
260260مرضیه رسولیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجانقالیبافی1324
مرضیه سلیمی 

ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

100100مرضیه محمدیصندوق کارآفرینی امیداببر1طارمزنجانبافتنی های سنتی1325
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجانقالیبافی1326
مرضیه ملکی 

ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ماهنشانزنجانگلیم بافی1327
متری 20ماهنشان خ 

شریعتی
100100مرضیه مهریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ماهنشانزنجانگلیم بافی1328
ماهنشان دندی شهرک 

کالسمین
100100مرضیه نصیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی1329
شهرستان ایجرود روستای 

اغلبیک علیا
صندوق کارآفرینی امید

مرضیه هدایت 

پور
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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100100مریم احمدیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای گونای1ماهنشانزنجانگلیم بافی1330
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانچرم دوزی1331
زنجان ایجرود روستای 

سفید کمر
140140مریم احمدیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانقالی بافی1332
زنجان ایجرود روستای 

اینچه رهبری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مریم احمدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مریم احمدیبانک کشاورزیسلطانیه روستای قره بالغ2سلطانیهزنجانفرش بافی1333

1خرمدرهزنجانقالی بافی1334
خرمدره روستای نصیر آباد 

2خیابان مخابرات پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم افشاریصندوق کارآفرینی امید

5خدابندهزنجانکشت زعفران1335
استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای مزید آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500مریم بیگدلیصندوق کارآفرینی امید

1خدابندهزنجانکشت زعفران1336
شهرستان - استان زنجان

روستای پسکوهان- خدابنده
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم پوربیگدلیصندوق کارآفرینی امید

4848مریم تقی لوبانک کشاورزیماهنشان روستای گونای1ماهنشانزنجانگلیم بافی1337
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1338
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

خیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی500500مریم جعفریبانک کشاورزی

1339
تولید فرش دستباف 

ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم جعفری علیاپست بانکماهنشان روستای سریک2ماهنشانزنجان

7خدابندهزنجانپنیرزنی1340
خدابنده سجاسرود روستای 

چوزک
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500مریم حیدریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مریم حیدریبانک کشاورزیروستای بیدگینه1ایجرودزنجانفرشبافی1341

1ایجرودزنجانخیاطی1342
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم حیدریپست بانک
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1343
 راسی 90دامپروری 

داشتی سنتی
2سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

طهماسب اباد
وزارت جهاد کشاورزی23992399مریم حیدریبانک کشاورزی

2خرمدرهزنجانخیاطی زنانه1344

خرمدره روستای شویر 

کوچه دوم شقایق کوچه 

احمد خمینی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم خیرالهیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم رحیمیبانک توسعه تعاونسلطانیه روستای قلعه1سلطانیهزنجانقالیبافی1345

1346
تولید قالی قالیچه 

دستباف
1خرمدرهزنجان

ر سٍتای قلع - خزهذر 

حسی یٌ خیاتاى هحوذی 

ک چَ ک ثَز

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم رشیدیصندوق کارآفرینی امید

2ایجرودزنجانگلیم بافی1347
روستای -ایجرود -زنجان 

اوچ تپه
5050مریم رفیعیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1348

توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک در 

روستای سارمساقلو

1زنجانزنجان
زنجان بخش قره پشتلو 

روستای سارمساقلو
650650مریم رمضانلوپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1ایجرودزنجانخیاطی1349
روستای -ایجرود -زنجان 

جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم سلطانیصندوق کارآفرینی امید

1ماهنشانزنجانگلیم بافی1350
ماهنشان خ اسالم ک شهید 

رستمی
صندوق کارآفرینی امید

مریم سیاه 

منصورزنجانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3زنجانزنجاناحداث گلخانه1351
مجتمع گلخانه ای 

شهرستان زنجان
وزارت جهاد کشاورزی33103310مریم شهیدیبانک کشاورزی

1طارمزنجانلباس های محلی1352
شهرستان طارم روستای 

گوهر
100100مریم عباسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1353
سرمه دوزی و 

رودوزی های الحاقی
2ابهرزنجان

ابهر روستای فنوش آباد خ 

اصلی
پست بانک

مریم علی 

جماعت
350350

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1ایجرودزنجانتولید فرش1354
شهرستان ایجرود روستای 

قارختلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مریم غریبیبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی1355

شهرستان - استان زنجان

-شهر سجاس - خدابنده 

7پ-خیابان خلیج فارس 

100100مریم گنج خانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1356
روستای - ایجرود - زنجان 

جوقین
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مریم محمدیبانک کشاورزی

1ماهنشانزنجانگارگاه گلیم بافی1357

متری 20خیابان -ماهنشان 

کوچه محمد -شریعتی 

654پالک -نظری 

4040مریم محمدیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانگلیم بافی1358
شهرستان ایجرود روستای 

جوقین
100100مریم محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848مریم مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1359

1ایجرودزنجانفرش بافی1360
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مریم معصومیپست بانک

1361
تولید فرش دست 

بافت
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مریم معصومیپست بانک

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1362
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مریم معصومیپست بانک

1ماهنشانزنجانگلیم بافی1363
متری 20ماهنشان خ 

شریعتی
100100مریم ملکیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مریم نجفیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان طارم شهر اببر1طارمزنجانگلیم بافی1364
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1365
مریم نظری 

چوزکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1طارمزنجانلباسهای محلی1366
شهرستان طارم روستای 

هزاررود
صندوق کارآفرینی امید

مریم ولی 

محمدی هزاررود
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1خدابندهزنجانقالیبافی1367
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای اینچه
صندوق کارآفرینی امید

مریم یوسف 

خانی اینچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1خدابندهزنجانگلیم بافی1368

شهرستان - استان زنجان

روستای آبی - خدابنده

سفلی

100100مریم یوسفخانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1369
طرح احداث باشگاه 

پرورش اندام
5خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

دوتپه سفلی
وزارت ورزش و جوانان25002500مسعود محمدیصندوق کارآفرینی امید

1370
پرورش گوسفند 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی600600مسلم پرنلوبانک کشاورزیروستای گنبد1ایجرودزنجان

1371
گوسفند داشتی 

راسی30
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

آقبالغ
بانک کشاورزی

مسلم جعفری 

آقبالغی
وزارت جهاد کشاورزی610610

1372
خرید ماشین و 

ماشین آالت
1زنجانزنجان

زنجان روستای آغکند 

بخش مرکزی
250250مشهود صحبتلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1373
بسته بندی حبوبات 

وغالت وبرنج
2خدابندهزنجان

زنجان شهرستان خدابنده 

بخش بزینه رود روستای 

قزلبالع

وزارت جهاد کشاورزی25002500مصطفی بیگدلیپست بانک

1374

کاشت داشت و 

برداشت و 

مکانیزاسیون 

خدمات کشاورزی

7ایجرودزنجان
زنجان ایجرود روستای 

چسب
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی25002400مصطفی صفریبانک توسعه تعاون

1375
پرورش گوسفند 

راسی30داشتی 
1سلطانیهزنجان

روستای - سلطانیه –زنجان 

خیرآباد خ امام خمینی پ 

543

وزارت جهاد کشاورزی450450مصطفی قنبریبانک کشاورزی
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1376
بوم )گردشگری

(گردی
7سلطانیهزنجان

زنجان شهرستان سلطانیه 

روستای ویر خ ولیعصر 

کوچه شادمان

23002300مصطفی محبیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

8زنجانزنجانتولید مس چکشی1377

- روستای دو اسب - زنجان 

کوچه شهید محمد 

41پالک - محمدی 

25002500مصطفی نظریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1378
ایجاد کارگاه گلیم 

بافی
7خدابندهزنجان

شهرستان -استان زنجان

-بخش سجاس رود-خدابنده

روستای چنگور

400400مطلب کریمیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200200معتبر طهماسبیبانک توسعه تعاونروستای زهتراباد1طارمزنجانجاجیم بافی1379
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1380
گوسفند 

(راسی50)داشتی
2خدابندهزنجان

زنجان خدابنده بخش افشار 

روستای اولی بیک
بانک کشاورزی

معرفت اله 

زنگینی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

2خدابندهزنجانبوم گردی1381

شهرستان - استان زنجان

- خیابان چمران - خدابنده 

15پالک - 3آذر 

صندوق کارآفرینی امید
معصومه 

اسکندری
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانبافتنی های سنتی1382
زنجان شهرستان طارم شهر 

آب بر
صندوق کارآفرینی امید

معصومه 

اسکندری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050معصومه الماسیبانک کشاورزیروستای قره سعید1ایجرودزنجانفرشبافی1383

1384
تولیدی فرش 

دستباف
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای قره 

سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050معصومه الماسیبانک کشاورزی

1385
ایجاد گلستان گل 

محمدی
2ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای برون 

قشالق
وزارت جهاد کشاورزی200200معصومه بهرامیپست بانک

2خدابندهزنجانکشت زعفران1386
استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای شهیدآباد
وزارت جهاد کشاورزی900900معصومه ترکصندوق کارآفرینی امید

1طارمزنجانبافتنی های سنتی1387
استان زنجان شهرستان 

دهستان ماماالن- طارم 
100100معصومه جعفریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1388
زنجان ایجرود روستای 

خانجین
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050معصومه حسنلوبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی1389
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050معصومه حیدریپست بانک

1390
کاشت زعفران 

وگیاهان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی950950معصومه حیدریبانک کشاورزیزنجان روستای خشکه رود2زنجانزنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050معصومه خوانیبانک کشاورزیسلطانیه روستای قره بالغ2سلطانیهزنجانفرش بافی1391

1392
کارگاه تولیدی 

قالیبافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050معصومه داودیبانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجان

1393
تولید تابلو فرش و 

قالی دستبافت
1ابهرزنجان

خ شهید اردشیر - نورین

روبروی - ک دانش- ترکی

11پ-مدرسه آمنه

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه رحمتیصندوق کارآفرینی امید

5050معصومه رسولیبانک کشاورزیروستای اوچ تپه1ایجرودزنجانگلیم بافی1394
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای ایچ1ایجرودزنجانفرشبافی1395
معصومه 

شاهمرادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555

4848معصومه فالحبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانگلیم بافی1396
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1397
شهرستان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050معصومه قاسمیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050معصومه قنبریپست بانکروستای احمد کندی1ایجرودزنجانفرشبافی1398

1399

پرورش و اصالح نژاد 

 راس 10گاو شیری 

مولد

2خدابندهزنجان
روستای - خدابنده - زنجان 

خنداب
بانک توسعه تعاون

معصومه گنج 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی15001300
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1ایجرودزنجانتولید فرش1400
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای شیوه
صندوق کارآفرینی امید

معصومه 

محمودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1401
پرورش گاو شیری 

 راس10
1خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

محمودآباد
بانک توسعه تعاون

معصومه 

محمودی نیا
وزارت جهاد کشاورزی300300

100100معصومه مرادیصندوق کارآفرینی امیدابهر روستای عمید آباد1ابهرزنجانگلیم بافی1402
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرشبافی1403
شهرستان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050معصومه معصومیپست بانک

1سلطانیهزنجانفرش بافی1404

روستای یوسف -سلطانیه

خیابان امام خمینی -آباد

16پالک (ره)

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه مقدمصندوق کارآفرینی امید

1405

تولید فرش 

دستبافت ایرانی و 

محلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4040معصومه ملکیبانک کشاورزیماهنشان1ماهنشانزنجان

1406
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1طارمزنجان

زنجان شهرستان طارم 

روستای پاوه رود
650650معصومه نجفیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2سلطانیهزنجانفرش بافی1407

زنجان سلطانیه خیابان 

چلبی اوغلی خیابان 

فروردین

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050معصومه هادویبانک کشاورزی

2ایجرودزنجانتولیدنان بستنی1408
روستایی -ایجرود-زنجان

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300معصومه همتیصندوق کارآفرینی امید

1طارمزنجانگلیم بافی1409
استان زنجان شهرستان 

هزارود- طارم 
100100معصومه یعقوبیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1410
تولید گلیم دستبافت 

ایرانی و محلی
100100معظمه رحمانیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای آقکند1ماهنشانزنجان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1ماهنشانزنجانگلیم بافی1411
زنجان دندی روستای 

ابراهیم اباد
4848معظمه نوروزیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4848مقدس فالحبانک کشاورزیماهنشان روستای بهستان1ماهنشانزنجانگلیم بافی1412
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانخیاطی1413
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مقدس کاظمیصندوق کارآفرینی امید

1414
راه اندازی کارگاه 

خیاطی
وزارت صنعت، معدن و تجارت14201420مقدسه حبیبیپست بانکزنجان روستای دو اسب2زنجانزنجان

2خدابندهزنجانقالیبافی1415
زنجان شهرستان خدابنده 

روستای اهار مشکین
صندوق کارآفرینی امید

مقصود علی 

محرمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1416
گوسفند 

راسی50داشتی
وزارت جهاد کشاورزی13101310مقصود مغانلوبانک کشاورزیقره اغاج سفلی2زنجانزنجان

2ماهنشانزنجانکشت گل محمدی1417
زنجان ماهنشان پری 

خندقلو
وزارت جهاد کشاورزی250250مالحت اجلیبانک کشاورزی

3ایجرودزنجانتولیدی پوشاک1418
روستای -زنجان ایجرود 

نکتو
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400ملک شکاریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848ملک مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1419

1ابهرزنجانالبسه محلی1420

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای زره باش خ شهید 

66فاتح پور ک کشاورز پ 

150150ملکه جعفریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانخیاطی مانتو دوز1421
شهرستان ایجرود روستای 

ایچ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ملکه صفریصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانفرش بافی1422
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای شیوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050ملیحه محمودیپست بانک

2طارمزنجانتراکتور باغی1423
زنجان شهرستان طارم 

روستای ونیسر
بانک کشاورزی

منصور پیر 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی318318



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1ایجرودزنجانفرش بافی1424
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050منصور تبادارپست بانک

4زنجانزنجانپرورش گاو شیری1425
 جاده زنجان 3کیلومتر 

تبریز جنب مرغداری فاطمی
بانک کشاورزی

منصور سعادت 

قلیان
وزارت جهاد کشاورزی40004000

1426

بسته بندی حبوبات 

و غالت و برنج و 

پوست کنی

4خرمدرهزنجان

زنجان جاده ترانزیت دو 

کیلومتری هیدج جنب 

 کیلووات هیدج63پست 

وزارت جهاد کشاورزی40004000منصور صالحیبانک کشاورزی

1طارمزنجانبافتنی های سنتی1427
شهرستان طارم روستای 

ونیسر
100100منظر قربانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1428
زنجان ایجرود روستای قره 

سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت130130منظر کریمیبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی250250منوچهر عجملوبانک کشاورزیماهنشان روستای برونقشالق3ماهنشانزنجانگیاهان دارویی1429

بانک کشاورزیماهنشان روستای گندی1ماهنشانزنجانگلیم بافی1430
منیژه برجی 

سفلی
4848

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100منیژه جعفریصندوق کارآفرینی امیدشهرستان طارم شهر اببر1طارمزنجانگلیم بافی1431
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1432
کارگاه تولیدی 

قالیبافی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه شهرک 

3کوثر الدن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050منیژه حیدریبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی1433
شهرستان ایجرود روستای 

ینگی کند سیدلر
وزارت صنعت، معدن و تجارت5555منیژه دوستیبانک کشاورزی

100100منیژه عزیزیپست بانکابهر روستای امیر بستاق1ابهرزنجانگلیم بافی1434
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1435
تولیدی پرده و 

پوشاک
2زنجانزنجان

-روستای سهرین -زنجان

-کوچه دوم - خیابان امام 

7پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت320320منیژه قدیملوپست بانک
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وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مه پاره مرادیبانک کشاورزیروستای ویک- سلطانیه 1سلطانیهزنجانقالبافی1436

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848مه تاج عسگریبانک کشاورزیماهنشان روستای ماداباد1ماهنشانزنجانفرش بافی1437

7خدابندهزنجانتولیدی پوشاک1438
بخش بزینه - استان زنجان 

روستای حسام آباد- رود 
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500مه لقا اسکندریصندوق کارآفرینی امید

1439
 30پرورش گوسفند 

راسی
2ایجرودزنجان

روستای -ایجرود-زنجان

شیوه
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی اسکندریصندوق کارآفرینی امید

1440
پرورش گوسفند 

افشار داشتی
وزارت جهاد کشاورزی700700مهدی اسکندریپست بانکروستای3زنجانزنجان

1441
 راسی 90دامداری 

گوسفند داشتی
3خرمدرهزنجان

خ بهشتی خ - سوکهریز 

 متری 6مخابرات کوچه

1پالک 

وزارت جهاد کشاورزی16931693مهدی باباییبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدی باقریپست بانکسلطانیه روستای قلعه1سلطانیهزنجانفرش بافی1442

1خدابندهزنجانباجه پست بانک1443

شهرستان - استان زنجان

-بخش بزینه رود- خدابنده

روستای ارقین بالغ

500500مهدی باهریپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1444
حجازی سنگ و 

تولید سنتی
3خدابندهزنجان

شهرستان - استان زنجان

روستای خمارک- خدابنده 
وزارت صنعت، معدن و تجارت17001700مهدی بیگدلیپست بانک

1445
استخر مجموعه 

ورزشی نیکیان
52ابهرزنجان

ازناب، بعد - ابهر، جاده ابهر

از بیمارستان الغدیر، 

روبروی دانشکده کشاورزی 

دانشگاه آزاد، مجموعه 

ورزشی نیکیان

بانک توسعه تعاون
مهدی جعفری 

نور
وزارت ورزش و جوانان5000017917

وزارت جهاد کشاورزی320320مهدی حسنیبانک کشاورزیروستای چلکان/زنجان1زنجانزنجانکشت زعفران1446
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1447
دام سبک گوسفند 

 راس50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی300300مهدی حیدریصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای بهستان1ماهنشانزنجان

1448
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
500500مهدی حیدریپست بانکزنجان روستای اندابادعلیا2زنجانزنجان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1449
پرورش گوسفند 

داشتی
1ایجرودزنجان

روستای ینگی کند جامع 

السرا
وزارت جهاد کشاورزی970970مهدی رضالوبانک کشاورزی

2زنجانزنجانفرش دستباف1450
دیزج آباد خیابان گلستان 

56دوم پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهدی عالمیبانک کشاورزی

1451

طرح توجیهی 

نوسازی و 

ارتقاءتجهیزات تولید 

فرآورده های لبنی

7ابهرزنجان

استان زنجان شهرستان ابهر 

روستای جداقیه خیابان 

آزادگان خیابان باهنر پالک 

60

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000مهدی عباسیبانک کشاورزی

1452
صنایع تبدیلی 

محصوالت کشاورزی
2خرمدرهزنجان

خرم دره ابتدای کمر بندی 

خرم دره به قلعه حسینه 

95پ

وزارت جهاد کشاورزی15001500مهدی عربلوصندوق کارآفرینی امید

1خدابندهزنجانکشت زعفران1453
شهرستان - استان زنجان

شهر گرماب- خدابنده
وزارت جهاد کشاورزی400400مهدی علیزادهبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانگوسفند داشتی1454
روستای -زنجان ایجرود 

چولچه صایین
وزارت جهاد کشاورزی13201320مهدی غریبیبانک کشاورزی

1455
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

گالبر
وزارت جهاد کشاورزی560560مهدی فتحیبانک کشاورزی
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1456
گوسفند داشتی 

راسی30
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

کهریز سیاه منصور
وزارت جهاد کشاورزی15301530مهدی قربانیبانک کشاورزی

1457
طرح توسعه ناوگان 

حمل و نقل روستایی
1ماهنشانزنجان

بخش -شهرستان ماهنشان

روستای کپز-انگوران
250250مهدی قره باغیصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

1458

پرورش گوسفند 

 راسی 30داشتی 

اصالح نژاد

1ایجرودزنجان
زنجان ایجرود روستای 

احمد کندی
وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی قهرمانیبانک کشاورزی

1459
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

روستای آالچمن
وزارت جهاد کشاورزی560560مهدی کاظمیبانک کشاورزی

2ایجرودزنجانتولید نان بستنی1460
زنجان ایجرود روستای 

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مهدی محرمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی11101110مهدی محمدیبانک کشاورزیایجرود روستای سفید کمر1ایجرودزنجانطرح گوسفند داشتی1461

1462

تأسیس ایستگاه 

بوجاری غالت و 

حبوبات

6زنجانزنجان

-  جاده زنجان 55کیلومتر

روستای - ماهنشان

اندآبادعلیا

وزارت جهاد کشاورزی56505650مهدی محمودیبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی1463
زنجان ایجرود روستای 

بیدگینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مهدی معصومیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی1000010000مهدی مغانلوبانک کشاورزیروستای بیات لر6زنجانزنجانپرورش بوقلمون1464

1465
طراحی و نقاشی 

سنتی
پست بانک186قروه خ امام پ1ابهرزنجان

مهدی منصفی 

ثابت
750750

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2ایجرودزنجانتولیدانواع بستنی1466
روستایی -ایجرود-زنجان

چاپوق
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مهدی میرزائیصندوق کارآفرینی امید

1467
 رآسی 90دامداری 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی15001500مهدی نصیریبانک توسعه تعاونسلطانیه روستای نادرآباد2سلطانیهزنجان

وزارت جهاد کشاورزی600600مهدی نظریبانک توسعه تعاونروستای کلوییم2طارمزنجانگوسفند داشتی1468

1469
خرید ادوات 

کمباین- کشاورزی 
2ماهنشانزنجان

زنجان دندی روستای اوچ 

طاش
بانک کشاورزی

مهدی نوروزی 

طاش
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1470
دام سبک گوسفند 

راس50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی12801280مهدی هارونیبانک کشاورزیماهنشان روستای ساراغل1ماهنشانزنجان

وزارت جهاد کشاورزی20202020مهراب مغانلوبانک کشاورزیروستای قره آغاج علیا2زنجانزنجانگاو دورگ شیری1471

1طارمزنجانجاجیم بافی1472
شهرستان طارم روستای 

کهیا
100100مهربان دوستیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2زنجانزنجانپاپوش سنتی1473
 کیلومتری 35زنجانرود 

جاده تبریز روستای نیک پی
100100مهری اشرفیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1474

توسعه وتجهیز 

کارگاه پای پوشهای 

سنتی وگیوه بافی

1زنجانزنجان
زنجان بخش زنجانرود 

روستای انداباد علیا
100100مهری حیدریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1475
شهرستان ایجرود روستای 

شهرک
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مهری محمدیبانک کشاورزی
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1ابهرزنجانگلیم بافی1476

ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای نورین خ شهید 

 پ 2اردشیر ترکی ک ایثار 

686

200200مهسا تقواییبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مهناز اسکندریبانک کشاورزیزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانفرش بافی1477

2سلطانیهزنجانفرش بافی1478
سلطانیه روستای ویر خ 

جمهوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مهناز اسمعیلیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848مهناز بابائیبانک کشاورزیماهنشان روستای ایلی بالغ1ماهنشانزنجانفرش بافی1479

1ایجرودزنجانفرش بافی1480
شهرستان ایجرود روستای 

تازه کند
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مهناز حسنلوبانک کشاورزی

1ایجرودزنجانفرش بافی1481
زنجان ایجرود روستای تله 

گرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050مهناز قنبریبانک کشاورزی

1482
تولید فرش 

دستبافت ایرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4040مهناز کریمیبانک کشاورزیماهنشان روستای امیر آباد1ماهنشانزنجان

1ایجرودزنجانفرش بافی1483
زنجان ایجرود روستای 

احمد کندی
بانک کشاورزی

مهناز محمد 

خانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

2ایجرودزنجانکارگاه خیاطی1484
زنجان شهرستان ایجرود 

زرین اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مهناز محمدیپست بانک

1ایجرودزنجانفرش بافی1485
زنجان ایجرود روستای 

باریکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز مرادیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت4848مهناز مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1486

پست بانکروستای عمید آباد1ابهرزنجانسرمه دوزی1487
مهناز مسیبی 

عمید آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1488
پرورش و اصالح نژاد 

 راسی5گاو شیری 
2خدابندهزنجان

زنجان خدابنده روستای 

خالق آباد
وزارت جهاد کشاورزی730730مهین رسولیبانک کشاورزی

1خدابندهزنجانگلیم بافی1489
استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای قینرجه
100100مهین غفاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیماهنشان روستای خیراباد5ماهنشانزنجانکارگاه گلیم بافی1490
مهین میرزاعلی 

زاده
480480

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1491
دام سبک گوسفند 

راس30داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی936936موسی احدیانبانک کشاورزیماهنشان روستای قره گل1ماهنشانزنجان

1492
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

ینگی کند جامع السرا
وزارت جهاد کشاورزی910910موسی شهامیبانک کشاورزی

1493
- اداوا کشاورزی

کمباین
وزارت جهاد کشاورزی21412141موسی نصرتیبانک کشاورزیماهنشان روستای سرین دره2ماهنشانزنجان

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مولود حاتمیصندوق کارآفرینی امیدزنجان ایجرود روستای ایچ5ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1494

1495

پرورش گوسفند 

افشاری داشتی 

اصالح نژاد شده

3ابهرزنجان

استان زنجان شهرستان ابهر 

بخش مرکزی دهستان 

صایین قلعه روستای 

داشبالغ خیابان شهید 

خیراهلل منصوری کوچه 

۱۸اندیشه پالک

وزارت جهاد کشاورزی13701370میثم محبیبانک توسعه تعاون
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1496

احداث گلخانه 

سبزی و صیفی جات 

متر مربع1000

2طارمزنجان
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای پاوه رود
وزارت جهاد کشاورزی860860میثم نجفیپست بانک

1497
دامداری های سبک 

و سنگین
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

ینگی کند جامع اسراء
بانک کشاورزی

میرزاعلی علی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی10801080

1خدابندهزنجان(سری دوزی )خیاطی1498
خدابنده زرین رود خ شهید 

بهشتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400میالد بیکدلوصندوق کارآفرینی امید

1خدابندهزنجانزنبورداری1499
شهرستان خدابنده روستای 

زواجر
وزارت جهاد کشاورزی200200میالد رستمیصندوق کارآفرینی امید

100100مینا دوستی تنهاصندوق کارآفرینی امیدزنجان ایجرود زرین آباد1ایجرودزنجانگلیم بافی1500
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانبافتنی های سنتی1501
شهرستان طارم روستای 

ونیسر
100100مینا قربانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مینا محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای جوقین1ایجرودزنجانفرشبافی1502

3ایجرودزنجانخرید کمباین1503
زنجان ایجرود روستای 

هلیل اباد
وزارت جهاد کشاورزی20002000نادر جوادیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000نادر حسنیصندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای میراخور2ماهنشانزنجانتنی6شیالت1504

1505

انبارداری ونگهداری 

محصوالت کشاورزی 

سیلوی غالت

وزارت جهاد کشاورزی25002500نادر غالمیانبانک کشاورزیماهنشان روستای دوزکند6ماهنشانزنجان

1506
احداث سردخانه دو 

 تنی2500منظوره 
8خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده کیلومتر 

-  جاده قیدار به ابهر 17

مجتمع کشت و صنعت 

دشت میر

بانک کشاورزی
نادر میر 

ابوالفتحی
وزارت جهاد کشاورزی5490054900
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وزارت صنعت، معدن و تجارت4848نازالر صحبتی رادبانک کشاورزیماهنشان روستای میراخور1ماهنشانزنجانفرش بافی1507

1508
توسعه وتجهیزباجه 

پست بانک
260260ناصر ابراهیمیپست بانکزنجانرود روستای چپ چپ1زنجانزنجان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1509
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک
1خدابندهزنجان

, شهرستان خدابنده,زنجان

روستای دوتپه سفلی
500500ناصر اکبریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1510
ایجاد کارگاه متمرکز 

قالیبافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت8000800ناصر بابا خانیبانک توسعه تعاونزنجان روستای یوسف اباد15زنجانزنجان

1511
تولید و پخش 

ملزومات چوبی
7خدابندهزنجان

روستای کهال روبروی 

شرکت تعاونی
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000ناصر بیکدلوصندوق کارآفرینی امید

1512

طرح توجیهی 

را50گوسفندداشتی

سی

2ایجرودزنجان
روستایی -ایجرود-زنجان

جوقین
وزارت جهاد کشاورزی11201120ناصر حیدریبانک کشاورزی

1513

طرح توسعه 

سالنهای قطعه بندی 

و بسته بندی مرغ، 

بوقلمون و بلدرچین 

و افزایش ظرفیت 

انجماد

32زنجانزنجان

شهرستان -استان زنجان 

 اتوبان 23کیلومتر -زنجان

جاده روستای -زنجان قزوین

مروارید

وزارت جهاد کشاورزی497009154ناصر رمضانلوبانک توسعه تعاون

1514
پرورش و نگه داری 

گوسفند پرواری
2ماهنشانزنجان

زنجان ماهنشان پری 

خندقلو
وزارت جهاد کشاورزی12341234ناصر ساریجلوبانک کشاورزی
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1515
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرود روستای 

گنبد
بانک کشاورزی

ناصر 

محمدرضایی
وزارت جهاد کشاورزی530530

1516
 50گوسفند داشتی 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی500500ناصر محمدیبانک کشاورزیسلطانیه روستای کبود گنبد1سلطانیهزنجان

1517
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1خدابندهزنجان

خدابنده بخش 

افشارروستای قویی
480480ناهید خدابنده لوپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

5ابهرزنجانتولید انواع پوشاک1518

زنجان ـ شهرستان ابهر ـ 

روستای نفوش آباد ـ بن 

بست خانمحمدی ـ روبروی 

موسسه امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت17001700ناهید شکورلیبانک توسعه تعاون

1519
توسعه وتجهیز باجه 

پست بانک روستایی
300300ناهید غفاریپست بانکزنجان زنجانرود حصار1زنجانزنجان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1520
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
1سلطانیهزنجان

روستای - سلطانیه- زنجان

خیراباد
وزارت جهاد کشاورزی500500نبی اله جعفریبانک کشاورزی

1521
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
650650نبی اله نیک دلپست بانکصایین قلعه روستای اهان1ابهرزنجان

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی10001000نجاتعلی قربانیپست بانکروستای کوسه لر-ایجرود3ایجرودزنجانمحصوالت گلخانه ای1522

1523
آموزشگاه مراقبت 

زیبایی سروین
2زنجانزنجان

رنجان روستای گوزلدره 

543خیابان دانشجو پالک 
بانک توسعه تعاون

نجمه شریف 

نصیریان
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی350350
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1سلطانیهزنجانتولیدی لباس زنانه1524
-خ شهدا-روستای خیراباد

538پ -کوچه زینبیه
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی200200نجیبه قاسمیصندوق کارآفرینی امید

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1525
روستای -ایجرود - زنجان

اینچه رهبری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نجیبه محمدیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نجیبه محمدیصندوق کارآفرینی امیدزنجان ایجرود روستای اوزان1ایجرودزنجانفرش بافی1526

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نچیبه نوریصندوق کارآفرینی امیدزنجان ایجرودباغکندی1ایجرودزنجانفرشبافی1527

1ابهرزنجانالبسه محلی1528
ابهر روستای ایوانک کوچه 

81مسجد پالک 
100100نرجس اسماعیلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ایجرودزنجانفرش بافی1529
زنجان شهرستان ایجرود 

روستای قره سعید
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050نرگس الماسیبانک کشاورزی

1سلطانیهزنجانفرش بافی1530
زنجان سلطانیه روستای 

اولنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050نرگس امیدیبانک کشاورزی

1ابهرزنجانگلیم بافی1531

ابهر : آدرس محل سکونت 

دهستان درسجین روستای 

رازمجین

100100نرگس بیگوردیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیسلطانیه روستای ویر2سلطانیهزنجانقالیبافی1532
نرگس سعیدی 

ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ابهرزنجانسرمه دوزی1533
ابهر روستای نورین کوچه 

1حیسینیه کوچه نیلوفر پ 
پست بانک

نسترن گل 

محمدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی1534
شهرستان - استان زنجان

روستای نظرقلی- خدابنده 
100100نسرین بیگدلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجانقالیبافی1535
نسرین حیدری 

ویری
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050

1ایجرودزنجانگلیم بافی1536
زنجان ایجرود روستای اوچ 

تپه
100100نسرین خداییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1خدابندهزنجانگلیم بافی1537

شهرستان - استان زنجان

میدان - کرسف -خدابنده 

روبروی - کشاورزی 

خشکشویی وحید

100100نسرین ذوالقدریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1538
نوسازی گوسفند 

 راسی50داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی12001200نسرین رحمانیپست بانکخرمدره روستای الوند2خرمدرهزنجان

1539
پرورش ماهی سرد 

ابی
2ایجرودزنجان

زنجان خ زینبیه شرقی ک 

138مددی پ 
وزارت جهاد کشاورزی15001500نسرین علیجانیصندوق کارآفرینی امید

1ابهرزنجانگلیم بافی1540
قفس آباد منزل فریدون 

حسنی
150150نسرین کالنتریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانگلیم بافی1541
شهرستان طارم روستای 

هارون آباد سفلی
100100نسرین لطفیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1طارمزنجانگلیم بافی1542
شهرستان طارم روستای 

الزین
100100نسرین محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خدابندهزنجانگلیم بافی1543
- شهرستان خدابنده 

روستای آبی سفلی
صندوق کارآفرینی امید

نسرین مهریان 

علیائی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1544
توسعه و تجهیز 

ساختمان پست بانک
1ابهرزنجان

روستای نورین خ حسینی 

روبروی پل
600600نسیما ترکیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1545
پرورش گاو شیری 

راسی50صنعتی 
5سلطانیهزنجان

روستای -سلطنیه-زنجان

سنبل آباد
بانک کشاورزی

نصراهلل بابایی 

سنبل ابادی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1546
گوسفند داشتی 

افشاری
بانک کشاورزیروستای چومالو3زنجانزنجان

نصراله عالی 

چومالو
وزارت جهاد کشاورزی12701270

وزارت جهاد کشاورزی90009000نصراله وقفچیبانک کشاورزیطارم علیا روستای تشویر10طارمزنجانزیتون1547
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1548
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
2خرمدرهزنجان

خ شهید ولی - سوکهریز 

8محمدی پالک 
بانک کشاورزی

نصراله ولی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی920920

1549

خرید تراکتور و گاو 

آهن برگردان و هد 

برداشت کلزا

وزارت جهاد کشاورزی670670نصرت اله ستاریبانک کشاورزیابهر روستای عمید آباد2ابهرزنجان

1ایجرودزنجانفرش بافی1550
زنجان ایجرود روستای 

خانجین
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نصیبه نیک نژادپست بانک

1سلطانیهزنجانپرورش گوسفند1551
زنجان سلطانیه روستای 

خیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی500500نصیر حیدریبانک کشاورزی

1ابهرزنجانمعرق چوب1552
ابهر : آدرس محل سکونت 

روستای امیر بستاق
150150نعمت بختیاریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سلطانیهزنجانقالیبافی1553
زنجان سلطانیه روستای 

چپدره
وزارت صنعت، معدن و تجارت5050نعیمه عباسیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی11601160نقی قاضیلوبانک کشاورزیروستای چیر2زنجانزنجانگاو دورگ شیری1554

1555

طرح توجیهی 

را30گوسفندداشتی

سی

1ایجرودزنجان
روستایی -ایجرود-زنجان

سفیدکمر
وزارت جهاد کشاورزی11101110نقی برکاتیبانک کشاورزی

256256نورعلی عیوضیصندوق کارآفرینی امیدخدابنده روستای ورجوشان1خدابندهزنجانخرید خودرو1556
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

بانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانفرش بافی1557
نوش آفرین 

محبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4848

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نیمتاج نوروزیصندوق کارآفرینی امیدزنجان روستای مهراباد1زنجانزنجانفرش بافی1558

1ایجرودزنجانتولید فرش دستبافت1559
روستای -ایجرود - زنجان

باریکاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هاجر عباسیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050هاجر قیداریبانک کشاورزیروستای آغزوج- سلطانیه1سلطانیهزنجانقالیبافی1560
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1ماهنشانزنجانگلیم بافی1561
ماهنشان خ شهریارکوچه 

5ارغوان
4040هاجر کاکاییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هاجر محمودیپست بانکزنجان ایجرود روستای شیوه1ایجرودزنجانفرش بافی1562

وزارت جهاد کشاورزی16001600هادی بیاتپست بانکروستای اندآباد سفلی2زنجانزنجانگوسفند افشار داشتی1563

1564

تولید انواع مکمل 

دارویی و غذایی بر 

پایه آجیل و خشکبار

10زنجانزنجان
زنجان روستای سایان 

کارگاه تولیدی سویق
صندوق کارآفرینی امید

هادی تندرو 

خشک نودهانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

1565
پرورش گاو شیری 

 راسی200
وزارت جهاد کشاورزی2840028400هادی حسنیبانک کشاورزیابهر روستای قفس آباد20ابهرزنجان

1566
خدمات حمل و نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده زرین آباد روستای 

ارقین بالغ

256256هادی خدابنده لوصندوق کارآفرینی امید
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

10ماهنشانزنجانشمش سرب1567
ماهنشان شهرک صنعتی 

انگوران
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000هادی دوستیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی800800هادی عباسیپست بانکروستای ملک باغی1زنجانزنجانگوسفند افشار داشتی1568

1569
خدمات حمل و نقل 

روستایی
1خدابندهزنجان

استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای عینجیک
256256هادی محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

وزارت جهاد کشاورزی19501950هاشم حیدریبانک کشاورزیروستای قزلجه3ایجرودزنجانخرید کمباین1570

1ایجرودزنجانگوسفند داشتی1571
زنجان ایجرود روستای 

باریکاب
وزارت جهاد کشاورزی540540هاشم کردلوبانک کشاورزی

100100هما میرزائیصندوق کارآفرینی امیدروستای هزاررود1طارمزنجانلباسهای محلی1572
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1خدابندهزنجانپرورش زنبور عسل1573
استان زنجان شهرستان 

خدابنده روستای سیامان
بانک کشاورزی

همزعلی 

محمدی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی410410

وزارت جهاد کشاورزی160160وحید باباییصندوق کارآفرینی امیدقره چمن-کردناب-سلطانیه1سلطانیهزنجانکشت زعفران1574

1575
 50گوسفند داشتی 

راس
پست بانکروستای نوکیان2طارمزنجان

وحید بندری 

ماسوله
وزارت جهاد کشاورزی890890

1576
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

ترکانده
وزارت جهاد کشاورزی13851385وحید حنیفه لوبانک کشاورزی

1577
تولید ادوات 

کشاورزی و دامداری
4سلطانیهزنجان

زنجان شهرستان سلطانیه 

روستای ویر خ ولیعصر خ 

شهدا

صندوق کارآفرینی امید
وحید حیدری 

مهر
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600

1578
 50گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای اوچ 

تپه
وزارت جهاد کشاورزی200200وحید خداییصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی890890وحید ریاحیبانک توسعه تعاونهارون آباد علیا2طارمزنجان50گوسفند داشتی 1579

1580
 50گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای ینگی 

گند جامع السرا

وزارت جهاد کشاورزی12401240وحید شعبانیبانک کشاورزی

4طارمزنجانتولید نمک زیتون1581
بخش - شهرستان طارم 

روستای ارشت- چورزق 
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500وحید قبادیانپست بانک

1582
نوسازی گوسفند 

 راسی50داشتی 
2خرمدرهزنجان

خرمدره روستای ویستان 

پایین
وزارت جهاد کشاورزی12601260وحید کرمیبانک کشاورزی
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1583
تولید نشا سبزی و 

صیفی در گلخانه
2زنجانزنجان

 اراضی 7زنجان بخش 

روستای کوشکن شهرک 

1088گلخانه ای قطعه 

وزارت جهاد کشاورزی15001500وحیده بدریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت5050وحیده گنج خانلوبانک کشاورزیطالبیه- سلطانیه 1سلطانیهزنجانقالیبافی1584

1585
مجموعه تفریحی 

رفاهی
50ابهرزنجان

استان زنجان شهرستان ابهر 

قیدار - جاده ابهر3کیلومتر 

روستای میمون دره سمت 

چپ

70007000ولی اهلل کمالیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1586
بسته بندی حبوبات 

و غالت و برنج
5خرمدرهزنجان

شهرستان - استان زنجان

روستای نصیر - خرم دره

ضلع شمالی جاده - آباد 

ترانزیت مابین هیدج و 

نصیرآباد جنب کارگاه 

خوراک دام زرین دانه

وزارت جهاد کشاورزی25002500ولی اله بهروزیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500ولی اله حاجی لوصندوق کارآفرینی امیدروستای ولیدر2طارمزنجان30گوسفند داشتی1587

1588

گسترش سالن 

غذاخوری گردشگری 

و خرید تجهیزات

2خدابندهزنجان
خدابنده روستای حصار سه 

راهی کرسف
800800ولی اله فتحیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدخدابنده روستای زرند1خدابندهزنجانپرورش زنبور عسل1589
ولی اله کرمی 

زرندی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1590
 50گوسفند داشتی 

راسی
بانک کشاورزیخرمدره روستای اسالم آباد2خرمدرهزنجان

ولی محمد 

کاظمی
وزارت جهاد کشاورزی12601260
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2ایجرودزنجانپرورش ماهی قزل آال1591
زنجان شهرستان ایجرود 

حلب روستای حاجی قشالق
وزارت جهاد کشاورزی15001500وهاب همتی آذرصندوق کارآفرینی امید

1طارمزنجانجاجیم بافی1592
زنجان شهرستان طارم 

روستای مورستانه
100100یاخچی تریاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1593
واحد پرورش گاو 

 راس15شیری 
وزارت جهاد کشاورزی800800یداله باباییبانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای قلعه2سلطانیهزنجان

2طارمزنجانتراکتور باغی1594
زنجان شهرستان طارم 

روستای الزین
وزارت جهاد کشاورزی320320یداله شمسپست بانک

1595
دام سبک گوسفند 

راس100افشار 
2ماهنشانزنجان

ماهنشان روستای ارزه 

خوران
وزارت جهاد کشاورزی750750یداله طهماسبیبانک کشاورزی

1596
 50گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای ینگی 

گند جامع السرا

وزارت جهاد کشاورزی13201320یعقوب احمدیبانک کشاورزی

1597
خدمات کشاورزی 

مکانیزاسیون
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی17501750یعقوب امینیبانک کشاورزیزنجان ایجرودگالبر7ایجرودزنجان

4848یمن مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای ایلی بالغ1ماهنشانزنجانگلیم بافی1598
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1599
پرورش و اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
1خدابندهزنجان

خدابنده روستای دوتپه 

سفلی
بانک توسعه تعاون

یوسف بهرامی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی250250

3طارمزنجانگوسفندداشتی1600
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای گیلوان
وزارت جهاد کشاورزی24002400یوسف قنبریبانک توسعه تعاون
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3ماهنشانزنجاندامداری1601

شهرستان - استان زنجان 

- دهستان پری - ماهنشان 

روستای قره آغاج سفلی

وزارت جهاد کشاورزی27402740یوسف مغانلوبانک کشاورزی

1602

خدمات 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

2زنجانزنجان

زنجانرود دهستان چایپاره 

بال رو ستای قره بو طه 

849پالی 

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی24001440یوسف مهدیونبانک توسعه تعاون

1603
دامپروری گوسفند 

دشتی
3ماهنشانزنجان

روستای قره -دندی-زنجان

درق
وزارت جهاد کشاورزی26872687یونس نوریبانک کشاورزی

سایر250250اباذر عزیزیبانک کشاورزیخدابنده روستای قرامحمد1خدابندهزنجانگوسفند داشتی1604

1605
دام سبک گوسفند 

داشتی
بانک کشاورزیماهنشان روستای میراخور1ماهنشانزنجان

اباسلط صحبتی 

راد
سایر200200

1606
تولید کننده کنسرو 

زیتون
سایر300300اباصلت عبدیپست بانکطارم روستای ونیسر1طارمزنجان

2خدابندهزنجاندامپروری1607
-شهر سجاس -زنجان 

روسنای چنگور
سایر250250ابوالفضل یعقوبیبانک کشاورزی

2خدابندهزنجاندامپروری1608
زنجان خدابنده روستای 

صالح آباد
سایر250250اثمر افشاریبانک کشاورزی

پست بانکروستای دوتپه سفلی2خدابندهزنجانخیاطی1609
احمد اصغری 

دوتپه سفلی
سایر200200

1خدابندهزنجانپرورش گاو شیری1610
-سجاسرود-خدابنده-زنجان

روستای دولجین
بانک کشاورزی

احمد افشار 

دولجینی
سایر250250

1611
پرورش گوسفند 

داشتی
3خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای سو کهریز خ 

2دستغیب ک شاهد پ

سایر350350احمد اکبریبانک کشاورزی

سایر300300احمد ترکیبانک کشاورزیروستای نورین1ابهرزنجانگوسفنداری1612
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1613
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400احمد حیدریپست بانکروستای حبش1زنجانزنجان

سایر300300احمد خلجی پوربانک کشاورزیروستای تقی کندی1زنجانزنجانزنبورداری1614

سایر300300احمد نجاتیبانک کشاورزیابهر روستای کوی نیک1ابهرزنجانگوسفنداری1615

بانک کشاورزیروستای حسام آباد2خدابندهزنجاندامپروری1616
احمدعلی 

اسکندری
سایر250250

سایر250250ارسالن مردنلوبانک کشاورزیروستای صالح آباد2خدابندهزنجاندامداری1617

سایر400400ارشد محمدیبانک کشاورزیروستای داش بالغ1زنجانزنجانگوسفند داشتی1618

1619
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر420420اسماعیل اشتریبانک کشاورزیروستای داش بالغ1زنجانزنجان

1620
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

سفید کمر
بانک توسعه تعاون

اسماعیل 

محمدی
سایر400400

1621
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400اسماعیل وفاپست بانکروستای اندآباد علیا1زنجانزنجان

1طارمزنجانکشاورزی1622

استان زنجان شهرستان 

طارم روستای قانقلی چای 

سفلی

سایر250250اصغر طاهریپست بانک

سایر250250اصغر عاشوریبانک کشاورزیروستای پسکوهان2خدابندهزنجاندامپروری1623

سایر250250اصغر گنج خانیبانک کشاورزیروستای خنداب2خدابندهزنجاندامپروری1624

1625
دام سبک گوسفند 

داشتی
1ماهنشانزنجان

استان زنجان شهرستان 

ماهنشان دهستان قلعه 

جوق سیاه منصور

بانک کشاورزی
اصغر محمدی 

فرد
سایر200200
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1ایجرودزنجانگوسفند داشتی1626
شهرستان ایجرودروستای 

قره سعید
سایر400400افضل کریمیبانک کشاورزی

1627
پرورش )دامپروری 

(گاو
سایر400400اکبر خاتمیبانک کشاورزیروستای قلتوق1زنجانزنجان

1سلطانیهزنجانگوسفند داشتی1628
زنجان سلطانیه روستای 

خیرآباد
سایر250250اکبر دوستیبانک کشاورزی

1629
پرورش گوسفند 

 راسی20داشتی 
2ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

قره قیه
سایر250250اکبر محمدیبانک کشاورزی

1طارمزنجاناصالح و احیا باغات1630
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای پاوه رود
سایر350350اهلل یار محرمیپست بانک

2طارمزنجانخرید تراکتور یاغی1631
زنجان شهرستان طارم 

روستای ارشت
صندوق کارآفرینی امید

امام وردی 

حیدری
سایر480480

1632
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400امیر ابراهیم خانیبانک کشاورزیروستای اردین1زنجانزنجان

1633
پرورش گوسفند 

داشتی
2خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای فلج خ شهید 

21رجایی پالک 

سایر350350امین بابایی فلجیبانک کشاورزی

1طارمزنجاناصالح و احیا باغات1634
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای دستجرده
سایر300300ایرج عبدیصندوق کارآفرینی امید

1635
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400آرامعلی قاسمیبانک کشاورزیروستای محمودآباد1زنجانزنجان

1636
دام سبک گوسفند 

داشتی
1ماهنشانزنجان

ماهنشان پری روستای 

خندقلو
بانک کشاورزی

آیت اله نصیری 

وطن
سایر200200
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1637
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر300300آیت حسینیبانک کشاورزیروستای تقی کندی1زنجانزنجان

1سلطانیهزنجانگوسفند داشتی1638
زنجان سلطانیه روستای 

کردناب
سایر240240باقر باباییبانک کشاورزی

1639
پرورش )دامپروری 

(گاو
سایر200200باقر غفاریبانک کشاورزیروستای پاپایی1زنجانزنجان

1640
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر300300برجعلی باقریبانک کشاورزیروستای مشکین1زنجانزنجان

1طارمزنجانگاو دو رگ شیری1641
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای هارون آباد
سایر200200بگ میرزا جعفریبانک توسعه تعاون

1طارمزنجاناصالح و احیا باغات1642

استان زنجان شهرستان 

طارم روستای شقاقی 

چورزق

سایر300300بهرام مهدیخانیپست بانک

سایر250250بهروز مرادیبانک کشاورزیخدابنده روستای کوسج آباد2خدابندهزنجاندامپروری1643

1644
پرورش گوسفند 

داشتی
2خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای پالس جنب مسجد 

روستا

سایر350350بهروز مرادیبانک کشاورزی

سایر250250بهزاد محمدیبانک کشاورزیخدابنده روستای هیرآباد2خدابندهزنجاندامپروری1645

1طارمزنجانگاوداری1646
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای ایچ
پست بانک

بهمن بیستونی 

مداح
سایر250250

1647
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

کردناب
سایر240240بهمن دوستیبانک کشاورزی

1648
پرورش گوسفند 

داشتی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

االچمن
سایر400400بهمن قاسمیپست بانک
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1649
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400بیت اله احمدیبانک کشاورزیروستای محمودآباد1زنجانزنجان

بانک کشاورزیروستای کوچ تپه2خدابندهزنجاندامپروری1650
بیت اله 

اسفندیاری
سایر250250

2زنجانزنجانگوسفند داشتی1651

 کیلومتری 30- زنجان 

روستای کرده - جاده تهران 

ناب

سایر500500بیت اله هاشمیبانک کشاورزی

1652
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400پرویز نوروزیپست بانکروستای دوالناب1زنجانزنجان

1زنجانزنجانزنبور داری1653

 4فاز.زنجان گلشهر

محل  - 4510 ق 3شایسته

اجرای طرح روستای 

اغلبیگ سفلی

سایر200200تقی محمدیبانک کشاورزی

1طارمزنجانآبیاری تحت فشار1654
استان زنجان شهرستان 

روستای ونیسر-طارم 
سایر250250تقی مرادیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکروستای گل بالقی1زنجانزنجاندامپروری1655
تیمور 

شیرمحمدی
سایر400400

سایر250250جابر نصیریبانک کشاورزیروستای هیرآباد2خدابندهزنجاندامپروری1656

1طارمزنجانمزرعه زیتون1657
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای کهیا
سایر400400جمال اسدیبانک توسعه تعاون

1658
گلخانه هیدروپونیک 

توت فرنگی
14زنجانزنجان

 جاده زنجان 12کیلو متر 

میانه نرسیده به روستای 

چیر جنب باغ تاالر گلسار 

گلخانه توت فرنگی

بانک کشاورزی
جمال امانی 

اختصار
سایر12001200

1659
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400جمشید نصیریبانک کشاورزیرووستای بلوغ1زنجانزنجان
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سایر250250جمشید نوریبانک کشاورزیزنجان سلطانیه چشمه سار1سلطانیهزنجانگوسفند داشتی1660

1661
دام سبک گوسفند 

داشتی
سایر200200جواد بخشیبانک کشاورزیماهنشان روستای ساراغل1ماهنشانزنجان

1662
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

ایچ
سایر200200جواد شاهمرادیبانک کشاورزی

1طارمزنجانگاوداری1663
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای ونی سر
سایر200200جواد صادقلوپست بانک

1664
 30گوسفند داشتی 

راسی
2ایجرودزنجان

شهرستان - استان زنجان 

بخش حلب - ایجرود 

روستای آرمتلو

سایر400400حاجعلی صادقیبانک کشاورزی

سایر300300حامد داوریبانک کشاورزیابهر روستای چنگ الماس1ابهرزنجانگوسفنداری1665

1666
پرورش گوسفند 

داشتی
2خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای پالس روبروی 

مسجد

سایر300300حامد رضاییبانک کشاورزی

1ماهنشانزنجانصنایع دستی و گلیم1667
شهرستان - استان زنجان 

روستای ینگجه- ماهنشان 
صندوق کارآفرینی امید

حبیبه حقیقی 

جم
سایر100100

سایر300300حسن اسدیبانک کشاورزیروستای دواسب1زنجانزنجانزنبورداری1668

سایر250250حسن امینیبانک کشاورزیروستای خنداب2خدابندهزنجاندامپروری1669

2طارمزنجانمزرعه زیتون1670

استان زنجان شهرستان 

طارم شهر اب بر خیابان 

رسالت

صندوق کارآفرینی امید
حسن رضا 

عماری
سایر250250

1طارمزنجانگاوداری1671
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای گوهر
سایر250250حسن سلمانیپست بانک
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1672
زنبورداری و فرآوری 

عسل
1طارمزنجان

-بخش چورزق-طارم-زنجان

روستای شقاقی جزال
سایر300300حسن محمدیپست بانک

سایر400400حسن مددیبانک کشاورزیابهر روستای نورین1ابهرزنجانگوسفند داشتی1673

2خدابندهزنجاندامپروری1674
روستای قوشه - خدابنده 

کند
سایر250250حسنعلی عباسیبانک کشاورزی

2خدابندهزنجاندامپروری1675
شهرستان -استان زنجان

روستای صالح اباد-خدابنده
سایر250250حسین بابا خانیبانک کشاورزی

سایر400400حسین رضاییبانک کشاورزیروستای بهرام بیگ1زنجانزنجاندامپروری1676

سایر250250حسین صفریبانک توسعه تعاونطارم شهر اببر1طارمزنجانکشاورزی عمومی1677

سایر250250حسین عسگریبانک کشاورزیخدابنده روستای ابداالر2خدابندهزنجاندامپروری1678

1ایجرودزنجانگوسفند داشتی1679
شهرستان ایجرودروستای 

احمد کندی
بانک کشاورزی

حسین 

محمدخانی
سایر400400

سایر250250حسین محمدیبانک کشاورزیروستای قلعه جوق2خدابندهزنجاندامپروری1680

بانک کشاورزیروستای کشک آباد2خدابندهزنجاندامپروری1681
حسین مرادی 

نژاد
سایر250250

1682
پرورش گوسفند 

داشتی
3خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای سو کهریزخ شهید 

4چمران پالک 

سایر350350حسین میرزاخانیبانک کشاورزی

1683
پرورش گوسفند 

داشتی
1خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

قلعه جوق
سایر230230حسینعلی تقی لوبانک کشاورزی

2خدابندهزنجاندامپروری1684
خدابنده روستای شهید 

چمنی
بانک کشاورزی

حسینعلی 

جعفری
سایر250250
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1طارمزنجانگوسفند داشتی1685

استان زنجان شهرستان 

طارم بخش مرکزی روستای 

هزاررود

سایر250250حسینعلی عزیزیصندوق کارآفرینی امید

1686
- پرورش گوسفند 

داشتی
سایر400400حمداله اسدیپست بانکروستای شقاقی چورزق1طارمزنجان

1طارمزنجانزنبور داری1687
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای باکلور
سایر470400حمید آتش نوربانک توسعه تعاون

3خرمدرهزنجانرشته بری1688

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای سو کهریز خ امام 

میدان معلم

سایر400400حمید برجیبانک کشاورزی

1طارمزنجانگاوداری1689

استان زنجان شهرستان 

طارم روستای هزارود علیا 

خیابان دربند

سایر250250حمید عزیزیپست بانک

1طارمزنجانآبیاری تحت فشار1690
استان زنجان شهرستان 

شهر چورزق-طارم 
سایر144144حمید محمدیبانک کشاورزی

1691
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

المکی
بانک کشاورزی

حمیدرضا اله 

وردی
سایر200200

1692
پرورش )دامپروری 

(گاو
بانک کشاورزیروستای رامین1زنجانزنجان

حمیدرضا 

پیرمحمدی
سایر350350

1طارمزنجانگاوداری1693
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای شیت
بانک توسعه تعاون

حمیدرضا 

حسامی
سایر250250

سایر400350حیدر اسفندیاریبانک توسعه تعاونروستای کوچ تپه2خدابندهزنجاندامپروری1694

سایر200200خالق حسنیبانک کشاورزیماهنشان روستای سرپل1ماهنشانزنجانگاوداری1695

سایر400400خانعلی حیدریبانک کشاورزیروستای زنگی کوه1زنجانزنجاندامپروری1696

1ماهنشانزنجانصنایع دستی و گلیم1697
-شهرستان ماهنشان-زنجان

روستای وهران
بانک کشاورزی

خانم جان 

عسگری
سایر5050
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2خدابندهزنجاندامپروری1698
شهرستان خدابنده روستای 

نهروان
سایر250250خداداد محمدیبانک کشاورزی

سایر450450خسرو اسدیصندوق کارآفرینی امیدروستای چورزق1طارمزنجانخرید تراکتور1699

1700
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

واالیش
سایر240240خیراله گروسیبانک کشاورزی

سایر250250دادشعلی شیریبانک کشاورزیروستای قلعلی-خدابنده1خدابندهزنجاندامداری1701

1702
پرورش گوسفند 

داشتی
1خدابندهزنجان

شهرستان خدابنده روستای 

چوزوک
بانک کشاورزی

داود پرچکانی 

چوزکی
سایر250250

سایر200200داود محمدیبانک کشاورزیروستای گل تپه1زنجانزنجاندامپروری1703

1704
 50گوسفند داشتی

راسی
3ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

ینگی کند سیدلر جامع 

السراء

سایر17001700داوود عسگریبانک کشاورزی

1705
دام سبک گوسفند 

داشتی
1ماهنشانزنجان

روستای - دندی - زنجان 

دوز کند
سایر200200دلبر محمدیبانک کشاورزی

1سلطانیهزنجانگوسفند داشتی1706
زنجان سلطانیه روستای 

واالیش
سایر204204ذکراله گروسیبانک کشاورزی

1طارمزنجانزنبور داری1707
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای کهیا
سایر250250رامین لطفىصندوق کارآفرینی امید

سایر200200رامین احمدیبانک کشاورزیروستای محمود آباد1زنجانزنجاندامداری1708

سایر250250رامین محمدیبانک کشاورزیخدابنده سهرورد2خدابندهزنجانپرورش زنبور1709

1710
 50گوسفند داشتی 

راسی
3ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

ینگی کند سیدلر جامع 

السراء

سایر17001700رحمن عسگریبانک کشاورزی

سایر300300رحیم دودانگهبانک کشاورزیابهر روستای گل تپه1ابهرزنجانگوسفند داشتی1711
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1712
پرورش گوسفند 

داشتی
بانک کشاورزیروستای زاغج1خدابندهزنجان

رسول زین 

العابدین
سایر250250

1طارمزنجانپرورش گاو شیری1713
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای هزاررود
سایر300300رسول عباسیپست بانک

1714
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400رسول غیاثبانک کشاورزیروستای جوره کندی1زنجانزنجان

1715
 30پرورش گوسفند 

راسی
سایر200200رسول قاسمیبانک کشاورزیروستای آالچمن2ایجرودزنجان

1716
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400رضا حاجی میریبانک کشاورزیروستای باغ1زنجانزنجان

1717
پرورش )دامپروری 

(گوسفند داشتی
سایر200200رضا سعادتی خواهبانک کشاورزیروستای کناوند1زنجانزنجان

سایر250250رضا شیرازیبانک کشاورزیکرسف خ حکیم2خدابندهزنجانپرورش زنبور عسل1718

1طارمزنجاناصالح و احیا باغات1719
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای ده بهار
سایر250250رضا علی نصیریپست بانک

سایر200200رضا محبیپست بانکروستای تقی کندی1زنجانزنجاندامپروری1720

سایر300300رضا نجفیصندوق کارآفرینی امیدتشویر- طارم - زنجان1طارمزنجانزنبورداری1721

1722
دام سنگین گاو 

شیری
سایر200200رمضان چراغیبانک کشاورزیماهنشان روستای ساراغل1ماهنشانزنجان

1723
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر200200روح اله انصاریپست بانکروستای دهشیر علیا1زنجانزنجان



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1724
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر250250روح اله انصاریپست بانکروستای دهشیر علیا1زنجانزنجان

1طارمزنجانگاو شیری1725
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای کوهکن علیا
سایر400400زهرا جعفریبانک توسعه تعاون

1ماهنشانزنجانصنایع دستی و گلیم1726
شهرستان - استان زنجان 

انگورا ن- ماهنشان 
سایر100100زهرا شمسیبانک توسعه تعاون

1727
 30گوسفند داشتی 

راسی
2ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

ینگی کند جامع السرا
سایر10001000زهرا عسگریبانک کشاورزی

1728
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

آقبالغ
بانک کشاورزی

زیداله جعفری 

صدیقی
سایر400400

سایر250250زیداله موالییبانک توسعه تعاونابهر روستای کینه ورس1ابهرزنجانگوسفندداری1729

بانک توسعه تعاونماهنشان خ اسالم ک مولوی1ماهنشانزنجانارماتوربندی1730
زین العابدین 

ملکی
سایر100100

سایر100100زینب اسالمیپست بانکروستای شرور2خدابندهزنجانصنایع دستی و گلیم1731

1ایجرودزنجانگوسفند داشتی1732
زنجان ایجرود روستای 

چاپوق
سایر400400سجاد دوستیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250سجاد محمدیبانک کشاورزیخدابنده روستای اسالم آباد2خدابندهزنجاندامپروری1733

سایر250250سجاد یعقوبیبانک کشاورزیروستای چنگور1خدابندهزنجانگوسفند داشتی1734

1735
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
بانک کشاورزیروستای اردین1زنجانزنجان

سعید ابراهیم 

خانی
سایر400400



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1736
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر200200سعید احمدیبانک کشاورزیروستای محمود آباد1زنجانزنجان

1737
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر300300سعید بیاتبانک کشاورزیروستای اندآباد سفلی1زنجانزنجان

1738
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر300300سعید حیدریبانک کشاورزیروستای جوره کندی1زنجانزنجان

1طارمزنجانزنبورداری1739

استان زنجان شهرستان 

شهر چورزق روستای 

شقاقی جزال

سایر400400سعید خلیلیپست بانک

1طارمزنجانگاو شیری1740
استان زنجان شهرستان 

روستای کوهکن علیا- طارم 
سایر300300سعید عماریپست بانک

1741
پرورش گوسفند 

داشتی
2خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای الوند خ امام پالک 

125

سایر350350سعید محمد لوبانک کشاورزی

1742
-دامداری سبک

(بره)پرورش گوسفند
1خدابندهزنجان

شهرستان -استان زنجان

-بخش بزینه رود- خدابنده 

روستای غالم ویس

سایر250250سعید یاریبانک کشاورزی

سایر250250سکینه محمودیبانک کشاورزیروستای گوگجه ییالق2خدابندهزنجاندامپروری1743

بانک کشاورزیروستای بیگم اغا- خدابنده 2خدابندهزنجانپرورش دام سبک1744
سلطانعلی 

احمدی
سایر250250

سایر5050سمن ناز حسنیبانک کشاورزیماهنشان روستای میراخور1ماهنشانزنجانصنایع دستی و گلیم1745

1ایجرودزنجانگوسفند داشتی1746
بخش حلب ینگی -ایجرود 

کند جامع سرا
سایر400400سمیه عسگریبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1747
پرورش )دامپروری 

(گاو
بانک کشاورزیروستای آزاد علیا1زنجانزنجان

سید داود 

موسوی قاسمی
سایر400400

بانک کشاورزیروستای خنداب2خدابندهزنجاندامداری1748
سید محمد 

هاشمی
سایر250250

بانک کشاورزیابهر روستای کماجین1ابهرزنجانگوسفنداری1749
سید مهدی 

ابراهیمی
سایر450450

1طارمزنجانراس5گاو شیری 1750
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای هزاررود سفلی
بانک توسعه تعاون

سیدحافظ 

محمدی
سایر250250

بانک توسعه تعاونابهر روستای عباس آباد1ابهرزنجانگوسفنداری1751
سیدحسن 

هاشمی ستوده
سایر250240

1752
پرورش گوسفند 

 راسی30داشتی 
2ایجرودزنجان

شهرستان - استان زنجان 

نکتو- ایجرود 
سایر250250سیدرضا صمدیبانک کشاورزی

1طارمزنجانزنبورعسل1753
شهرستان طارم روستای 

هزاررود علیا
بانک توسعه تعاون

سیدرضا موسوی 

هزاررود
سایر220200

1سلطانیهزنجانگوسفند داشتی1754
زنجان سلطانیه روستای 

حسین آباد
بانک کشاورزی

سیدسجاد 

موسوی
سایر240240

بانک توسعه تعاونزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجانخیاطی1755
سیدمجتبی 

موسوی ویری
سایر300300

1طارمزنجانکشت نهال بذر1756
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای آستاکل
پست بانک

سیدمحمدتقی 

محمدی
سایر200200

1طارمزنجاندامداری1757
زنجان شهرستان طارم 

روستای ونیسر
بانک توسعه تعاون

سیدمنصور 

موسوی
سایر200200

سایر250250سیفعلی میرزاییبانک کشاورزیروستای منطش2خدابندهزنجاندامپروری1758

1ماهنشانزنجانفرش بافی1759
ماهنشان بافت قدیم خ 

شهید باکری
سایر100100شهال سهابیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر400400صدقعلی اربطیپست بانکروستای اربط1زنجانزنجانگوسفند داشتی1760

صندوق کارآفرینی امیدزنجان ایجرود شهر حلب2ایجرودزنجانمهدکودک1761
صفیه دوست 

پناهی
سایر300300

1762
پرورش گوسفند 

 راسی30داشتی 
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

قره داغ
سایر200200صمد مرادیبانک کشاورزی

سایر200200صیاد بیاتپست بانکروستای آق بالق1زنجانزنجاندامداری1763

سایر300300طاهر کریمیپست بانکطارم روستای کهیا1طارمزنجان30گوسفند داشتی 1764

1765
دام سبک گوسفند 

داشتی
1ماهنشانزنجان

زنجان ماهنشان پری تات 

قشالق
سایر200200ظهیر شایانبانک کشاورزی

سایر400400عباس رضائیپست بانکطارم روستای جزال1طارمزنجان راس5گاو شیری 1766

صندوق کارآفرینی امیدماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجانپرورش زنبور عسل1767
عباس طاهری 

فرد
سایر300300

1768
دام سبک گوسفند 

داشتی
1ماهنشانزنجان

ماهنشان پری روستای 

خضر چوپان
سایر200200عباس فرهادی نیابانک کشاورزی

سایر250250عباس قره بگلوبانک کشاورزیروستای شعبان1خدابندهزنجاندامداری1769

سایر300300عبداهلل کریمیبانک کشاورزیروستای شیالندر1زنجانزنجانزنبورداری1770

1771
دام سبک گوسفند 

داشتی
1ماهنشانزنجان

روستای قره - ماهنشان 

داش
بانک کشاورزی

عبداله محمدی 

قره داش
سایر200200

1772
 30گوسفند داشتی 

راسی
2ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

ینگی کند جامع السرا
سایر700700عذرا عسگریبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر400400عذرا فتحیپست بانکابهر روستای عباس آباد1ابهرزنجانگوسفنداری1773

بانک کشاورزیزنجان سلطانیه روستای ویر1سلطانیهزنجانگوسفند داشتی1774
عزت اله 

حضرتقلی
سایر239239

1775
- پرورش گوسفند 

داشتی
1طارمزنجان

استان زنجان شهرستان 

طارم روستای سیاه ورود
سایر250250عزیز علی غریبیپست بانک

1776
 30گوسفند داشتی 

راسی
2ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

قمچقای
سایر10801080عصمت عسگریبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای بیجقین2خدابندهزنجاندامپروری1777
علی احدی 

بیجقینی
سایر250250

1778
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر200200علی احمدیبانک کشاورزیروستای محمودآباد1زنجانزنجان

1779
پرورش گوسفند 

داشتی
2خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای اردجین خ امام ک 

251+1 پالک 1بوستان 

سایر300300علی احمدیبانک توسعه تعاون

1780
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

سایجالو
سایر237237علی اسکندریبانک کشاورزی

2خدابندهزنجاندامپروری1781
روستای کوسج - خدابنده 

آباد
بانک کشاورزی

علی اصغر 

سلیمانی
سایر250250

سایر250250علی اکبریبانک کشاورزیروستای پابند2خدابندهزنجاندامپروری1782

1ایجرودزنجانپرورش گاو شیری1783
زنجان ایجرود روستای 

چاپوق
سایر400400علی امیریبانک کشاورزی

سایر150150علی آذربانک کشاورزیروستای آغکند1زنجانزنجانصنایع دستی و گلیم1784



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1785
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
1زنجانزنجان

بخش قره پشتلو روستای 

محمود آباد
سایر400400علی باباییبانک کشاورزی

1786
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

کردناب
سایر250250علی بابائیبانک کشاورزی

1787
دام سبک گوسفند 

داشتی
1ماهنشانزنجان

شهرستان - استان زنجان 

انگوران - دندی - ماهنشان 

روستای کوسج سفلی- 

بانک کشاورزی
علی پناه مرنگی 

ینگجه
سایر200200

1طارمزنجانگاوداری1788
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای کمر کوه
سایر250250علی پور یوسفبانک توسعه تعاون

1789
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر200200علی تیموریپست بانکروستای بهرام بیگ1زنجانزنجان

1790
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400علی حسنیبانک کشاورزیروستای نصیرآباد1زنجانزنجان

پست بانکزنجان روستای ملک باغی1زنجانزنجانفرشبافی1791
علی حسین 

محبی
سایر200200

سایر400400علی حیدریپست بانکروستای تقی کندی1زنجانزنجانگوسفند داشتی1792

سایر250250علی خدابنده لوبانک کشاورزیروستای اردهین2خدابندهزنجاندامپروری1793

سایر250250علی خداکرمپست بانکروستای زونق1خدابندهزنجاندامداری1794

سایر400400علی داد افشاربانک کشاورزیابهر روستای برزابیل1ابهرزنجانگوسفنداری1795

1796
پرورش گوسفند 

داشتی
3خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای پالس جنب مسجد
بانک کشاورزی

علی رسولی 

پالسی
سایر350350

سایر250250علی رمضانیبانک کشاورزیروستای منطش2خدابندهزنجاندامپروری1797



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر300300علی شیروانیصندوق کارآفرینی امیدابهر روستای الگزیر1ابهرزنجانگاو داری1798

سایر300300علی صالحیپست بانکطارم روستای جیا- زنجان 1طارمزنجانکشاورزی1799

1800
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر300300علی قاسمی نژادبانک کشاورزیروستای محمودآباد1زنجانزنجان

1801
دام سبک گوسفند 

داشتی
1ماهنشانزنجان

زنجان دندی روستای 

خاینیک
بانک کشاورزی

علی کشاورز 

پناهی
سایر200200

سایر200200علی گنج خانلوبانک کشاورزیروستای خنداب1خدابندهزنجانعکاسی1802

سایر250250علی محمدیپست بانکروستای استاکل- طارم1طارمزنجانراس5گاو شیری 1803

بانک توسعه تعاونابهر روستای قفس آباد1ابهرزنجانگوسفنداری1804
علی محمدی 

زاده
سایر250250

سایر300300علی مرادیپست بانکابهر روستای گل تپه1ابهرزنجانگوسفنداری1805

سایر250250علی ندرلوبانک کشاورزیروستای ذوینق2خدابندهزنجاندامپروری1806

1طارمزنجانتولید کابینت1807

استان زنجان شهرستان 

طارم شهر اب بر خیابان 

توحید

سایر400400علی نصیریپست بانک

بانک کشاورزیروستای قزلبالغ2خدابندهزنجاندامپروری1808
علیرضا خدابنده 

لو
سایر250250

بانک کشاورزیروستای دوتپه سفلی2خدابندهزنجاندامپروری1809
علیرضا ولی 

دوتپه سفلی
سایر250250

بانک کشاورزیابهر روستای قشالق1ابهرزنجانگوسفندداری1810
علیمردان 

دودانگه باالخانی
سایر300300

1811
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر250250عمران مقدمیبانک کشاورزیروستای حبش1زنجانزنجان



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1812
دام سبک گوسفند 

داشتی
سایر200200عیسی صادقیبانک کشاورزیماهنشان روستای رز1ماهنشانزنجان

1طارمزنجانصنایع دستی و گلیم1813
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای سرخه میشه
سایر200200غفار تقی لوصندوق کارآفرینی امید

سایر200200فاطمه عسگریبانک توسعه تعاونماهنشان روستای ماداباد1ماهنشانزنجانخیاطی1814

1طارمزنجاندامداری1815
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای کوهکن
سایر250250فتح اله یوسفیپست بانک

سایر300300فرضعلی خلجیپست بانکروستای تقی کندی1زنجانزنجانگوسفند داشتی1816

1817
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
بانک کشاورزیروستای نظام آباد1زنجانزنجان

فرهاد جمال 

خانی
سایر400400

1818
عکاسی و فیلم 

برداری
1طارمزنجان

استان زنجان شهرستان 

طارم دهستان درام خیابان 

(ره)امام خمینی 

سایر300300فرهاد مرتضویصندوق کارآفرینی امید

2طارمزنجاناصالح و احیای باغ1819
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای رزه بند
سایر300300فریبرز لطفیپست بانک

1820
فرآوری کنسرو 

زیتون و ترشیجات
1طارمزنجان

زنجان شهرستان طارم 

روستای هندی کندی
سایر490490فریده عسگریپست بانک

1821
توسعه و تجهیز باجه 

پست بانک
1خدابندهزنجان

خدابنده بخش مرکزی 

روستای زرین گل
پست بانک

فریدون ارومیه 

زرین گل
سایر260260

سایر300300فریدون بهرامیبانک کشاورزیابهر روستای عباس آباد1ابهرزنجانگوسفنداری1822

1823
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر420420فضایل اشتریبانک کشاورزیروستای داش بالغ1زنجانزنجان
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1824
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر200200فضاییل مظفریپست بانکروستای جلیل آباد1زنجانزنجان

1خدابندهزنجانگلیم بافی1825
- شهرستان خدابنده 

روستای آبی سفلی
سایر150150فهمیده شفیعیپست بانک

1طارمزنجانزنبور داری1826
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای جزال
سایر400400فیروز غالمیصندوق کارآفرینی امید

سایر200200فیروز کریمیبانک کشاورزیماهنشان روستای ساراغل1ماهنشانزنجانگاوداری1827

1828
آبیاری تحت فشار 

قطره ای
1طارمزنجان

استان زنجان شهرستان 

طارم روستای کهیا
سایر300300فیض اله اسدیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونابهر روستای زره باش1ابهرزنجانگوسفنداری1829
قدرت اله دایی 

زره باشی
سایر250250

1طارمزنجانصنایع دستی و گلیم1830
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای سرخه میشه
سایر200200قدیر نجفیصندوق کارآفرینی امید

سایر250250قدیمعلی سیفیبانک کشاورزیخدابنده روستای ترپاخلو2خدابندهزنجاندامپروری1831

سایر200200قربانعلی عسگریبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجانگاوداری1832

1طارمزنجانپرورش گاو شیری1833
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای قالت
سایر250250قنبر دهقانیبانک توسعه تعاون

سایر250250قیاس علی محبیبانک کشاورزیروستای چنگوری2خدابندهزنجاندامپروری1834

بانک کشاورزیروستای دوتپه سفلی2خدابندهزنجاندامپروری1835
قیدارعلی ولی 

دوتپه
سایر170170

سایر300300کاظم احمدیپست بانکطارم روستای دستجرده1طارمزنجانکشاورزی عمومی1836

1طارمزنجانزنبور داری1837
استان زنجان شهرستان 

طارم روستیا تشویر
سایر400400کامران محمدیبانک توسعه تعاون

سایر250250کریم احمدیبانک کشاورزیروستای قشقجه2خدابندهزنجاندامپروری1838
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بانک کشاورزیخدابنده روستای آبی سفلی2خدابندهزنجاندامپروری1839
کریم طارمی آبی 

سفلی
سایر250250

2خرمدرهزنجانپرورش گاو شیرده1840

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای الوند خ امام ک 

3وصال پالک 

سایر350350کمال پارساییبانک کشاورزی

1841
دام سبک گوسفند 

داشتی
سایر200200کوثرعلی مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای وهران1ماهنشانزنجان

1ماهنشانزنجانصنایع دستی و گلیم1842
شهرستان - استان زنجان 

روستای گونای- ماهنشان 
سایر5050گلزار مرادیصندوق کارآفرینی امید

سایر400400گلعذرا شقاقیبانک کشاورزیابهر روستای مهستان1ابهرزنجانگوسفنداری1843

بانک کشاورزیروستای دوتپه علیا2خدابندهزنجاندامپروری1844
گلی خدابنده لو 

خان محمدی
سایر250250

1845
پرورش گوسفند 

داشتی
2خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای الوند کوچه وصال 

3بن بست 

سایر300300گلی محمدلوپست بانک

1ماهنشانزنجانصنایع دستی و گلیم1846
زنجان شهر دندی شهرک 

کالسیمین خ نرجس
پست بانک

لیال احمدی 

انگوران
سایر5050

2ماهنشانزنجانصنایع دستی و گلیم1847
شهرستان ماهنشان 

روستای گندی
بانک کشاورزی

ماه زر برجی 

سفلی
سایر5050

2طارمزنجانگلخانه1848
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای استاکل
سایر450450ماه منیر عباسیپست بانک

1سلطانیهزنجانگوسفند داشتی1849
زنجان سلطانیه روستای 

خرمدرق
سایر240240مجید آقایاریبانک کشاورزی

1850
پرورش گوسفند 

داشتی
3خرمدرهزنجان

زنجان شهریتان خرمدره 

27روستای پالس پالک 
سایر350350مجید رسولیبانک کشاورزی
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1851
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400مجید سلیمیبانک کشاورزیروستای نیماور1زنجانزنجان

1طارمزنجانزنبور داری1852
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای کرد اباد
سایر400400مجید قاسمیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیخدابنده روستای ارقین1خدابندهزنجانگوسفند داشتی1853
مجید کریمی 

ارقینی
سایر250250

1طارمزنجانپرورش گوسفند1854
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای ته دره
سایر306306محبوب شیریپست بانک

سایر250250محرم شهبازیبانک کشاورزیروستای محمودآباد2خدابندهزنجاندامداری1855

1856
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400محرمعلی بیاتبانک کشاورزیروستای اندآباد سفلی1زنجانزنجان

2ایجرودزنجانپرورش گاو شیری1857
شهرستان ایجرودروستای 

شیوه
بانک کشاورزی

محرمعلی 

محمودی
سایر300300

1858
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
1زنجانزنجان

 کیلومتری 35- زنجانرود

-بخش نیک پی- جاده تبریز

 روستای قاهران

سایر400400محسن اوجاقلوپست بانک

بانک کشاورزیروستای محمد خلج2خدابندهزنجاندامپروری1859
محمد ابراهیم 

بیکدلو
سایر250250

بانک کشاورزیابهر روستای قزلجه1ابهرزنجانگوسفنداری1860
محمد باقر 

کاوندی
سایر250250

1861
پرورش )دامپروری 

(گاو
سایر400400محمد باقریپست بانکروستای گاوازنگ1زنجانزنجان

سایر300300محمد بیاتپست بانکروستای آق بالق1زنجانزنجاندامپروری1862

1863
دام سبک گوسفند 

داشتی
سایر200200محمد جوادیبانک کشاورزیماهنشان روستای سریک1ماهنشانزنجان
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بانک کشاورزیروستای کهال2خدابندهزنجاندامپروری1864
محمد حسن 

زنگنه
سایر250250

1865
 40گوسفن داشتی 

راسی
پست بانکخرم دره روستای شویر2خرمدرهزنجان

محمد حسن 

نوری
سایر400400

1866
پرورش )دامپروری 

(گاو
بانک کشاورزیروستای چوره ناب1زنجانزنجان

محمد حسین 

حسینی
سایر400400

1867
پرورش گوسفند 

داشتی
بانک کشاورزیابهر روستای قره آقاج1ابهرزنجان

محمد دودانگه 

قره آقاجی
سایر250250

1868
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400محمد ذوالقدرتبارپست بانکروستای نصیرآباد1زنجانزنجان

1869
پرورش گوسفند 

 راسی50داشتی 
1سلطانیهزنجان

زنجان شهرستان سلطانیه 

بخش باغ حلی روستای 

گوزلدره خ امام حسین ک 

منتهی به مسجد جامع

سایر648648محمد سلیمیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیروستای ارقین بالغ2خدابندهزنجاندامپروری1870
محمد صالح 

بیکدلی
سایر250250

1طارمزنجاناصالح و احیای باغ1871
شهرستان طارم روستای 

ونیسر
سایر400400محمد کرمیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیابهر روستای الگزیر1ابهرزنجانگوسفنداری1872
محمد محمدی 

ارهانی
سایر400400

1ایجرودزنجانگوسفند داشتی1873
شهرستان ایجرود روستای 

االچمن
بانک کشاورزی

محمد مهدی 

قاسمی
سایر400400

2خدابندهزنجانپرورش گوسفند1874
زنجان خدابنده روستای 

الچوان
بانک کشاورزی

محمدتقی اله 

مرادی
سایر250250

1طارمزنجانزنبورداری1875
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای تشویر
بانک توسعه تعاون

محمدجواد 

احمدی
سایر300300
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1طارمزنجانپرورش گاو شیری1876
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای جزالندشت
پست بانک

محمدحسین 

عباسی
سایر250250

1ایجرودزنجانگوسفند داشتی1877
زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
بانک کشاورزی

محمدحسین 

کاظمی
سایر400400

بانک کشاورزیماهنشان1ماهنشانزنجانباغبانی- کاشت نهال1878
محمدحسین 

ملکی
سایر100100

1سلطانیهزنجانگوسفند داشتی1879
زنجان سلطانیه روستای 

واالیش
بانک کشاورزی

محمدرضا 

پرویزی
سایر216216

بانک کشاورزیابهر روستای نایجوک1ابهرزنجانگوسفند داشتی1880
محمدرضا 

خدابنده
سایر450450

2خدابندهزنجاندامپروری1881
خدابنده روستای گوگجه 

ییالق
سایر250250محمدعلی حسنیبانک کشاورزی

1طارمزنجانپرورش گوسفند1882
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای هزاررودسفلی
سایر250250محمود عباسیبانک توسعه تعاون

1طارمزنجانگاوداری1883
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای سرخه میشه
سایر350350مراحم نجفیبانک توسعه تعاون

1884
پرورش )دامپروری 

(گوسفند داشتی
سایر400400مرتضی بیاتبانک توسعه تعاونروستای قزل تپه1زنجانزنجان

1طارمزنجانگاوداری1885
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای جزال
سایر250250مرتضی حسنلوپست بانک

1886
دام سبک گوسفند 

داشتی
1ماهنشانزنجان

استان زنجان شهرستان 

دهستان پری- ماهنشان 
بانک کشاورزی

مرتضی 

حسینخانی
سایر200200
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1887
پرورش گوسفند 

راسی20داشتی 
2ایجرودزنجان

شهرستان - استان زنجان 

روستای چسب- ایجرود 
سایر250250مرتضی حیدریبانک کشاورزی

سایر250250مرتضی غفاریبانک کشاورزیخدابنده روستای چنگور1خدابندهزنجانگوسفند داشتی1888

2ایجرودزنجانپرورش گاو شیری1889
شهرستان ایجرودروستای 

قارختلو
سایر300300مرتضی قراخانیبانک کشاورزی

1طارمزنجانزنبور داری1890
استان زنجان شهرستان 

طارم روستیا تشویر
سایر400400مرتضی نجفیپست بانک

1891
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400مرحمت کرمیبانک کشاورزیروستای داش بالغ1زنجانزنجان

1892

توسعه وتجهیز 

کارگاه چلنگری 

اهنگری سنتی

1زنجانزنجان
زنجان بخش زنجانرود 

روستای انداباد علیا
سایر200200مرسل وفاصندوق کارآفرینی امید

1893
دام سبک گوسفند 

داشتی
1ماهنشانزنجان

شهرستان - استان زنجا ن

روستای خندقلو- ماهنشان 
بانک کشاورزی

مروت نصیری 

وطن
سایر200200

2خدابندهزنجاندامپروری1894
روستای - خدابنده - زنجان 

زرین گل
بانک کشاورزی

مسعود 

حسینخانی
سایر250250

2خدابندهزنجاندامپروری1895
زنجان خدابنده روستای 

کسیک
سایر400400مسلم حیدریپست بانک

بانک کشاورزیروستای حصار1خدابندهزنجاندامداری1896
مسلم طهماسبی 

حصاری
سایر250250
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1897
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

زنجان ایجرود روستای 

آالچمن
سایر400400مسیب رفیعیصندوق کارآفرینی امید

1طارمزنجانپرورش گوسفند1898
استان زنجان شهرستان 

روستای کوهکن علیا-طارم
سایر400400مسیح اله حیدریپست بانک

سایر300300مصطفی خلجیپست بانکروستای تقی کندی1زنجانزنجانگوسفند داشتی1899

1ماهنشانزنجانخدمات صافکاری1900
- بافت قدیم - ماهنشان

خیابان شهریار
سایر200200مصطفی ذوقیصندوق کارآفرینی امید

سایر400400معبود محمدیپست بانکروستای مشمپا1زنجانزنجاندامپروری1901

بانک کشاورزیروستای قاشقاتپه1زنجانزنجاندامپروری1902
معرفت مرشدی 

واال
سایر400400

2خدابندهزنجانپرورش گوسفند1903
شهرستان -استان زنجان

روستای کوسج اباد-خدابنده
سایر200200ملکعلی قدیمیبانک کشاورزی

1ماهنشانزنجانفرش بافی1904

شهرستان - استان زنجان 

انگورا - دندی - ماهنشان 

روستای کهریزبیک- ن

سایر5050مهتاج حیدریبانک کشاورزی

2خرمدرهزنجانپرورش گاو شیری1905

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای سوکهریز خ 

1ولیعصر پالک 

سایر300300مهدی باقریبانک کشاورزی

1906
پرورش گوسفند 

داشتی
2خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای اردجین جنب 

مسجد پایین

سایر300300مهدی بیگلربانک کشاورزی

1طارمزنجانکشاورزی1907

استان زنجان شهرستان 

طارم روستای ر هارون اباد 

سفلی

سایر250250مهدی جعفریپست بانک
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1908
پرورش گوسفند 

داشتی
1خدابندهزنجان

شهرستان -استان زنجان

روستای حصار-خدابنده
پست بانک

مهدی ذوالقدری 

حصاری
سایر150150

سایر200200مهدی صیدیبانک کشاورزیروستای میرجان1زنجانزنجاندامداری1909

1910
پرورش گوسفند 

داشتی
2خرمدرهزنجان

خرمدره روستای اردجین خ 

167امام ک دهیاری پ 
سایر350350مهدی کردلوبانک کشاورزی

1طارمزنجانخرید تراکتورباغی1911
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای گوهر
سایر450450مهدی محمدیپست بانک

1912
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

ینگی کند جامع السرا
پست بانک

مهدی محمدی 

جامع السراع
سایر250250

1913
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
بانک کشاورزیروستای باغ1زنجانزنجان

مهرداد حاجی 

میری
سایر400400

1طارمزنجانمزرعه زیتون1914

استان زنجان شهرستان 

طارم شهر آب بر خیابان 

میثاق کوچه دوم غربی

سایر200200مهرداد قاسمیبانک کشاورزی

1915
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر200200میثم رضاییبانک کشاورزیروستای بهرام بیگ1زنجانزنجان

سایر300300میکاییل محمدلوبانک کشاورزیروستای قشالق1زنجانزنجاندامپروری1916

سایر250250ناصر بیگدلیبانک کشاورزیروستای قشقجه2خدابندهزنجاندامپروری1917

1918
 30گوسفند داشتی 

راسی
2ایجرودزنجان

زنجان شهرستان ایجرود 

بخش حلب روستای بهمن
پست بانک

نعمت اله 

شهبازی
سایر200200
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1919
پرورش گوسفند 

داشتی
2خرمدرهزنجان

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای رحمت آباد وسط 

112روستا پالک 

سایر350350نعمت گلی کرمبانک کشاورزی

سایر200200نیت علی مرادیبانک کشاورزیماهنشان روستای ایلی بالغ1ماهنشانزنجانگاوداری1920

2زنجانزنجانفرش بافی1921

زنجان زنجانرود دهستان 

غنی بیگلو روستای تقی 

کندی

سایر100100نیمتاج خلجیبانک کشاورزی

1طارمزنجاناصالح و احیا باغات1922

استان زنجان شهرستان 

شهر ستان طارم روستای 

کرد آباد

سایر300300هادی حیدریبانک توسعه تعاون

2خرمدرهزنجانپرورش گاو شیری1923

زنجان شهرستان خرمدره 

روستای اردجین خ امام ک 

99لطیفی پالک 

سایر350350هادی فیروزیبانک کشاورزی

1طارمزنجانمزرعه میوه و زیتون1924

استان زنجان شهرستان 

طارم شهر اب بر جنی د 

دانشگاه ازاد

سایر300300هادی محمدیپست بانک

بانک کشاورزیروستای پسکوهان1خدابندهزنجاندامداری1925
هوشنگ قربانی 

پسکوهانی
سایر250250

1926
پرورش )دامپروری 

(گوسفند
سایر400400وحید حسنیبانک توسعه تعاونروستای ینگجه1زنجانزنجان

1سلطانیهزنجانگوسفند داشتی1927
زنجان سلطانیه سلمان 

کندی
سایر250250ولی اله طاهریبانک کشاورزی

1928
پرورش گوسفند 

داشتی
1سلطانیهزنجان

زنجان سلطانیه روستای 

سایجالو
سایر243243وهب سلطانیبانک کشاورزی

1929
آبیاری تحت فشار 

قطره ای
1طارمزنجان

استان زنجان شهرستان 

طارم روستای درام
سایر200200یحیی احمدیپست بانک
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1930
پرورش )دامپروری 

(گاو
سایر300300یداله خدایاریبانک کشاورزیروستای حسین آباد گنبد1زنجانزنجان

سایر250250یعقوب ندرلوبانک کشاورزیروستای پسکوهان2خدابندهزنجاندامپروری1931

1932
 30گوسفند داشتی 

راسی
1ایجرودزنجان

شهرستان ایجرودروستای 

ینگی جامع السرا
پست بانک

یوسف محمدی 

شاد
سایر400400

1933
پرورش گوسفند 

راسی20داشتی 
3ایجرودزنجان

شهرستان - استان زنجان 

بخش حلب - ایجرود 

روستای چسب

بانک کشاورزی
یوسف مرادی 

زارع
سایر250250

1طارمزنجانصنایع دستی و گلیم1934
استان زنجان شهرستان 

طارم روستای سرخه میشه
سایر150150یونس نجفیصندوق کارآفرینی امید
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1
بره پرواری 

 راسی200
2شاهرودسمنان

بیارجمند جاده خانخودی 

مجتمع دادمداری های 

بیارجمند

وزارت جهاد کشاورزی27202720ابراهیم احمدیبانک کشاورزی

2
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
1شاهرودسمنان

شاهرود دهستان طرود 

منزل اصغری
وزارت جهاد کشاورزی640640ابراهیم اصغریبانک توسعه تعاون

3
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی760760ابراهیم افراشتهبانک توسعه تعاونسمنان خیر آباد1سمنانسمنان

2شاهرودسمنانپرورش گوسفند4
میدان والیت خط لوله 

17پ13فرعی 
بانک توسعه تعاون

ابراهیم عرب 

ارمیان
وزارت جهاد کشاورزی15001500

5

طرح توسعه و 

تکمیلی پرورش 

زنبور عسل

وزارت جهاد کشاورزی14801480ابراهیم فتحعلیانبانک کشاورزیروستای رضی آباد-دامغان1دامغانسمنان

6

خرید دام و 

تامین سرمایه 

در گردش واحد 

 300گوشتی 

راسی

سازمان امور عشایر ایران22062206ابراهیم قندالیبانک کشاورزیارادان روستا فروان2آرادانسمنان

7

ایجاد مزرعه 

آلویه ورا در 

گلخانه

1سمنانسمنان

سمنان روستای خیرآباد 

مجتمع گلخانه ای اعتضادیه 

26کوچه مریم واحد 

وزارت جهاد کشاورزی15001500ابوالفضل باباییصندوق کارآفرینی امید

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 
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8

تکمیل ظرفیت 

و تامین سرمایه 

در گردش واحد 

 14گاوشیری 

راسی

بانک کشاورزیارادان کند قلی خان1آرادانسمنان
ابوالفضل کرکه 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی10701070

9
پرورش گاو 

 راسی30شیری 
3شاهرودسمنان

 جاده شاهرود 15کیلومتر 

دامغان مجتمع دامداری 

دهمال دامداری امینیان

وزارت جهاد کشاورزی40004000ابوالقاسم امینیانبانک کشاورزی

10

پرورش بره 

 500پرواری 

رأسی

5دامغانسمنان
روستای حیدرآباد - دامغان

حاج علی نقی
بانک کشاورزی

ابوالقاسم حسین 

سعیدی
وزارت جهاد کشاورزی68006800

11

ساخت 

مصنوعات 

چوبی نظیر 

مبلمان و بوفه

2شاهرودسمنان
دهمال راهنجان خیابان 

عباس آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت16001600ابوالقاسم یوزباشیبانک توسعه تعاون

3مهدی شهرسمنانبره پرواری12

فوالد محله خیابان یاسر 

کوچه سوم دست چپ 

منزل رمضانعلی فوالدی

بانک کشاورزی
ابوطالب وفایی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی29002900

13

فرآوری 

کانسنگ مس 

اکسید

33دامغانسمنان
 جاده 90دامغان کیلومتر 

معلمان- دامغان
وزارت صنعت، معدن و تجارت4900049000احسان عزیزیانبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی5000050000احسان موسویانبانک توسعه تعاونایوانکی روستای چنداب34گرمسارسمنانکشتارگاه طیور14

وزارت جهاد کشاورزی24002400احمد صادقیبانک کشاورزیمیامی روستای محمد آباد3میامیسمنانپرواربندی بره15



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

16
پرورش گاو 

 راسی30شیری
3شاهرودسمنان

- مجن-شاهرود -سمنان 

فرعی مفروز و 15پالک 

فرعی از 5مجزی شده از 

اصلی45

وزارت جهاد کشاورزی11501150احمد عباسیصندوق کارآفرینی امید

17

بهسازی خرید 

دام و تامین 

سرمایه در 

گردش واحد 

پرورش بز 

 200داشتی 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی15001500احمد وثوقیبانک کشاورزیارادان عدل اباد1آرادانسمنان

18

تولید صنایع 

دربهای . چوبی 

mdfچوبی و 

7شاهرودسمنان
نرسیده به .جاده کارخانه قند

روستای مغان
وزارت صنعت، معدن و تجارت1124011240احمد یونسیانبانک توسعه تعاون

19
داروخانه 

دامپزشکی
2میامیسمنان

خیابان امام -میامی-سمنان 

رضا روبروی بهزیستی
بانک کشاورزی

ادریس صدر 

مغانی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

2گرمسارسمنانتولیدی پوشاک20

روستای فرور شهرک 

معینیان نرسیده به جاده 

تهران مشهد

صندوق کارآفرینی امید
اسماعیل ارجمند 

دوست
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

1سمنانسمنانگوساله پرواری21

سمنان ما بین روستای 

دالزیان - حسن آباد 

گاوداری آقای دامغانیان

بانک کشاورزی
اسماعیل 

دامغانیان
وزارت جهاد کشاورزی10001000

22
گوساله پرواری 

راسی1000
13گرمسارسمنان

ناروهه گروه - گرمسار 

شهید عباس پور
بانک کشاورزی

اسماعیل شیرین 

بیان
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

23
فراوری میوه و 

خشکبار
14شاهرودسمنان

روستای قلعه نو خرقان 

میدان خرقان خیابان 

دهیاری

صندوق کارآفرینی امید
اسماعیل 

عربیارمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی94009400
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24
پرورش گاو 

 راسی60شیری 
بانک کشاورزیروستای محمداباد5گرمسارسمنان

اسمعیل شاه 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی75007500

25
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی990990اصغر سعیدیبانک کشاورزیشهرک کردوان1گرمسارسمنان

26

پرورش گوساله 

 100پرواری 

راس

3سمنانسمنان
سمنان آبخوری روستای 

احمدآباد
وزارت جهاد کشاورزی40004000افشین علمداربانک توسعه تعاون

27
اقامتگاه بوم 

گردی
1شاهرودسمنان

بیارجمند -شاهرود- سمنان

روستای رضا -خارتوران-

آباد روبروی پارک

500500اکبر نادری هرویپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

28
 10گاو شیری 

راسی
1میامیسمنان

روستای -شهرستان میامی

جودانه
وزارت جهاد کشاورزی11401140الهه رستمیصندوق کارآفرینی امید

29

تولید فرش 

دستبافت 

ابریشمی

16101610الهه وفایی نژادبانک توسعه تعاوندامغان2دامغانسمنان
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

30

طرح توجیهی 

واحد پرواربندی 

بره به ظرفیت 

 رأس300

3سرخهسمنان

جاده -سرخه-سمنان

گروه -روستای صوفی اباد

شهید عربیان

وزارت جهاد کشاورزی39003900الهه یوسفیهبانک کشاورزی

31
احداث مجموعه 

اقامتی پذیرایی
20002000امراهلل اصغریپست بانکبخش مرکزی طرود_شاهرود3شاهرودسمنان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2شاهرودسمنانتولید زعفران32
روستای ابر جاده اصلی 

سمت راست
وزارت جهاد کشاورزی640640امید غالمیبانک کشاورزی
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33
احداث گلخانه 

متری3000
2شاهرودسمنان

خ شهید صدوقی کوچه 

176شهید محمودیان پ 
وزارت جهاد کشاورزی15001500امید فرهادیبانک کشاورزی

34

کارخانه فرآوری 

و بسته بندی 

پسته

4دامغانسمنان

سمنان دامغان کیلومتر 

جاده ی اصلی دامغان 10

ابتدای روستای -سمنان 

رضی آباد

بانک کشاورزی
امیر حسین 

ذوالفقاریان
وزارت جهاد کشاورزی60006000

35
تولید نهال 

درختان میوه
وزارت جهاد کشاورزی12001200امیر حسینیبانک کشاورزیده خیر کوچه شهید رجبی1شاهرودسمنان

36
تولید دانه و 

پودر از سرباره
10آرادانسمنان

سمنان شهرستان گرمسار 

- ناحیه صنعتی یاتری 

2خیابان صنعت 

وزارت صنعت، معدن و تجارت31603160امیر رشیدیپست بانک

8مهدی شهرسمنانپرواربندی بره37
- شهمیرزاد - مهدیشهر 

چاشم کالته مال عباس
وزارت جهاد کشاورزی55005500امیرعباس زیارتیبانک کشاورزی

38

تولید انواع 

صنایع دستی 

سفالی و 

سرامیکی

4سمنانسمنان

- بخش مرکزی - سمنان 

روستای خیر آباد میدان 

امام خ بهشت کوی شادی 

367پالک 

30003000امین کجوریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

39
پرورش گاو 

شیری
4شاهرودسمنان

-کالته خیج-بخش بسطام

مجتمع دامداری ها
وزارت جهاد کشاورزی60006000انسیه نوریبانک کشاورزی

40

چیپس میوه 

جات و بسته 

بندی

وزارت جهاد کشاورزی65006500ایرج فرومدیصندوق کارآفرینی امیدشاهرود روستای دیزج5شاهرودسمنان

1شاهرودسمنانکارگاه قالیبافی41
روستای -طرود-شاهرود

سطوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500آسیه ریاحیپست بانک

42
مرمت و تجهیز 

خانه بوم گردی
1مهدی شهرسمنان

استان سمنان شهرستان 

مهدی شهر روستای کولیم
700700آمنه فالحپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

43
دامداری 

راسی300
2دامغانسمنان

سمنان دامغان روستای 

ابوانق
وزارت جهاد کشاورزی24002400بالل دولیبانک کشاورزی
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44

ساخت و 

احداث 

سردخانه و 

سرتینگ میوه

14گرمسارسمنان
ایوانکی روستای حسین آباد 

کوروس
وزارت جهاد کشاورزی2000020000بهروز احمدیبانک کشاورزی

45
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

-بیارجمند-شاهرود

اسب کشان-خارتوران
سازمان امور عشایر ایران120120بهمن خانیصندوق کارآفرینی امید

46
ساخت 

مصنوعات چوبی
3دامغانسمنان

- دامغان امیریه میدان شهدا

ابتدای خیابان انقالب
بانک کشاورزی

بهمن عوض 

آبادیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت45004500

47

پرورش و بهره 

برداری از یک 

واحد پرورش 

بره پرواری به 

 140ظرفیت 

راس در هر دوره

1سمنانسمنان

روستای خیرآباد خیابان 

 درب 2تالش کوچه تالش 

آخر

وزارت جهاد کشاورزی670670بهمن مردانیبانک کشاورزی

48

اقامتگاه بوم 

گردی بی بی 

زهرا

1شاهرودسمنان

بخش - شاهرود- سمنان 

روستای - بیارجمند

گردشگری قلعه باال

پست بانک
بی بی زهرا 

کیقبادی
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

49
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیمجن درخانیاب1شاهرودسمنان

بی بی گوهر 

قرایی
وزارت جهاد کشاورزی770770

50
احداث اقامتگاه 

بوم گردی
2دامغانسمنان

روستای شیر آشیان باالتر از 

مسجد فرعی اول سمت چپ
صندوق کارآفرینی امید

پوریا حاجی 

پروانه
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

51
توسعه 

زنبورستان
وزارت جهاد کشاورزی990990تقی شاه حسینیبانک کشاورزیارادان روستا فروان1آرادانسمنان
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52

خرید دام و 

تامین سرمایه 

در گردش 

گوسفند داشتی 

 راسی150

سازمان امور عشایر ایران11001100تقی قندالیبانک کشاورزیارادان روستا فروان1آرادانسمنان

53
توسعه و کشت 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی470470جلیله قاضیپست بانکروستای ابر1شاهرودسمنان

54

پروانه تأسیس 

پرورش گاو 

شیری 

رأسی50مولد

3شاهرودسمنان
-کالته خیج- بخش بسطام

مجتمع دامداری ها
بانک کشاورزی

جواد عرب 

انصاری
وزارت جهاد کشاورزی45004500

55
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی42404240جواد علمشاهیبانک کشاورزیمجن باغ سینه3شاهرودسمنان

3گرمسارسمنانگلخانه صیفی56
گرمسار ایوانکی روستای 

بشمک
بانک کشاورزی

جواد فخرایی 

طراقی
وزارت جهاد کشاورزی32003200

57

پروانه بهره 

واحد )برداری 

گاوشیری 

(رأسی30مولد

2شاهرودسمنان

-روستای مزج-بخش بسطام 

بعدازشهرک امام 

نرسیده به  (ره)خمینی

گلزارشهداء

وزارت جهاد کشاورزی28002800جواد معصومیبانک کشاورزی

58
طرح اجرای 

گلخانه
4مهدی شهرسمنان

روستای علی آباد مجتمع 

گلخانه ای درجزین
وزارت جهاد کشاورزی56005600حامد ادببانک کشاورزی

59

پرورش 

گوسفند داشتی 

به ظرفیت 

رأس200

3میامیسمنان

سمنان میامی دهستان 

نردین جلگه دانیال سازمان 

حامدشکاری

پست بانک
حامد شکاری 

شاهرودی
وزارت جهاد کشاورزی21002100

1دامغانسمنانکشت زعفران60
روستای خورزان روبروی 

مدرسه میثم
وزارت جهاد کشاورزی640640حبیب اله پریمیپست بانک
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61
پرورش 

گوسفند وبز
سازمان امور عشایر ایران500500حسن اسدیصندوق کارآفرینی امیدشاهرود روستای طرود1شاهرودسمنان

62
پرواربندی 

گوساله
4سرخهسمنان

 جاده 1کیلومتر - سرخه 

پشت مجتمع یاس- بیابانک 
وزارت جهاد کشاورزی60006000حسن امامیبانک کشاورزی

63
هزینه جاری 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران800800حسن پارسابانک کشاورزیشاهرود روستای رضا آباد1شاهرودسمنان

64

پرورش گاو 

 15شیری مولد

رأسی

1شاهرودسمنان
-روستای خیج-بخش بسطام

خیابان چهلدختر
وزارت جهاد کشاورزی610610حسن ترابیبانک کشاورزی

65
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران15001500حسن خواجهصندوق کارآفرینی امیدخیج-شاهرود1شاهرودسمنان

66

مجتمع 

تفریحی و 

گردشگری

2مهدی شهرسمنان

- شهرک گلستان- سمنان

کوچه شبنم - خیابان امین

449پالک - چهار شرقی

10001000حسن درویشصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

67

توسعه 

زنبورستان از 

 کلنی به 50

 کلنی200

وزارت جهاد کشاورزی10401040حسن عادلیبانک کشاورزیارادان حسین اباد کردها1آرادانسمنان

68

پرورش گاو 

 50شیری مولد 

رأسی

وزارت جهاد کشاورزی54005400حسن عجم باقریبانک کشاورزیکالته خیج مجتمع دامداران4شاهرودسمنان

69
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
وزارت جهاد کشاورزی640640حسن غالمی پورپست بانکروستای ابر2شاهرودسمنان
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70

پرورش 

گاوشیری و 

تولید شیر

2شاهرودسمنان
جاده ازادشهر پشت شهرک 

رضوی
وزارت جهاد کشاورزی13901390حسن نوری فرپست بانک

71
گیاهان دارویی 

و زعفران
2شاهرودسمنان

شهرک امام جنب خیابان 

اصلی
بانک کشاورزی

حسنعلی 

اسماعیلی
وزارت جهاد کشاورزی640640

72

توسعه یک 

واحد تولیدی 

صنعتی ادوات 

کشاورزی

2میامیسمنان
نام نیک ابتدای خیابان 

شهید بیات
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسنعلی بیاتیبانک کشاورزی

73
توسعه و کشت 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی480480حسین اشوریپست بانکروستای ابر-بسطام-شاهرود1شاهرودسمنان

وزارت جهاد کشاورزی50005000حسین اله بخشیصندوق کارآفرینی امیدروستای مومن آباد4دامغانسمنانسورتینگ پسته74

75
اقامتگاه 

بومگردی
2شاهرودسمنان

-  جاده طرود75کیلومتر 

شاهرود کالته چاه چم
10001000حسین پاکدلبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

76
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
وزارت جهاد کشاورزی640640حسین خداوردیبانک کشاورزیروستای ابر منطقه گیاهی2شاهرودسمنان

77
پرورش پولت 

یکروزه
وزارت جهاد کشاورزی1000010000حسین طنانیبانک توسعه تعاونسمنان روستای خیرآباد7سمنانسمنان

78

توسعه 

زنبورستان از 

 کلنی به 50

 کلنی150

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین عادلیصندوق کارآفرینی امیدارادان حسین اباد کردها1آرادانسمنان
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79

پروانه 

پرورش )تأسیس

گاو شیری 

( رأسی30مولد

3شاهرودسمنان
-کالته خیج- بخش بسطام

مجتمع دامداری ها
بانک کشاورزی

حسین علی 

عرب عامری
وزارت جهاد کشاورزی40004000

80

پرورش بره 

پرواری به 

 500ظرفیت 

رأس

4دامغانسمنان

دامغان روستای مومن اباد 

کوچه شهید ابولفضل 

شمس منزل زضا اله بخش

بانک کشاورزی
حسینعلی اله 

بخش
وزارت جهاد کشاورزی60004500

81
پرورش 

گوسفند داشتی
2شاهرودسمنان

-بیارجمند-شاهرود

روستای صالح آباد-خارتوران
سازمان امور عشایر ایران24702470حمزه عامریصندوق کارآفرینی امید

82

زنجیره 

یکپارچه تولید 

فراورده های 

دام سنگین

39شاهرودسمنان

شهرستان -استان سمنان

کوچه -خ رزمندگان-شاهرود

-نبش کوچه یکم-سالمت

128پ

وزارت جهاد کشاورزی6000060000حمید اکبریانبانک کشاورزی

83
اقامتگاه بوم 

گردی
3شاهرودسمنان

روستای - شاهرود- سمنان

چشمه خانابه- نکارمن
بانک کشاورزی

حمید رضا 

عاطفی
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10001000حمید کشاورزبانک کشاورزیمجن2شاهرودسمناننهالستان84

85
سفره خانه 

سنتی
5گرمسارسمنان

استان سمنان گرمسار 

ابتدای جاده بنکوه داخل 

باشگاه سوارکاری شباهنگ

صندوق کارآفرینی امید
حمیدرضا 

حیدری
50005000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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86

ساخت 

 تنی 2000انبار

جهت ذخیره 

سازی و 

نگهداری 

محصوالت 

کشاورزی

2میامیسمنان

میامی روستای هونستان 

خیابان شهید چمران جاده 

387اصلی پالک 

وزارت جهاد کشاورزی23652365حمیدرضا فیروزیبانک کشاورزی

87

پرورش گاو 

شیری 

رأسی10مولد

1شاهرودسمنان
-روستای خیج-بخش بسطام

1کوچه آزاده
پست بانک

حمیدرضا 

کلوخی پور
وزارت جهاد کشاورزی920920

وزارت جهاد کشاورزی60006000خدیجه اسفندیبانک کشاورزیآرادان علی آباد8آرادانسمنانگلخانه ای88

89

پرورش گاو 

 20شیری مولد 

راسی

2شاهرودسمنان

جاده -یونس آباد -شاهرود 

یونس اباد روبروی موسسه 

خیریه صاحب الزمان

وزارت جهاد کشاورزی30003000خدیجه نادعلیبانک کشاورزی

90

احداث واحد 

پرورش 

بوقلمون 

گوشتی به 

 300ظرفیت 

قطعه

وزارت جهاد کشاورزی12001200خسرو رامهصندوق کارآفرینی امیدارادان روستا چهارطاق2آرادانسمنان

91
صنایع تبدیلی 

غذایی
وزارت جهاد کشاورزی72007200خلیل مهدی پوربانک کشاورزیمحمود آباد موقوفه5گرمسارسمنان

92

طرح پرواربندی 

بره به ظرفیت 

 راس500

2شاهرودسمنان

شاهرود، نرسیده به روستای 

ابرسج، بعد از مام جوجه، 

جاده اقبالیه، دامپروری 

بزرگمنش

وزارت جهاد کشاورزی24002400دانیال بزرگمنشبانک کشاورزی
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3شاهرودسمنانواحد تولید نشا93
شاهرود بخش مرکزی 

روستای جعفرآباد
وزارت جهاد کشاورزی35003500داود قلیچیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی35503550داود معصومی پوربانک کشاورزیگرمسار گروه مشاعی قدس3گرمسارسمنانگلخانه صیفی94

95
کشت زعفران و 

گیاهان دارویی
11شاهرودسمنان

- شهرک مطهری-بیارجمند

خ فضیلت- 2فاز 
وزارت جهاد کشاورزی640640داوود باقریپست بانک

96
مرمت و تجهیز 

خانه بوم گردی
1سمنانسمنان

استان سمنان شهرستان 

سمنان روستای خیر آباد 

خیابان فردوس روبروی 

194 پالک 8فردوس 

13001300راحله کیخسرویصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

97

تولید و فروش 

انواع گلیم و 

گبه و قالی

3سمنانسمنان
خیرآباد خیابان - سمنان

727 پالک 12امام فردوس 
پست بانک

ربابه خوش 

هنجار
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی10001000

98
مرمت و تجهیز 

خانه بوم گردی
1مهدی شهرسمنان

استان سمنان شهرستان 

مهدی شهر روستای کولیم 

عمارت حاجی بابا

500500ربابه فالح کلیمیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3سمنانسمنانتولیدی پوشاک99

شهرستان سمنان روستای 

 10خیر آباد خیابان فردوس 

781پالک 

صندوق کارآفرینی امید
رحمت اهلل 

دامغانیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

100

تولید پودر 

کربنات کلسیم، 

زیولیت و 

بنتونیت

3سمنانسمنان
 جاده اعال 5سمنان کیلومتر 

ناحیه صالح آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت28002800رزیتا آب بخشصندوق کارآفرینی امید

101

احداث گوساله 

 50پرواری 

راسی

2گرمسارسمنان
گرمسار روستای قشالق آقا 

اسماعیل
وزارت جهاد کشاورزی30003000رسول خالقیصندوق کارآفرینی امید
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102

راه اندازی و 

تجهیز دفتر 

الرونیک

1شاهرودسمنان
شاهرود بخش بسطام 

روستای ابر روبروی دهیاری
520520رسول خداوردیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

103
پرورش گاو 

 راسی16شیری 
وزارت جهاد کشاورزی680680رسول قلی زادهبانک کشاورزیروستای لجران1گرمسارسمنان

104
 20گاو شیری 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی30003000رضا زندیپست بانکگرمسار روستای لجران2گرمسارسمنان

105

خرید گاوشیری 

و تامین سرمایه 

در گردش واحد 

 راسی19

وزارت جهاد کشاورزی22002200رضا شاه حسینیبانک کشاورزیارادان روستا فروان2آرادانسمنان

وزارت جهاد کشاورزی62006200رضا عابدینیبانک کشاورزیگرمسار روستای محمداباد4گرمسارسمنانگلخانه صیفی106

107
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
وزارت جهاد کشاورزی480480رضا علی عابدیبانک کشاورزیقلعه شوکت1شاهرودسمنان

108
احداث سایبان 

باغ انار
2سمنانسمنان

سمنان روستای عالء حوض 

اقه منطقه فرودگاه
وزارت جهاد کشاورزی24002400رضا قلی کالهیبانک کشاورزی

109
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500رضا محمدخواهصندوق کارآفرینی امیدروستای اله وردی اباد1گرمسارسمنان

110

طرح توجیهی 

فنی مال و 

اقتصادی گاو 

شیری باظرفیت 

راس مولد30

2شاهرودسمنان

پشت بسطام -شاهرود

روستای گلستان محله قلعه 

میرزا سلیمان

وزارت جهاد کشاورزی16001600رقیه آجودانیصندوق کارآفرینی امید
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111
پرورش گاو 

 راسی10شیری 
وزارت جهاد کشاورزی800800رقیه شاه حسینیبانک کشاورزیروستای لجران1گرمسارسمنان

سازمان امور عشایر ایران10001000رمضانعلی جیالنیبانک کشاورزیروستای مزج-بخش بسطام1شاهرودسمنانپروار بندی بره112

113

پورش گاو 

 50شیری مولد

رأسی

3شاهرودسمنان
کالته .بخش بسطام

مجتمع دامداری ها.خیج
وزارت جهاد کشاورزی50005000عرب... روح ابانک کشاورزی

114
دفتر خدمات 

بانکی
1میامیسمنان

نام نیک خ امام رضا جنب 

حمام عمومی
پست بانک

روح اهلل علی 

مرادی
520520

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

115
 200پرورش 

راس بره پرواری
1دامغانسمنان

خیابان - کالته رودبار 

کوچه والیت- عشایر 
وزارت جهاد کشاورزی960960روح اله بینائیانبانک کشاورزی

116

خرید تلیسه 

آبستن و بهره 

برداری از یک 

واحد گاوداری 

شیری به 

 14ظرفیت 

راس

1سرخهسمنان
سرخه روستای اسد -سمنان

آباد
وزارت جهاد کشاورزی15001500روح اله شرفیهبانک کشاورزی

117
اقامتگاه بوم 

گردی
1شاهرودسمنان

روستای - سمنان - شاهرود

خیابان شهید غالمعلی - ابر

1کوچه - محمدی

10001000زهرا آشوریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

118
پرورش زنبور و 

تولید عسل
وزارت جهاد کشاورزی980980زهرا چهارنظمبانک کشاورزیگرمسار روستای کرند فرور1گرمسارسمنان

119
زعفران 

وگیاهان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی640640زهرا حیدریپست بانکعلی کایی1شاهرودسمنان



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

120
پرورش 

بوقلمون گوشتی
2دامغانسمنان

روستای - دامغان

مهماندوست
وزارت جهاد کشاورزی20002000زیبا ناهیدیصندوق کارآفرینی امید

121
گیاهان دارویی 

و زعفران
بانک کشاورزیروستای ابر2شاهرودسمنان

زین العابدین 

زمانی
وزارت جهاد کشاورزی640640

122
پرورش گوساله 

پرواری
1شاهرودسمنان

روستای راهنجان - دهمال 

ک گلستان شمالی
وزارت جهاد کشاورزی800800زینب یوزباشیصندوق کارآفرینی امید

123
کشت و فراوری 

گیاهان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی600600ژینوس رستگارصندوق کارآفرینی امیدغیاث اباد- گرمسار 1گرمسارسمنان

124

تولید البسه 

اسپان باند 

بیمارستانیو 

پگ های اتاق 

عمل

وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000سارا حسنیصندوق کارآفرینی امیدروستای جزن روبروی مسجد3دامغانسمنان

125

طرح توسعه ای 

پرورش زنبور 

عسل

3دامغانسمنان
بهمن 22دامغان خیابان 

151پالک 2کوچه ساعی 
وزارت جهاد کشاورزی15001180سعید پریمیبانک کشاورزی

126

طرح توسعه و 

تکمیلی پرورش 

گاو شیری با 

هدف اصالح نژاد

3دامغانسمنان
خیابان -دامغان-سمنان

22مطهری -مطهری
بانک کشاورزی

سعید عرب 

پوریانی
وزارت جهاد کشاورزی45004500

127

تولید انواع 

خرسک و گلیم 

بافی

1سرخهسمنان
افتر خیابان زنبق اول غربی 

8پالک
500500سکینه حمیدیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

128
پرورش دام 

سبک
1شاهرودسمنان

- طرود-شاهرود-سمنان

جاده نمکزار جنب مسجد 

رقیه منزل ربیعی فرد

وزارت جهاد کشاورزی300300سکینه ربیعی پوربانک کشاورزی

2شاهرودسمنانتولیدی پوشاک129
-روستای گنده پلی-شاهرود

بخش بسطام
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400سلمان خرمصندوق کارآفرینی امید

130
اقامتگاه 

بومگردی
10001000سمیه قوشه ایصندوق کارآفرینی امیددامغان روستای قوشه1دامغانسمنان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

131
پرورگوساله 

 راس50پرواری 
5دامغانسمنان

 جاده ی 3کیلومتر - دیباج 

شرکت گل _تویه رودبار 

باقالی

وزارت جهاد کشاورزی70007000سهیل ایثاریبانک کشاورزی

132

فیلتر هوا 

ماشین آالت 

کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سودابه عبیریصندوق کارآفرینی امیددامغان1دامغانسمنان

1شاهرودسمنانکاشت زعفران133

روستای علی آباد - شاهرود 

علی آباد صالح )زیر استاق 

(آباد

وزارت جهاد کشاورزی640640سید ابراهیم ترانهبانک کشاورزی

134

پرورش گاو 

 15شیری مولد 

راسی

1شاهرودسمنان
خیابان شهدا کوچه -بسطام

شهید علی اکبر متحدی
صندوق کارآفرینی امید

سید حسین 

موالیی
وزارت جهاد کشاورزی14801480

135
کارخانه خوراک 

دام
8شاهرودسمنان

روستای نکارمن جنب 

مجتمع خدمات رفاهی سالم
بانک توسعه تعاون

سید حسین 

میرباقری
وزارت جهاد کشاورزی1200012000

136

طرح توسعه 

خدمات بانکی و 

ای سی تی 

روستایی

1دامغانسمنان
دامغان روستای آستانه 

مرکز مخابرات
پست بانک

سید حسین 

میرسید
520520

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک کشاورزیشاهرود طرود1شاهرودسمنانپرورش گوسفند137
سید حمید 

موسوی
سازمان امور عشایر ایران10001000
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138
تولید گل و 

گیاه زینتی
2شاهرودسمنان

پشت بسطام روستا قلعه 

اقاعبداهلل
وزارت جهاد کشاورزی2160960سید رضا اشرفیبانک کشاورزی

139

تولید پودر 

ماهی و روغن 

ماهی جهت 

مصرف در 

خوراک دام و 

طیور و آبزیان

13گرمسارسمنان

بخش - شهرستان گرمسار 

 جاده 18کیلومتر - ایوانکی 

گرمسار به ایوانکی

پست بانک
سید شهرام 

طبائی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

140
پرورش گل 

محمدی
1مهدی شهرسمنان

- شهمیرزاد - مهدیشهر 

جاشم لوبار
بانک کشاورزی

سید محمد رضا 

سید علیان
وزارت جهاد کشاورزی320320

141
پرورش شتر 

مرغ
2دامغانسمنان

استان سمنان ـ دامغان ـ 

امیریه ـ روستان سبحان ـ 

پروه مشاع شهید چمران

بانک کشاورزی
سید محمد 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی17601760

142
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

-روستای خیج-بخش بسطام

کوچه سادات
بانک کشاورزی

سید محمود 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی540540

143

پرورش گاو 

 30شیری مولد 

راسی

2شاهرودسمنان

جاده دامغان -شاهرود

 مجتمع گاوداری 15کیلومتر

معین )های صنعتی شاهرود

(الدین

صندوق کارآفرینی امید
سید نظام الدین 

طباطباییان
وزارت جهاد کشاورزی25002500

144
گلخانه 

هیدروپونیک
20گرمسارسمنان

جاده -ایوانکی-گرمسار

چشمه نادی
وزارت جهاد کشاورزی2840028400سید نوید طبانژادبانک کشاورزی

1شاهرودسمنانقالیبافی145
شاهرود ، روستای طرود 

منزل موسوی
بانک کشاورزی

سیداحمد 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

146

گاو شیری با 

 20ظرفیت 

راس مولد

2شاهرودسمنان
شاهرود مجتمع گاوداری 

های دهمال
وزارت جهاد کشاورزی23202320سیدامین حسینیبانک کشاورزی

147
اقامتگاه 

بومگردی
2شاهرودسمنان

سمنان شاهرود روستای 

طرود
13401340سیدرضا موسویبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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148
تولید فراورده 

های چوبی
3شاهرودسمنان

روستای میقان روبروی 

مدرسه
پست بانک

سیدعلی 

شمسایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

149
دفتر خدمات 

بانکی
1شاهرودسمنان

سمنان شاهرود بیارجمند 

پست بانک-احمدآباد
پست بانک

سیدمحسن 

حسینی
520520

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

150
پرورش گاو 

شیری
3شاهرودسمنان

روستای -شاهرود بسطام

مجتمع دامپروری - مجن

مجن

صندوق کارآفرینی امید
سیدمرتضی 

قادری
وزارت جهاد کشاورزی34003400

1سمنانسمنانقالیبافی151
سمنان رکن اباد ش رضا 

159جقیقی ک رجایی پ 
بانک توسعه تعاون

سیده مریم 

ساداتی للردی
وزارت صنعت، معدن و تجارت120120

152

احداث و بهره 

ورداری واحد 

پرواربندی 

شترمرغ

بانک کشاورزیحومه روستای اعالء/ سمنان10سمنانسمنان
سیدهادی 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی99009900

153

اکو کمپ 

طبیعت گردی 

و گردشگری

6شاهرودسمنان

 جاده 80کیلومتر -شاهرود

شاهرود طرود روستای چاه 

جام

صندوق کارآفرینی امید

شرکت تعاونی 

گردشگری چاه 

جام عبداهلل 

پاکدل

90009000
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دامغانسمنانپرواربندی بره154
-27کیلومتر -استانه-دامغان

مرزعه باال
وزارت جهاد کشاورزی750750شعبان ابن علیصندوق کارآفرینی امید

155
پرورش شتر 

مرغ پرواری
2شاهرودسمنان

شهرستان شاهرود بخش 

مرکزی روستای صالح آباد 

خیابان شهید کاظم زاده 

2نبش وحدت 

پست بانک
شمس علی 

نوروزی
وزارت جهاد کشاورزی22502250

4شاهرودسمنانکارگاه قالیبافی156

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، دهستان طرود 

کوچه شهید احمدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000شهربانو میریصندوق کارآفرینی امید
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157

تولید صنایع 

دستی سفالی و 

سرامیکی

900900شیوا کرمیصندوق کارآفرینی امیدگرمسار روستای لجران1گرمسارسمنان
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

158

پرورش 

گاوشیری 

 50ظرفیت 

راس

7میامیسمنان

-کالپوش -میامی-سمنان 

سازمان -جلگه-بخش رضوان

رضوانی

بانک کشاورزی
صادق ابراهیمی 

راد
وزارت جهاد کشاورزی1600016000

159

تولید انواع 

صنایع دستی 

میناکاری

6سمنانسمنان
- بخش مرکزی - سمنان 

روستای اعال
50005000صدیقه گندمچینصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شاهرودسمنانبره پرواری160
روستای اسد آباد قلعه نو 

خالصه
وزارت جهاد کشاورزی750750صفورا کالنتریبانک کشاورزی

161

خشک کردن و 

بسته بندی 

میوه و سبزی 

گیاهان دارویی

12شاهرودسمنان

 جاده شاهرود 25کیلومتر 

به آزاد شهر بعد از کارخانه 

آرد سرچشمه روبه روی 

ورودی روستای علی آباد

وزارت جهاد کشاورزی1800018000صمد عادل نیابانک کشاورزی

162
گاو شیری 

راسی50
2میامیسمنان

روستای -شهرستان میامی

کالته اسد
وزارت جهاد کشاورزی24902490صمد عرب اسدیبانک کشاورزی

163
دفتر خدمات 

بانکی
پست بانکسمنان خیرآباد میدان بهار1سمنانسمنان

طیبه جعفری 

چاشمی
520520

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

164
گسترش باجه 

خدمات بانکی
1دامغانسمنان

باجه - جزن - دامغان 

خدمات بانکی
پست بانک

عاطفه السادات 

میرمحسنی جزنی
520520

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

165
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
1شاهرودسمنان

شاهرود روستای سعدآباد 

بعد از کارخانه جامعی 

روبروی مرغداری عباسی

پست بانک
عباس عرب 

یارمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی640640
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166
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران120120عباس گلیصندوق کارآفرینی امیدخارتوران- سلمرود1شاهرودسمنان

167

پروانه بهره 

برداری پرورش 

گاو شیری 

رأسی50مولد

4شاهرودسمنان
بخش بسطام روستای مزج 

جادی جیالن
بانک کشاورزی

عباس ماستری 

فراهانی
وزارت جهاد کشاورزی60006000

168
پرورش 

گوسفند پرواری
1سمنانسمنان

سمنان خیرآباد خیابان 

10فردوس کوچه فردوس 
بانک توسعه تعاون

عباس نجفی 

نصب
وزارت جهاد کشاورزی350350

169
 10گاو شیری 

راسی
1میامیسمنان

روستای -شهرستان میامی

کالته اسد
بانک کشاورزی

عباسعلی عرب 

اسدی
وزارت جهاد کشاورزی12561256

170

تولید غیر 

متمرکز فرش 

دست باف

4شاهرودسمنان
شاهرود بخش مرکزی 

روستای طرود
پست بانک

عباسعلی 

شرکت )گلی

تعاونی 

تولیدکنندگان 

فرش دستباف 

(طرود

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی30003000

171

تولید وپرورش 

ملکه و زنبور 

 360عسل 

کلنی

بانک کشاورزیابرسج دهنه میقان1شاهرودسمنان
عباسعلی 

معصومی
وزارت جهاد کشاورزی880880

172
طرح پروار 

بندی گوساله
2سمنانسمنان

بهار )ادرس محل گاوداری 

روستای دالزیان (بند
بانک کشاورزی

عبدالحسین 

مرادی نسب
وزارت جهاد کشاورزی18001800

173

تولید بوفه 

ویترین و 

مبلمان

3شاهرودسمنان

دهمال راهنجان خیابان 

عباس آباد تولیدی صنعتی 

یوزباشی

بانک توسعه تعاون
عبدالعلی 

یوزباشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت16001600
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174

سرمایه در 

گردش پرورش 

بره پرواری به 

 150ظرفیت 

رأس

1دامغانسمنان
پشت -زرین آباد-دامغان

کوچه احمد عباس-مخابرات
وزارت جهاد کشاورزی840840عبداهلل عباسیانبانک توسعه تعاون

175

خرید گوسفند 

داشتی و تامین 

سرمایه در 

 150گردش 

راسی

بانک کشاورزیارادان روستا فروان1آرادانسمنان
عبداهلل قنبری 

نیکدل
سازمان امور عشایر ایران18901890

176
اقامتگاه 

بومگردی
1شاهرودسمنان

- بیار جمند - شاهرود 

روستای قلعه باال
800800عبداهلل کیقبادیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی80008000عرفان چراغیبانک کشاورزیشاهرود قلعه نوخالصه6شاهرودسمنانایجاد سردخانه177

178

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

15آرادانسمنان
سمنان، شهرستان آرادان، 

روستای علی آباد
وزارت جهاد کشاورزی2320023200عزیراله کمال زادهبانک کشاورزی

179
گاو شیری 

 راسی100
9میامیسمنان

جودانه خ - شهرستان میامی

گلها
وزارت جهاد کشاورزی1300013000عزیزاهلل محمودیبانک کشاورزی

2شاهرودسمنانکارگاه قالیبافی180

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای علی آباد 

پشت بسطام خیابان وادی 

السالم

وزارت صنعت، معدن و تجارت24902490عطیه رضوانیصندوق کارآفرینی امید

181
تولید فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت24702470عفت واحدیبانک کشاورزیروستای صلح اباد4دامغانسمنان

182
گیاهان دارویی 

و زعفران
وزارت جهاد کشاورزی640640علی اسالمیپست بانکروستای ابر1شاهرودسمنان
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183
پرورش شتر 

مرغ
وزارت جهاد کشاورزی30003000علی اصغر خلیلیبانک توسعه تعاونگرمسار روستای ریکان2گرمسارسمنان

184

تولید اکسید و 

کربنات منیزیم 

و کلسیم

20میامیسمنان
ناحیه صنعتی روستای 

محمدآباد میامی
پست بانک

علی اصغر 

شادمانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت2500025000

185

پرورش گاو 

شیری صنعتی 

 50به ظرفیت 

رأس

بانک کشاورزیکالته خیج شهرک دامداران3شاهرودسمنان
علی اصغر عرب 

انصاری
وزارت جهاد کشاورزی60006000

186
پرورش گوساله 

پرواری صنعتی
2سرخهسمنان

شهرستان -استان سمنان

متر بعد از 800سرخه 

پرواربندی -پلیس راه افتر 

گوساله صنعتی فایض

وزارت جهاد کشاورزی24002400علی اصغر فایضبانک توسعه تعاون

187

تکمیل 

تاسیساتو 

افزایش 

تولیدات 

پرورش ماهی 

سردابی

بانک کشاورزیروستای تاش1شاهرودسمنان
علی اصغر 

میرزایی
وزارت جهاد کشاورزی600600

188
توسعه و کشت 

زعفران
1شاهرودسمنان

پشت بسطام باالتر از جاده 

زرگر
پست بانک

علی اکبر 

آجودانی
وزارت جهاد کشاورزی480480

189
دفتر خدماتی 

بانکی
1شاهرودسمنان

سمنان شاهرود میامی 

روستای محمداباد
520520علی اکبر بیاریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

190
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

روستای -بیارجمند-شاهرود

رضا آباد
سازمان امور عشایر ایران600600علی اکبر ترابیصندوق کارآفرینی امید
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191
گوساله پرواری 

 راسی50
3سمنانسمنان

روستای اعال مجتمع 

گاوداران اعالء
بانک توسعه تعاون

علی اکبر 

صالحیان
وزارت جهاد کشاورزی24802480

192

پرورش 

گاوشیری 

رآسی30مولد

2شاهرودسمنان
کالته خیج - بخش بسطام 

مجتمع دامداران
وزارت جهاد کشاورزی27002700علی اکبر عجمبانک کشاورزی

193

طرح توجیهی 

فنی ، مالی و 

اقتصادی گاو 

شیری با 

 30ظرفیت 

رای مولد

3شاهرودسمنان
مجتمع - کالته خیج 

دامداری
بانک کشاورزی

علی اکبر عجم 

اکرامی
وزارت جهاد کشاورزی42004200

194

اصالح نژاد دام 

به  (عشایر)

 30ظرفیت 

رأس مولد

بانک کشاورزیدیباج- دامغان1دامغانسمنان
علی اکبر عربیان 

مهدی
سازمان امور عشایر ایران970970

195
خرید دام 

داشتی
1میامیسمنان

روستای -شهرستان میامی

قدس
سازمان امور عشایر ایران350350علی اکبر قاسمیپست بانک

196

تامین سرمایه 

در گردش واحد 

بره پرواری 

 راسی300

وزارت جهاد کشاورزی15001500علی اکبر قندالیبانک کشاورزیارادان روستا خلخالیه1آرادانسمنان

197
پرورش دام 

سبک
2شاهرودسمنان

بیارجمند مجتمع پرورش 

دام
وزارت جهاد کشاورزی27202720علی اکبر کریمیبانک کشاورزی
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198

فراوری مس به 

روش 

 )فلوتاسیون 

تولید کنسانتره 

(مس سولفیدی 

85شاهرودسمنان
شهرستان - استان سمنان 

روستای طرود- شاهرود
پست بانک

علی اکبر 

کالنتری
وزارت صنعت، معدن و تجارت7000070000

199
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
وزارت جهاد کشاورزی640640علی اکبر مظفریپست بانکابرسج رودبار1شاهرودسمنان

200

احداث واحد 

پرورش 

گاوشیری به 

 100ظرفیت 

راس

10آرادانسمنان
ارادان حسین اباد کردها 

کویراباد
سازمان امور عشایر ایران1500015000علی بابا قباخلوبانک کشاورزی

201

طرح امکان 

سنجی احداث 

کارخانه تولید 

خوراک طیور

14سرخهسمنان

سمنان سرخه بخش سرخه 

دهستان السگرد ناحیه 

 8صنعتی السجرد خیابان 

متری بی نام معبر آخر 

 متری بی نام10خیابان 

وزارت جهاد کشاورزی2100021000علی جعفریبانک کشاورزی

202

احداث واحد 

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی500

وزارت جهاد کشاورزی39803980علی جورابلوبانک کشاورزیارادان ده سلطان6آرادانسمنان

203
سامانه فراوری 

پسته
وزارت جهاد کشاورزی2000020000علی حیدریبانک کشاورزیدامغان روستای شوکت آباد16دامغانسمنان
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204
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی12001200علی رحیمیصندوق کارآفرینی امیدقلعه نوخرقان1شاهرودسمنان

205
گاوشیری 

راسی14
1میامیسمنان

نردین خیابان ازادی خیابان 

صنایی خیابان گلشن 

دامداری سعادتی

وزارت جهاد کشاورزی12001200علی رضا سعادتیبانک کشاورزی

2شاهرودسمناننهالستان206
خ تهران بلوار - شاهرود 

عدالت
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی رضاییبانک کشاورزی

207

احیا و توسعه 

اقامتگاه 

بومگردی خانه 

پدری

4دامغانسمنان
دامغان روستای حاجی آباد 

حاج علی نقی
50005000علی رمضانقربانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

208

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

3گرمسارسمنان
شهرستان گرمسار بخش 

ایوانکی روستای احمد آباد
وزارت جهاد کشاورزی15001500علی سرهنگیبانک کشاورزی

209
واحد تولید 

میوه خشک
2شاهرودسمنان

بخش _شاهرود

روستا دهمال _مرکزی

راهنجان

وزارت جهاد کشاورزی25002500علی سلطانیصندوق کارآفرینی امید

3شاهرودسمنانکارگاه سفالگری210

تیر جاده 7شاهرود میدان 

کارخانه قند کیلومتر اول 

کارگاه  (روستای مغان)

سرامیک مهر باستان

30003000علی علی شاهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

211

تولید ادوات و 

ماشین االت 

کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000علی کریمیصندوق کارآفرینی امیدروستای محمد اباد7دامغانسمنان

212
کارگاه 

گوهرتراشی
936936علی محبوبی فرصندوق کارآفرینی امیدبسطام میان آباد1شاهرودسمنان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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213

پرورش زنبور 

عسل به 

 400ظرفیت 

کلنی تولید 

عسل و فرآورده 

های جانبی

صندوق کارآفرینی امیدشاهرود روستای ابرسج1شاهرودسمنان
علی محمد 

سعدی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

214

احداث جایگاه 

و خرید گاو 

 راس50شیری 

بانک کشاورزیمیامی روستای جودانه4میامیسمنان
علی محمد عرب 

سرحدی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

215
فرآوری و بسته 

بندی پسته
5دامغانسمنان

خیابان -خیابان جمهوری

کوچه مسلم بن عقیل-ملت
وزارت جهاد کشاورزی70007000علی نوبریبانک کشاورزی

216
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

-بیارجمند-شاهرود

خوارتوران
سازمان امور عشایر ایران120120علی هادیصندوق کارآفرینی امید

217

پرورش شتر 

مرغ به ظرفیت 

قطعه 25

 500مولدو

قطعه شترمرغ 

پرواری

3شاهرودسمنان

بیارجمند روستای غزازان 

گروه مشاع امام حسن 

4774مجتبی پالک

وزارت جهاد کشاورزی38003800علیرضا احمدیبانک کشاورزی

520520علیرضا امام آبادیپست بانکدامغان روستای امام آباد1دامغانسمناندفتر پست بانک218
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

219
توسعه و کشت 

زعفران
2شاهرودسمنان

روستای ابر گروه مشاعی 

امام حسین
وزارت جهاد کشاورزی14401440علیرضا خداوردیبانک کشاورزی
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220
 50گاوشیری 

راسی
وزارت جهاد کشاورزی33403340علیرضا قادریبانک کشاورزیارادان جلیل اباد خ اصلی3آرادانسمنان

صندوق کارآفرینی امیدمجن روستای درخانیاب2شاهرودسمنانبسته بندی میوه221
علیرضا قربان 

مجنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

222

خرید دام و 

سرمایه در 

گردش واحد 

گوسفند داشتی 

 راسی150

سازمان امور عشایر ایران10601060علیرضا کاشانیبانک کشاورزیارادان روستا پاده خ مزار1آرادانسمنان

223
 50گاو شیری 

راس
2سمنانسمنان

سمنان خیراباد مجتمع 

اعتضادیه
بانک کشاورزی

علیرضا 

محمودیان
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1شاهرودسمنانکارگاه قالیبافی224
روستای -طرود-شاهرود

سطوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500علیرضا یعقوبیپست بانک

225

پرورش گاو 

شیری 

رأسی12مولد

1شاهرودسمنان
بخش بسطام روستای خیج 

پشت سالن ورزشی
وزارت جهاد کشاورزی530530عیدمحمد حدادیبانک توسعه تعاون

226

پروانه 

پرورش )تأسیس

گاو شیری مولد 

( راسی50

2شاهرودسمنان
مجتمع - کالته خیج 

دامداری های کالته خیج
وزارت جهاد کشاورزی24002400عیسی عرببانک کشاورزی

227

پروانه تأسیس 

واحد گاو 

شیری 

رأسی30مولد

2شاهرودسمنان
-گالته خیج-بخش بسطام

مجتمع دامداری ها
بانک کشاورزی

عین اله عجم 

اکرامی
وزارت جهاد کشاورزی24802480

228
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
پست بانکدهمال فرخ اباد1شاهرودسمنان

غالم حسین 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی480480
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229
تولید انواع تیغه 

و بلوک سفالی
16شاهرودسمنان

- بخش مرکزی- شاهرود

جاده شاهرود 5کیلومتر 

جاده قلعه شوکت- تهران 

وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000غالمرضا جامعیبانک توسعه تعاون

230
پرورش 

گوسفند داشتی
سازمان امور عشایر ایران600600غالمرضا جاللیصندوق کارآفرینی امیدابرسج-شاهرود1شاهرودسمنان

231
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
پست بانکروستای پرو1شاهرودسمنان

غالمرضا حسین 

پور
وزارت جهاد کشاورزی960960

232

پرورش گاو 

شیری به 

 15ظرفیت 

رأس مولد

1دامغانسمنان
جاده -مهماندوست-دامغان

3کیلومتر -طزره
وزارت جهاد کشاورزی15001500غالمرضا گالبیصندوق کارآفرینی امید

233

پرورش 

گاوشیری 

راسی50

3شاهرودسمنان
روستازرگر کوچه والیت 

30پالک 
وزارت جهاد کشاورزی45004500غالمرضا یعقوبیپست بانک

1میامیسمنانکشت زعفران234
جاده ری - شهرستان میامی

سازمان مالک اشتر-اباد
وزارت جهاد کشاورزی480480غالمعلی عسگریبانک کشاورزی

235

طرح توسعه 

تولید تندیس، 

مجسمه و 

تابلوهای نقش 

برجسته سنگ 

نمک

1گرمسارسمنان

- روستای ریکان- گرمسار

نبش - خیابان گلستان

4گلستان 

13001300فاطمه احمدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

236

راه اندازی و 

تجهیز دفاتر 

خدمات بانکی 

زرین اباد

520520فاطمه حافظیپست بانکیامغان زرین اباد1دامغانسمنان
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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237
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
وزارت جهاد کشاورزی640640فاطمه حسینیصندوق کارآفرینی امیدروستای گلستان1شاهرودسمنان

1شاهرودسمنانتولیدی پوشاک238

شهید )دیزج خیابان امام 

نبش کوچه دوم  (نوری

198پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فاطمه دهقان پورصندوق کارآفرینی امید

1شاهرودسمنانتولیدی پوشاک239

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای میقان 

خیابان امام خمینی جنب 

مدرسه جماران مزون باران

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فاطمه ساغریصندوق کارآفرینی امید

240

توسعه اقامتگاه 

گردشگری و 

بومگردی

2شاهرودسمنان
استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای میقان
24002400فاطمه سعیدیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

241

ساخت و تولید 

انواع مبلمان 

چوبی و غیر 

فلزی

1شاهرودسمنان

-روسای راهنجان - دهمال

کوچه –خیابان عباس آباد 

طبقه -232پالک–شقایق 

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500فاطمه سلطانیصندوق کارآفرینی امید

242

بهره برداری 

یک واحد 

تولیدی گلخانه 

ای

1سمنانسمنان

سمنان روستای خیرآباد 

شهرک گلخانه ای اعتضادیه 

30واحد 

وزارت جهاد کشاورزی650650فاطمه صباغیانبانک کشاورزی

1سمنانسمنانقالیبافی243
شهرک -سمنان خیراباد

817پالک- 6تالش- تالش
وزارت صنعت، معدن و تجارت120120فاطمه عالیشاهبانک توسعه تعاون

244
دفتر خدمات 

بانکی
1میامیسمنان

حسین آباد کالپوش ک 

شهید عباسیان
520520فاطمه عباسیانپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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1شاهرودسمنانقالیبافی245

استان سمنان شهرستان 

شاهرود طرود جنب منبع 

آب منزل سیدرضا موسوی

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه عرب 

ساغری
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500فاطمه غرباصندوق کارآفرینی امیدروستای صلح اباد2دامغانسمنانتولید پوشاک246

247
محصوالت 

گلخانه ای
1سمنانسمنان

شهرک - خیرآباد-سمنان

قطعه -کوچه مریم-اعتضادیه

گلخانه مرادی-21

وزارت جهاد کشاورزی400400فاطمه مرادیبانک کشاورزی

248
بافندگی فرش 

دست باف
1شاهرودسمنان

بخش _شاهرود

روستای کالمو_بسطام
وزارت صنعت، معدن و تجارت975975فاطمه مظفریصندوق کارآفرینی امید

249
کشت زعفران 

وگیاهان دارویی
2شاهرودسمنان

شاهرود ش دانشگاه خ مریم 

تعاون مسکن کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی640640فاطمه میرشکاربانک کشاورزی

250
پرورش شتر 

مرغ
4گرمسارسمنان

گرمسار ایوانکی منطقه برج 

حیدر
وزارت جهاد کشاورزی27602760فائقه بنازادهبانک کشاورزی

251
گلخانه تولیدات 

خارج ازفصل
2مهدی شهرسمنان

درجزین روستای اسالم اباد 

مجتمع گلخانه ای درجزین 

52واحد

صندوق کارآفرینی امید
فتانه حقیقت 

منش
وزارت جهاد کشاورزی30003000

252
انواع بافته های 

داری
2مهدی شهرسمنان

مهدیشهر شهمیرزاد 

روستای چاشم خیابان 

شهید زین العابدین نبوی

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000فرحناز بیرقیصندوق کارآفرینی امید

253

تکمیل کره 

خشکبار و 

آجیل طعم دار

17سمنانسمنان
سمنان جاده نظامی 

 خ سمنک2کیلومتر 
صندوق کارآفرینی امید

فرزین صفرزاده 

ملکی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

22دامغانسمنانریخته گری254
 جاده 42دامغان کیلومتر 

نکا نرسیده به دیباج
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی2500025000فرهنگ حجازیبانک توسعه تعاون

1گرمسارسمنانکاشت زعفران255
گرمسار روستای ساروزن 

پایین
وزارت جهاد کشاورزی450450فریبرز افتخاریبانک کشاورزی
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256

طرح توجیهی 

کارگاه تولید 

سفال و 

سرامیک ریخته 

گری

2گرمسارسمنان

-روستای کوشک -گرمسار 

سوله -پایین تر از مسجد 

عباسی

23002300فریده قزلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2دامغانسمنانپروار بندی بره257

کوچه -مومن اباد-دامغان

جنب پارک کودک -الله

1پالک 

وزارت جهاد کشاورزی23002300فضه شمسصندوق کارآفرینی امید

258

پرورش گاو 

شیری به 

 14ظرفیت 

رأس مولد

بانک کشاورزیدامغان روستای مایان2دامغانسمنان
فهیمه احسانی 

قمصری
وزارت جهاد کشاورزی22802280

1شاهرودسمنانپرورش زعفران259
بسطام روستای ابر جاده 

مرغداری
وزارت جهاد کشاورزی640640قاسم خداوردیبانک توسعه تعاون

260
 ۵۰گاوشیری 

راسی
بانک کشاورزیابتدای جاده کالته خیج4شاهرودسمنان

قاسمعلی عجم 

رنگرز
وزارت جهاد کشاورزی58005800

261
پرورش گاو 

 راسی15شیری 
وزارت جهاد کشاورزی18001800قدرت اهلل شادلوبانک کشاورزیروستای محمد اباد1گرمسارسمنان

262

پروانه کوچک 

پرور)روستایی

ش گاو شیری 

( رأسی10مولد

1شاهرودسمنان

-روستای مزج-بخش بسطام

شهرک امام روبروی مسجد 

(ع)امام حسین

صندوق کارآفرینی امید
قربانعلی حاجی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی880880

263

پرورش و 

توسعه زنبور 

عسل

2سمنانسمنان
علی اباد لوکه پیغمبران 

بخش مرکزی سمنان
وزارت جهاد کشاورزی24002400کاظم بهنامبانک توسعه تعاون
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264

تولید پیچهای 

فوالدی و اهنی 

سرکی و اتاقی 

جهت مصرف 

ماشین آالت 

کشاورزی شخم 

زنی

23گرمسارسمنان

- جاده محمد آباد- گرمسار

روستای چهار قشالق بعد از 

اداره بهداشت

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی3300033000کاظم غالمیصندوق کارآفرینی امید

265

اقامنگاه بوم 

گردی و 

گردشگری

23002300کاظم فرجیبانک توسعه تعاونروستای ریکان2گرمسارسمنان
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

266

پرورش گاو 

 50شیری مولد

رأسی

3شاهرودسمنان
-کالته خیج- بخش بسطام

مجتمع دامداری ها
بانک کشاورزی

کریم عرب 

انصاری
وزارت جهاد کشاورزی45004500

267
بهره پرواری بره 

 راسی250
2سمنانسمنان

روستای عال حومه عال 

 اصلی 60 فرعی از 10پالک 

منطقه قوامیه

وزارت جهاد کشاورزی30003000کمال پیفلوشبانک کشاورزی

268
گوسفند داشتی 

 راسی500
5میامیسمنان

سمنان میامی روستای 

سوداغلن جلگه دانیال
وزارت جهاد کشاورزی67006700گل محمد عطاییپست بانک

269

فناوری 

اطالعات وباجه 

بانکی

1آرادانسمنان

دامغان شهر امیریه روستای 

عبداله اباد خ امام حسین 

جنب تعاونی ولیعر

520520گوهر منشی زادهپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

270

تولید زیورآالت 

 )سنتی 

طال،نقره،مس،بر

(نج

صندوق کارآفرینی امیددامغان جزن جنب پستبانک2دامغانسمنان
الدن عوض 

آبادیان
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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271

طرح توسعه 

گاوداری شیری 

 50صنعتی 

راس مولد به 

 راس75

3سمنانسمنان

سمنان بلوار شریف واقفی 

جاده خیر اباد بعد از ریل 

زیر گذر راه اهن سمت چپ 

منزل ماشاهلل عرب

وزارت جهاد کشاورزی31003100ماشاء اهلل عرببانک کشاورزی

272

تولید غیر 

متمرکز فرش 

دست باف

صندوق کارآفرینی امیدشاهرود طرود2شاهرودسمنان
ماه پری حسن 

ملکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400

1دامغانسمنانکشت زعفران273

شهرستان - استان سمنان

آب - منطقه نریشم- دامغان

 از 65پالک فرعی - بخشان

یک اصلی

وزارت جهاد کشاورزی640640مجتبی بغیریپست بانک

274
تولید و زنبور 

کندو125عسل 
1شاهرودسمنان

یونس اباد کل اباد مزرعه 

ادرین
وزارت جهاد کشاورزی620620مجتبی خلعتبریصندوق کارآفرینی امید

275

باجه خدمات 

 ICTبانکی و

روستایی

1دامغانسمنان

شهرستان -استان سمنان

روستای -تویه دروار-دامغان

(ع)خیابان امام حسین-دروار

پست بانک
مجید 

چاکرالحسینی
520520

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

276

احداث غار 

نمکی در 

اقامتگاه بوم 

گردی مسین بابا

1سرخهسمنان
شهرستان سرخه روستای 

بیابانک عمارت مسین بابا
صندوق کارآفرینی امید

مجید کرکه 

آبادی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

277
پرورش 

گاوشیری
1شاهرودسمنان

روستای صالح آباد بخش 

مرکزی دامداری یزدی
وزارت جهاد کشاورزی14801480مجید یزدیصندوق کارآفرینی امید
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278

خرید دام و 

تامین سرمایه 

در گردش واحد 

گوسفند داشتی 

 راسی150

سازمان امور عشایر ایران10101010محسن ابولیبانک کشاورزیارادان روستا امامزاده عبداله1آرادانسمنان

279
تولید پرورش 

زنبور عسل
وزارت جهاد کشاورزی12401240محسن ایثاریبانک کشاورزیدامغان روستای مهماندوست2دامغانسمنان

280
پرورش گاو 

 راسی19شیری 
وزارت جهاد کشاورزی24002400محسن به دانهبانک توسعه تعاونروستای غیاث اباد2گرمسارسمنان

281

مجتمع 

خدماتی رفاهی 

ضامن االیمه

17میامیسمنان

استان سمنان شهرستان 

میامی روستای فیروزآباد 

سفلی مجتمع خدماتی 

رفاهی ضامن االیمه

2500025000محسن جعفریبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی10881088محسن شعیریانبانک کشاورزیارادان رستم اباد1آرادانسمنانکشت زعفران282

283
پرورش گاو 

 راسی11شیری 
وزارت جهاد کشاورزی880880محسن قنبریبانک کشاورزیروستای محله باغ1گرمسارسمنان

284
مبلمان و 

مصنوعات چوبی
5مهدی شهرسمنان

شهرک شهدا - مهدیشهر 

12خیابان بنفشه پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت65006500محسن نورانیانپست بانک

2شاهرودسمنانبره پرواری285
بیارجمند مجتمع دادمداری 

های بیارجمند
بانک کشاورزی

محمد ابراهیم 

کریمی
وزارت جهاد کشاورزی27202720

4شاهرودسمنانگاوشیری286
بسطام جاده سی سر شرکت 

تعاونی شیر اتحاد
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی58005800محمد ابراهیمیبانک کشاورزی

2شاهرودسمنانبره پرواری287
بیارجمند مجتمع دادمداری 

های بیارجمند
وزارت جهاد کشاورزی27002700محمد احمدیبانک کشاورزی
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288
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
پست بانکشاهرود شهرک نوین1شاهرودسمنان

محمد اسماعیل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی480480

289
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
2شاهرودسمنان

روستای ابر ابتدای جاده 

امام زاده
بانک کشاورزی

محمد اسمعیل 

خداوردی
وزارت جهاد کشاورزی640640

290

پرورش گاو 

شیری به 

 50ظرفیت 

رأس مولد

بانک کشاورزیروستای عبیراباد-دامغان4دامغانسمنان
محمد باقر 

اردکانی
وزارت جهاد کشاورزی60006000

291

طرح توجیهی 

 قطعه ای 300

شتر مرغ پرواری

4میامیسمنان
بلوار -شهرستان میامی

مهارت
بانک کشاورزی

محمد باقر 

اصغری
وزارت جهاد کشاورزی30003000

292
تولید روغن 

کنجد
5شاهرودسمنان

شاهرود بیارجمند خ شهید 

رجایی منزا حسین باقری
وزارت جهاد کشاورزی67006700محمد باقریبانک کشاورزی

293
تولید صندلی 

چوبی
پست بانکروستای دروار1دامغانسمنان

محمد پاشایی 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800

294
تجهیز کارگاه 

جوراب بافی
1سمنانسمنان

استان سمنان شهرستان 

سمنان روستای حسن آباد 

شهرک انصارالحسین پالک 

51

صندوق کارآفرینی امید
محمد تقی 

حسن آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

295

پرورش بره 

پرواری صنعتی 

 300با ظرفیت 

راس

2سمنانسمنان
سمنان روستای دالزیون 

52پالک 
بانک کشاورزی

محمد جهان 

مهین
وزارت جهاد کشاورزی27002700
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296

شرکت تعاونی 

ریسندگی نخ 

میامی

30میامیسمنان

شاهرود ناحیه صنعتی 

میامی فاز اول شرکت 

ریسندگی نخ میامی

بانک توسعه تعاون

محمد حسن 

حاجی پور 

حلوایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت4000040000

297

خرید دام سبک 

نژادهای پربازده 

و تامین سرمایه 

در گردش 

گوسفند داشتی 

 راسی79

وزارت جهاد کشاورزی915915محمد حسینیبانک کشاورزیارادان مهدی اباد1آرادانسمنان

900900محمد راشدیصندوق کارآفرینی امیدارادان روستا هشت اباد1آرادانسمنانمصنوعات نمکی298
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3سمنانسمنانگوساله پرواری299
سمنان روستای اعالء 

مجتمع دامداری
بانک کشاورزی

محمد رییسیان 

پرور
وزارت جهاد کشاورزی42804280

300
کشت و پرورش 

زعفران
1گرمسارسمنان

گرمسار خیابان شهید 

ریاحی پشت بهزیستی 

52 پالک 3کوچه پاکدانه 

وزارت جهاد کشاورزی480480محمد عربیپست بانک

301
پرورش گوساله 

پرواری
بانک کشاورزیسمنان روستای عال2سمنانسمنان

محمد علی 

رحمانی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

302
گاو شیری 

 راسی100
8میامیسمنان

میامی روستای جودانهچاه 

2شماره
بانک کشاورزی

محمد علی طالع 

زاری
وزارت جهاد کشاورزی1100011000

303
پرورش دام 

سنگین
صندوق کارآفرینی امیدسمنان شاهرود روستای ابر2شاهرودسمنان

محمد علی 

گرگانی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

304
بره پرواری 

 رأسی375
4شاهرودسمنان

جاده -روستای دیزج

جعفرخان
وزارت جهاد کشاورزی30003000محمد فیروزآبادیبانک کشاورزی
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305

پرورش گاو 

شیری به 

 10ظرفیت 

راس

1شاهرودسمنان

بسطام روستای قلعه نو 

خرقان کوچه روبروی 

619پاسگاه پالک 

وزارت جهاد کشاورزی680680محمد قاسمیپست بانک

306
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیبیارجمند-شاهرود 5شاهرودسمنان

محمد مهدی 

باقری
وزارت جهاد کشاورزی24902490

307

ساخت 

وتعمیرات 

ادوات کشاورزی

2میامیسمنان

کالوپوش روستای رضوان 

خیابان امام رضا جنب 

جهادکشاورزی

بانک کشاورزی
محمد هادی 

قاهری
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200

308
پرورش مرغ 

بومی
وزارت جهاد کشاورزی10601060محمد هراتیانصندوق کارآفرینی امیدسمنان1سمنانسمنان

309

پرورش بره 

پرواری 

راسی200

2شاهرودسمنان
جاده 2کیلومتر -بیارجمند

خاخودی
بانک کشاورزی

محمد یوسف 

کریمی
وزارت جهاد کشاورزی27202720

310
پرورش بره 

پرواری
2دامغانسمنان

- روستای امام اباد-دامغان

دامداری -جاده امام اباد

مبارکی

صندوق کارآفرینی امید
محمدابراهیم 

مبارکی
وزارت جهاد کشاورزی23202320

311

بهره برداری 

وفرآوری 

موادمعدنی

16سمنانسمنان
سمنان شهرک صنعتی اعالء 

3130خیابان اصلی پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت2400024000محمدبهزاد بلوریپست بانک

312

پرورش 

 50گاوشیری 

رأس

7میامیسمنان

شهرستان میامی بخش 

کالپوش روستای نردین خ 

آزادی

پست بانک
محمدحسن 

محمدی راد
وزارت جهاد کشاورزی1000010000

313

پرورش 

گاوشیری 

صنعتی

بانک کشاورزیسمنان3سمنانسمنان
محمدحسین 

احسانی
وزارت جهاد کشاورزی42004200
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314
پرورش گاو 

شیری
2شاهرودسمنان

بسطام جاده سرآسیاب 

فرعی دو شرکت هدف
پست بانک

محمدحسین 

رحمانی
وزارت جهاد کشاورزی19521952

315
گلخانه گلهای 

زینتی
بانک کشاورزیباقراباد-دامغان1دامغانسمنان

محمدحسین 

عباسی
وزارت جهاد کشاورزی18401840

بانک کشاورزیمجن روبروبانک صادرات1شاهرودسمنانتولید نهال316
محمدحسین 

غریب مجنی
وزارت جهاد کشاورزی500500

317

خرده فروشی 

کاه و علوفه 

حیوانات

2شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود، ابتدای روستای 

میقان

بانک کشاورزی
محمدحسین 

ملک آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

318

پرورش گاو 

شیری به 

راس50ظرفیت 

2شاهرودسمنان
مجتمع گاوداری جاده 

13پادگان ده محرم قطعه 
بانک کشاورزی

محمدرضا 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

319
گیاهان دارویی 

و زعفران
وزارت جهاد کشاورزی640640محمدرضا رضاییبانک کشاورزیروستای ده خیر1شاهرودسمنان

320
اقامتگاه 

بومگردی
2شاهرودسمنان

اتوبان شاهرود بسطام جنب 

محیط زیست
15001500محمدرضا شاکریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

321

سورتینگ و 

بسته بندی 

پسته و خالل 

پسته

20دامغانسمنان
 جاده 10کیلومتر -دامغان

دامغان شاهرود
وزارت جهاد کشاورزی2000020000محمدرضا کردیبانک کشاورزی

322

خرید دام و 

تامین سرمایه 

در گردش واحد 

گوسفند داشتی 

 راسی200

بانک کشاورزیارادان مرتع قشالقی کهن تل1آرادانسمنان
محمدرضا 

گیلوری
سازمان امور عشایر ایران18001800



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

323

طرح توجیهی 

فنی مال و 

اقتصادی گاو 

شیریباظرفیت 

راس مولد 10

وکل گله 

راس21

1شاهرودسمنان
بخش بسطام روستا گلستان 

قلعه میرزا سلیمان
وزارت جهاد کشاورزی840840محمدرضا نادمیبانک کشاورزی

324
کشت 

(هکتار2)زعفران
1دامغانسمنان

واقع در -روستای تقی آباد

قاسم آباد
پست بانک

محمدعلی 

جوادی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی640640

325

احداث واحد 

پرورش 

گوسفند داشتی 

 150به ظرفیت 

راس دام مولد

بانک کشاورزیارادان روستا فروان7آرادانسمنان
محمدعلی شاه 

حسینی
سازمان امور عشایر ایران1000010000

326

اصالح نژاد دام 

 (عشایر )سبک

 30به ظرفیت 

رأس

سازمان امور عشایر ایران970970محمدعلی طاهربانک توسعه تعاوندامغان روستای آستانه1دامغانسمنان

327

پرورش بره 

 200پرواری 

راسی

2شاهرودسمنان
بیارجمند شهرک شهید 

مطهری منزل کریمی
وزارت جهاد کشاورزی27002700محمدعلی کریمیبانک کشاورزی

328
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

-روستای مزج-بخش بسطام

(ع)خیابان امام رضا
بانک کشاورزی

محمدعلی 

معصومی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

329

پرورش 

گاوشیری 

صنعتی

4سمنانسمنان
مجتمع اعتضادیه بین 

روستای خیر آباد ورکن آباد
بانک کشاورزی

محمود حسنعلی 

زاده روشن
وزارت جهاد کشاورزی60006000
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330
پرورش گاو 

 راسی31شیری 
وزارت جهاد کشاورزی10501050محمود علی بیگیبانک توسعه تعاونروستای غیاث اباد1گرمسارسمنان

20آرادانسمنانتاسیس گلخانه331

استان سمنان شهرستان 

آرادان روستای علی آباد 

جنب گلخانه آقای موالیی

وزارت جهاد کشاورزی1080010800محمودرضا طقانیبانک کشاورزی

332
پرورش شتر 

مرغ دریس
3گرمسارسمنان

جاده چشمه نادی - ایوانکی 

چاه آب - بعد از تپه گیس 

پرورش شتر مرغ - دوم 

دریس

وزارت جهاد کشاورزی40004000مختار اسناوندیپست بانک

333

تولید و پرورش 

ملکه زنبور 

قطعه300عسل 

1شاهرودسمنان
ییالق گلستان گرمسیر 

شاهرود
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی خلعت 

بری
وزارت جهاد کشاورزی620620

334
طرح توسعه 

اس گلخانه ای
1سمنانسمنان

-ک برکت- خیرآباد- سمنان

720 پالک 
بانک کشاورزی

مرتضی سعادتی 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی10001000

335
پرورش گاو 

شیری
2سرخهسمنان

روستای مومن آباد خیابان 

وحدت خیابان والیت نبش 

پارک جنگلی

صندوق کارآفرینی امید
مرتضی مومن 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

336

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

وزارت جهاد کشاورزی99009900مریم تمدنیبانک کشاورزیارادان علی اباد7آرادانسمنان

337
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

روستای -بیارجمند-شاهرود

رضا آباد
سازمان امور عشایر ایران680680مریم خسروآبادیصندوق کارآفرینی امید

338

تولید نان 

سنتی و 

شیرینیجات 

خانگی

1دامغانسمنان

دامغان شهرک بوستان 

فردوسی بعداز باباطاهر 

ساختمان هاله طبقه دوم

وزارت جهاد کشاورزی600600مریم رجعتیصندوق کارآفرینی امید
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339

تولید 

غیرمتمرکز 

فرش دستباف 

با مدیریت 

متمرکز

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400مریم میریصندوق کارآفرینی امیدطرود- شاهرود 2شاهرودسمنان

340
پرورش گاو 

شیری
4شاهرودسمنان

روستای میغان خیابان 

شهید مهدوی
وزارت جهاد کشاورزی55005500مسلم بخشیبانک کشاورزی

341

تکثیر و 

نگهداری بز 

سانن

1میامیسمنان
فرومد روستای -میامی

میرعلم
وزارت جهاد کشاورزی736736مسلم عطاخانیپست بانک

342

فراوری و بسته 

بندی 

محصوالت 

کشاورزی

2شاهرودسمنان

روستای گلستا محله چهار 

طاق خیابان حاج اقا بزرگ 

ابتدای جاده زرگر

وزارت جهاد کشاورزی32003200مصطفی آجدانیصندوق کارآفرینی امید

343
اقامتگاه 

بومگردی
2دامغانسمنان

جاده اصفهان 10کیلوکتر 

قبل از پلیس راه ورودی 

روستای نظام آباد- گاوداری

صندوق کارآفرینی امید
مصطفی 

معمارزاده
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شاهرودسمناناحداث گلخانه344

روستای دهمال ابتدای جاده 

علی آباد صالح آباد مجتمع 

گلخانه دهمال

وزارت جهاد کشاورزی16001600مصطفی هراتیصندوق کارآفرینی امید

1شاهرودسمنانتولیدی پوشاک345

بخش _شاهرود

-روستا گلستان_بسطام

جنب دبستان -خیابان اصلی

شهدای فردوسی

صندوق کارآفرینی امید
معصومه حسین 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

346
گیاهان دارویی 

و زعفران
وزارت جهاد کشاورزی640640معصومه شریعتیبانک کشاورزیپشت بسطام روستای قلعه نو1شاهرودسمنان
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سازمان امور عشایر ایران200200معصومه عامریبانک کشاورزیجاده طرود روستای چاه جام1شاهرودسمنانپرورش گوسفند347

348
پرورش شتر 

مرغ
9سمنانسمنان

سمنان روستای اعالء چاه 

2انقالب شماره 
وزارت جهاد کشاورزی1440014400معصومه کثیریبانک کشاورزی

349
فراوری گالب و 

عرقیات گیاهی
1دامغانسمنان

دامغان روستای تویه دروار 

میدان امام خمینی خیابان 

منزل اقای -جدیدالتاسیس

تویه درواری

صندوق کارآفرینی امید
معصومه لطیف 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

350

اقامتگاه 

بومگردی 

روستایی

1شاهرودسمنان
بسطام روستای دولت اباد 

ابتدایی روستا
12501250ملیحه زحمتکشبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

14سرخهسمنانفرآوری گچ351

- سرخه- سمنان 

 جاده گرمسار 63کیلومتر

منطقه تلخ آب

صندوق کارآفرینی امید
منصور شکیبایی 

دوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000

352

پرورش 

گوسفند داشتی 

 100به ظرفیت 

رأس مولد

وزارت جهاد کشاورزی18001800منصور عربیانصندوق کارآفرینی امیددامغان روستای بق2دامغانسمنان

353

احداث گلخانه 

کشت سبزی و 

صیفی سالم و 

ارگانیک در 

گلخانه

4سمنانسمنان
جاده نظامی جاده اردوگاه 

گروه مشاعی دستغیب
بانک توسعه تعاون

منوچهر 

ذوالفقاری
وزارت جهاد کشاورزی24002400

354

طرح توجیهی 

پرورش گاو 

شیری ظرفیت 

 راس15

2شاهرودسمنان
پشت بسطام روستای ده 

17خیر پالک 
وزارت جهاد کشاورزی25002500مهدی حسینیصندوق کارآفرینی امید
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355
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
1شاهرودسمنان

حسین اباد پشت بسطام 

مشاع چاه ابوالفضل
وزارت جهاد کشاورزی640640مهدی رمضانیبانک توسعه تعاون

356

پرورش زنبور 

عسل به 

 400ظرفیت 

کلنی

2دامغانسمنان
بخش -مهماندوست-دامغان

دامنکوه
وزارت جهاد کشاورزی14801480مهدی عباسیانبانک کشاورزی

357
پرورش گاو 

 راس50شیری 
4شاهرودسمنان

شاهرود ، یونس آباد ، جاده 

بید آباد ، چاه نیمه عمیق 

غالمی

وزارت جهاد کشاورزی50005000مهدی غالمیصندوق کارآفرینی امید

358
گاو 

راسی15شیری
وزارت جهاد کشاورزی11001100مهدی کاتبیبانک توسعه تعاونگرمسار روستای فند1گرمسارسمنان

3مهدی شهرسمنانگوساله پرواری359
مهدیشهر بخش مرکزی 

مجتمع دامپروری زینعلی
وزارت جهاد کشاورزی39003900مهدیه ثانیبانک کشاورزی

360

طرح توجیهی 

فنی مالی و 

اقتصادی 

گاوشیری 

 15باظرفیت 

راس مولد

1شاهرودسمنان

-پشت بسطام -شاهرود 

شهرک -روستای گرمن

1/1پالک -گرمن

وزارت جهاد کشاورزی14101410مهدیه جرجانیصندوق کارآفرینی امید

361

توسعه خط دوم 

تولید کشتارگاه 

طیور

35گرمسارسمنان

گرمسار ایوانکی روستای 

چشمه نادی جاده بشمک 

ضلع جنوبی بند خاکی

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی5000050000مهرداد حیدرزادهبانک کشاورزی

362

پرورش گوساله 

پرواری به 

ظرفیت 

راس100

5میامیسمنان
روستای - شهرستان میامی

ابراهیم اباد علیا
وزارت جهاد کشاورزی75007500مهرداد عباسیبانک کشاورزی
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

363
تولید ادوات 

کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700مهرداد هرتیصندوق کارآفرینی امیددامغان روستای نعیم اباد1دامغانسمنان

364
اقامتگاه بوم 

گردی
1شاهرودسمنان

-بیارجمند-شاهرود- سمنان

اقامتگاه بوم گردی -دلبر

قلعه امیر خان

390390مهناز آهنیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

365

کارگاه سرامیک 

هنر کبیر 

گرمسار

صندوق کارآفرینی امیدروبرو دهیاری- کرند2گرمسارسمنان
مهیار عرب 

عامری
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

366
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

-بیارجمند-شاهرود

روستای اسب -خوارتوران

کشان

سازمان امور عشایر ایران120120موسی صالحیصندوق کارآفرینی امید

1سمنانسمنانقالیبافی367
سمنان خیراباد خیابان 

88 پ4بهار
وزارت صنعت، معدن و تجارت120120میترا کوهی کلشپست بانک

2دامغانسمنانتوسعه نانوایی368

دامغان روستای قدرت آباد 

 10جنب مخابرات کیلومتر 

جاده سمنان

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200میثم قدرت ابادیبانک کشاورزی

369
پرورش شتر 

پرواری
4شاهرودسمنان

بخش _شاهرود

روستای تل_مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی45004500میثم نوریانبانک توسعه تعاون

370
طرح گیاهان 

دارویی و زعفران
وزارت جهاد کشاورزی640640میرباقر حسینیبانک توسعه تعاونجاده طرود چاه باقراباد1شاهرودسمنان

371

احداث واحد 

کشت 

محصوالت 

گلخانه ای به 

 3000مساحت 

متر مربع

صندوق کارآفرینی امیدارادان سوداغالن3آرادانسمنان
میرمسعود صادق 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی45004500
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2میامیسمنانخانه بومگردی372

روشتای فرومد ، محله باال 

خیابان زایر سرا ک وچه 

1زایر سرا 

20002000مینا غنمیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

373
پرورش گاو 

 راسی19شیری 
وزارت جهاد کشاورزی15001500نادر زندیبانک کشاورزیگرمسار روستای لجران1گرمسارسمنان

374
پرورش 

زنبورعسل
وزارت جهاد کشاورزی410410ناصر بوندبانک توسعه تعاونسمنان روستای خیرآباد1سمنانسمنان

375

کشت چند 

منظوره 

محصوالت باغی 

و گیاهان دارویی

وزارت جهاد کشاورزی24002400ناصر عزیزی فربانک کشاورزیسمنان نوکالته2سمنانسمنان

376
پرورش دام 

سبک
1سرخهسمنان

السجرد کوچه - سمنان

4احسانی پالک 
وزارت جهاد کشاورزی850850ناصر معینیانبانک کشاورزی

377

پرورش گاو 

شیری مولد 

راسی12

1شاهرودسمنان
پشت بسطام روستای 

گلستان محله چارطاق پرو
وزارت جهاد کشاورزی880880نرگس عبداللهیبانک کشاورزی

378

پرورش 

گاوشیری 

صنعتی

وزارت جهاد کشاورزی39003900نصراهلل درویشبانک کشاورزیسمنان3سمنانسمنان

379
گیاهان دارویی 

و زعفران
1شاهرودسمنان

شاهرود خ ساحلی شمالی 

4جنب ک 
پست بانک

نصرت اله عرب 

اسماعیلی
وزارت جهاد کشاورزی640640

380
دفترخدمات 

بانکی
1میامیسمنان

کرنگ کالپوش خیابان امام 

خمینی
520520هاجر میرزازادهپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

381
اقامتگاه بوم 

گردی
1شاهرودسمنان

- بیارجمند- شاهرود

روستای قلعه باال
500500وجیهه عجمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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382
دفتر خدمات 

بانکی
1میامیسمنان

کالپوش روستای رضوان 

خیابان امام رضا جنب 

مسجد

520520وجیهه غفوریپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

383

طرح توجیهی 

کاتد مس 

اشکان، شرکت 

اشکان مس آریا

4میامیسمنان

سمنان میامی میاندشت 

روبروی کاروانسرا ابتدای 

جاده غزازان معدن مس 

اشکان

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500وحید شهبازیپست بانک

384

پروانه بهره 

برداری پرورش 

گاو شیری 

رأسی50مولد

3شاهرودسمنان
-کالته خیج-بخش بسطام

مجتمع دامداری ها
وزارت جهاد کشاورزی36003600ولی اهلل عجمبانک کشاورزی

سازمان امور عشایر ایران500500ولی اله احمدیبانک کشاورزیرضا آباد خارتوران1شاهرودسمنانپرورش گوسفند385

386
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی52005200ولی اله عجمبانک کشاورزیکالته خیج4شاهرودسمنان

387

پرورش زنبور 

عسل به 

 400ظرفیت 

کلنی

وزارت جهاد کشاورزی540540یاسر زمانیبانک کشاورزیدامغان و حومه2دامغانسمنان

388

بهسازی تجهیز 

تکیمل ظرفیت 

و تامین سرمایه 

در گردش واحد 

 100گاوشیری 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی40004000یزدان اشرفیبانک کشاورزیارادان امامزاده عبداهلل4آرادانسمنان
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389
پرورش بره 

پرواری
وزارت جهاد کشاورزی720720یزدان زمانبانک کشاورزیسمنان روستای دوزهیر1سمنانسمنان

2دامغانسمنانزعفران کاری390

- شهرک گلستان - دامغان 

نبش -گل همیشه بهار 

پارکینگ

وزارت جهاد کشاورزی960960یزدان قوشیبانک توسعه تعاون

391
کارخانه روغن 

خوراکی
بانک کشاورزیشاهرود کالته خیج27شاهرودسمنان

یوسف عرب 

عامری
وزارت صنعت، معدن و تجارت4000040000

392

پرورش دام 

گاو )سنگین 

(شیری

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، روستای قلعه نو 

خالصه

وزارت جهاد کشاورزی11701170یوسف ملکیصندوق کارآفرینی امید

393

طرح توجیهی 

فنی مالی 

واقتصادی گاو 

شیری باظرفیت 

راس مولد50

3شاهرودسمنان
مجتمع -مجن-شاهرود

دامداران مجن
وزارت جهاد کشاورزی41004100یونس عاشوربانک کشاورزی

394

پرورش 

گوسفند داشتی 

)

سایر250250ابراهیم درویشیپست بانکمزج- بسطام1شاهرودسمنان

395
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250ابراهیم رمضانیبانک توسعه تعاونانتهای کوچه مدرسه- مزج1شاهرودسمنان

396
پرورش گاو 

 راسی9شیری 
بانک کشاورزیگرمسار روستای لجران1گرمسارسمنان

ابراهیم شاه 

حسینی
سایر400400

سایر400400ابراهیم صادقیپست بانککالته مال-دامغان 1دامغانسمنانجوشکاری397

398
 )صنایع دستی 

(نمدمالی
1شاهرودسمنان

روبروی - محله باال - ابرسج 

مسجد موسی بن جعفر
سایر250250ابراهیم میقانیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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399

 پرورش)

 گوسفند داشتی

)

1شاهرودسمنان
چهارطاق پرو کوچه حمام 

باربند محمدآجدانی
سایر250250ابوالفضل آجدانیپست بانک

سایر300300ابوالفضل آقاییصندوق کارآفرینی امیدکوه زر1دامغانسمنانشترداری400

401
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر300300ابوالفضل پریمیبانک کشاورزی-روستا ی خورزان1دامغانسمنان

1میامیسمنانگوسفند داری402
میامی ابراهیم اباد علیا 

جنب نانوایی بربری هجرت
سایر250250ابوالفضل حریبانک کشاورزی

403
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

-محله پرو- گلستان- بسطام

 نرسیده مسجد جامع
بانک توسعه تعاون

ابوالفضل حسین 

پور
سایر250250

404
پرورش گاو 

شیری
سایر300300ابوالفضل داودنژادپست بانکمیقان- بسطام1شاهرودسمنان

405
دامداری اصالح 

نژاد
سایر450450ابوالفضل طاهریبانک توسعه تعاونقوشه1دامغانسمنان

406
پرورش 

بلدرچین
صندوق کارآفرینی امیدامروان1دامغانسمنان

ابوالفضل فالحتی 

نژاد
سایر250250

407
لوازم وتجهیزات 

کشاورزی
1دامغانسمنان

انتهای بلوار -مهماندوست

امام
پست بانک

ابوالفضل 

مظفریان
سایر250250

408

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، روستای علی آباد 

زیراستاق

سایر250250ابوالقاسم اکبریپست بانک

409

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی23

1میامیسمنان

-کالپوش-میامی-سمنان 

خیابان -روستای حسین آباد

شهید نمازی

سایر300300ابوالقاسم صادقیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1میامیسمنانگوسفندداری410
میامی کالته های شرقی 

روستای استرخو
سایر250250ابوذر تیموریبانک کشاورزی

411

فراوری سنگ 

های معدنی 

وتولید سنگ 

های زینتی

سایر250250ابوذر مرتضاییبانک توسعه تعاونحسینان1دامغانسمنان

سایر250250ابولفضل شعبانیصندوق کارآفرینی امیدسبحان1دامغانسمنانجوجه کشی412

1شاهرودسمنانپرورش بز سانن413

جاده - جاده مجن- بسطام

مقابل - پادگان ده محرم

پادگان فرعی اول

سایر500500احسان بهشتیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونصیداباد1دامغانسمنانجوجه کشی414
احسان یار 

محمدی
سایر500500

415

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود،شهر بیارجمند ، 

روستای احمدآباد خارتوران

سایر250250احمد امیریبانک کشاورزی

416
پرورش)دامداری

( گوسفندداشتی
1شاهرودسمنان

سمنان شاهرود غزازان 

بیارجمند
سایر300300احمد بهلولبانک کشاورزی

417
پرواربندی بره 

 راسی40
1میامیسمنان

بخش -میامی-سمنان

روستای حسین -کالپوش 

آباد

سایر490490احمد خالقیپست بانک

418
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، بیارجمند ، 

روستای کالته ری خارتوران

سایر250250احمد رمضانیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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419
پرورش 

گوسفند داشتی
1سرخهسمنان

- روستای اروانه - سمنان 

جنب - امام رضا یکم 

دامداری داوودی

سایر500500احمد رهبرپست بانک

420
دامپروری 

گاوداری
صندوق کارآفرینی امیدمهدیشهر امام زاده زیتعلی1مهدی شهرسمنان

احمد شهمیرزاد 

نیا
سایر480480

سایر500500احمد محمدیانصندوق کارآفرینی امیدگرمسار روستای کرند1گرمسارسمنانکابینت سازی421

سایر300300احمد وفایی نژادبانک توسعه تعاونتویه1دامغانسمنانگاوداری422

423
دامداری اصالح 

(بزسانن)نژآد
سایر500500اسداهلل واحدیپست بانکحسن اباد- امیراباد 1دامغانسمنان

424

خدمات 

تخصصی 

 )کشاورزی 

ادوات 

(کشاورزی

1شاهرودسمنان
ک - روستای زرگر- بسطام

شهید حسین محمدی
سایر400400اسماعیل حسینیپست بانک

1میامیسمنانگوسفندداری425
میامی کالته های شرقی 

روستای گزه
سایر250250اسماعیل رضاییبانک کشاورزی

426
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

-منطقه میان رودبار- مجن

پایین تر از چاه کشاورزی
پست بانک

اسماعیل غفاری 

فر
سایر250250

سایر250250اسیه صادقیبانک کشاورزیروستای محمدآباد ک البرز1میامیسمنانگوسفندداری427

428

 )دامپروری 

پرورش 

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان
-ک فاطمیه- میقان- بسطام

2 الله 
سایر250250اشرف بخشیبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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429
پرورش)دامداری

( گوسفندداشتی
1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای علی اباد 

زیراستاق

سایر250250اعظم عاقلیپست بانک

430
کشت وپرورش 

گیاه الویه ورا
سایر500500اکبر حسنیپست بانکحسن اباد- امیریه 1دامغانسمنان

سایر250250اکبر نصیریبانک کشاورزیفرومد خ شهید علمی1میامیسمنانگاو شیری431

432

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، روستای علی آباد 

زیراستاق

سایر250250الهام اسدیپست بانک

433
برورش 

گوسفند داشتی
سایر400400الهام پاکزادفربانک کشاورزیگرمسار روستای لجران1گرمسارسمنان

434
زنبورداری و 

تولید عسل
سایر250250امید جزاکبریبانک توسعه تعاونسلیمان اباد-امیریه 1دامغانسمنان

435
پرورش گل 

محمدی
1شاهرودسمنان

- روستای میقان- بسطام

جاده خط لوله گاز
سایر250250امید غالمیپست بانک

436
پرورش گاو 

شیری
سایر300300امید نمدمالیپست بانکنمدمال- بسطام1شاهرودسمنان

437
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

ک - چهارطاق- بسطام

مقابل مسجد جامع
سایر250250امیر آجودانیبانک توسعه تعاون

1دامغانسمنانزنبورداری438
-مهدی اباد-دامغان-سمنان

برم
پست بانک

امیر بشیریان 

برمی
سایر200200

439
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

- روستای گلستان- بسطام

قلعه میرزا سلیمان
سایر250250امیر ترکهپست بانک
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440
پرورش 

پرندگان زینتی
سایر250250امیر سمیع پورپست بانکروستای ابوالبق1دامغانسمنان

441
پرورش و تولید 

زنبورعسل
1شاهرودسمنان

سه راه - قلعه نو خرقان

ک شهید کریمی- مرکزی
سایر250250امیر کردیبانک توسعه تعاون

442

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، شهر بیارجمندُ 

دهستان خارتورانُ روستای 

برم

سایر350350امین امیریپست بانک

443
پرورش گاو 

شیری
سایر250250امین سلیمانیپست بانکقلعه میرزا سلیمان- بسطام1شاهرودسمنان

444

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی25

1گرمسارسمنان
گرمسار روستای کوشک 

اربابی
سایر300300بتول فراوانبانک کشاورزی

سایر450450بهرام خورسیبانک توسعه تعاونروستای خورس1دامغانسمنانشترداری445

1میامیسمنانگوسفندداری446
روستای هونستان خ 

فردوسی
سایر250250بهزاد قاسمیانبانک کشاورزی

447
پرورش 

بلدرچین
سایر400400بهنام مرتضیبانک کشاورزیروستا ی حسینان-امیرآباد1دامغانسمنان

448
کشاورزی 

(زنبورداری)
1شاهرودسمنان

استان سمنان ، شهرستان 

شاهرود ، روستای جعفرآباد 

رودیان، روبه روی موتور آب

پست بانک
پرویز عرب 

عامری
سایر300300

سایر250250جابر محمودیبانک کشاورزیمیامی جودانه خ رعیتی1میامیسمنانگوسفندداری449

450
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

- روستای میان آباد- بسطام

انتهای روستا- خ اصلی
سایر250250جواد اسکندریپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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451

مبلمان و 

میز )نجاری

وصندلی 

(....نهارخوری و

سایر300300جواد تودرواریبانک توسعه تعاونروستای دروار1دامغانسمنان

452
پرورش زنبور 

عسل
سایر250250جواد عربیانبانک کشاورزیروستای جزن1دامغانسمنان

453
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

- بیارجمند- شاهرود

خارطوران
سایر250250جواد منصوریبانک کشاورزی

454

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

سایر300300حامد ارجمندبانک کشاورزیگرمسار روستای غیاث آباد1گرمسارسمنان

455
پرورش گاو 

شیری
سایر500500حامد نیرصندوق کارآفرینی امیدمهدیشهر امام زاده زینعلی1مهدی شهرسمنان

456

پرورش بز 

 )اصالح نژاد

پرورش بز 

(سانن

سایر300300حبیب قاضیبانک کشاورزیروستاابر پشت مسجد جامع1شاهرودسمنان

457
دامداری اصالح 

نژاد
سایر300300حبیب واحدیبانک توسعه تعاونحسن اباد- امیریه 1دامغانسمنان

458

پرورش 

گوسفند داشتی 

و بز داشتی

پست بانکقاسم اباد- گلستان- بسطام1شاهرودسمنان
حجت اله 

خانلرخانی
سایر250250

459
خرید تراکتور 

کمر شکن
بانک توسعه تعاون-روستای خورزان1دامغانسمنان

حجت اله سهیلی 

زاده
سایر500500

460
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

انتهای روستای - بسطام

گرجی
سایر300300حجت اله طالبیپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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461
 پرورش)

(گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

روستای کالمو مزارشهدا 

انتهای مزار شهدا
سایر250250حسن اشرفیپست بانک

462

دامپروری 

پرورش )

(گوسفندداشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، شهر بیارجمند ، 

روستای نور خارتوران

سایر250250حسن اکبریبانک کشاورزی

463
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500حسن پاشایی نژادبانک کشاورزیروستا ی دروار1دامغانسمنان

464
پرورش 

( کلنی50)زنبور
سایر400400حسن جاللیبانک کشاورزیروستای پایین قلعه برم1دامغانسمنان

465

 )دامپروری 

پرورش 

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان
- پرو- روستای گلستان

نرسیده به منبع آب
سایر250250حسن حسین پوربانک توسعه تعاون

466
پرورش گاو 

 راسی2شیری 
1میامیسمنان

-کالپوش-میامی-سمنان

گل نسترن-روستای گلستان
سایر300300حسن زمانی فربانک کشاورزی

1میامیسمنانگوسفندداشتی467
کالپوش -میامی-سمنان

روستای دشت شاد
بانک کشاورزی

حسن سبحانی 

کیا
سایر300300

بانک توسعه تعاونسمنان باغات محالت1سمنانسمنانزنبور داری468
حسن صدیقی 

هیکوئی
سایر500500

469

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای دیزج 

خیابان شهید ابراهیمی

سایر250250حسن طبسیپست بانک
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470

 )دامپروری 

پرورش گاو 

(شیری

سایر400400حسن محمدخانیبانک توسعه تعاونروستای گرجی- بسطام1شاهرودسمنان

471

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان ، شهرستان 

شاهرود ، شهر بیارجمند ، 

روستای احمدآباد خارتوران

سایر201200حسن منصوریپست بانک

472

 )دامپروری 

پرورش 

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان
-قلعه میرزا سلیمان- بسطام

 ک گل یاس
سایر250250حسن نادمیبانک توسعه تعاون

سایر500500حسن واحدیصندوق کارآفرینی امیدحسن اباد1دامغانسمنانگاوشیری473

474

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان
استان سمنان ، شهرستان 

شاهرود ، شهر بیارجمند
سایر250250حسین اشراقیپست بانک

475

دامداری اصالح 

نژادگوسفند 

داشتی

سایر500500حسین بانیبانک کشاورزیقدرت اباد1دامغانسمنان

476
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500حسین پیراستهصندوق کارآفرینی امیدمهدیشهر روستای اسوران1مهدی شهرسمنان

بانک کشاورزیروستای وامرزان1دامغانسمناندامداری477
حسین چوپانی 

وامرزانی
سایر400400

478
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزی(ایوانکی )روستای گلستانک 1گرمسارسمنان

حسین عرب 

سرهنگی
سایر400400
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479

کشت )قلمستان

و تولید نهال و 

گیاهان مثمر 

(وغیرمثمر

سایر500500حسین فوالدیانبانک توسعه تعاونصح- امیریه1دامغانسمنان

پست بانکروستای برم1دامغانسمناندامداری480
حسین قاسمی 

نژاد
سایر250250

1دامغانسمناندامداری481
امام ابادخ امام علی کشهید 

رجایی
سایر250250حسین مبارکیپست بانک

482

دامپروری 

پرورش گاو )

(شیری

سایر250250حسین محمدیبانک توسعه تعاونقهج سفلی1شاهرودسمنان

1میامیسمنانگوسفندداشتی483
میامی فیروزآبادسفلی ک 

امام علی ع
سایر250250حسین منصوریبانک کشاورزی

484
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500حسین نورانیصندوق کارآفرینی امیدشهمیرزاد چاشم لوبار1مهدی شهرسمنان

485
دامداری اصالح 

نژاد
سایر300300حسین واحدیبانک توسعه تعاونحسن اباد1دامغانسمنان

1میامیسمنانگوسفند داری486
کرد اباد باالتر از مدرسه 

مدرس جنب سالن ورزشی
سایر250250حمزه نوروزیبانک کشاورزی

487

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی40

1میامیسمنان

-کالپوش-میامی-سمنان

خیابان -روستای دشت شاد

کوچه شهید -شهید اندرزگو

فردوس شاهی

پست بانک
حمید پیاده 

کوهسار
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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488

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

سایر200200حمید جوادیبانک کشاورزیزمان آباد- بیارجمند1شاهرودسمنان

489
پر ورش 

بوقلمون
بانک کشاورزی-ک دزج-خ انقالب-امیرآباد1دامغانسمنان

حمید رضا 

عباسی
سایر300300

1شاهرودسمناندامداری490

استان سمنان شهرستان 

شاهرود، روستای حسین 

آباد ساغری ، باالتر لز 

دامداری بنی صفار

سایر250250حمید ساغریپست بانک

491

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، بیارجمند ، 

روستای چاه زراعی شهید 

بهشتی

سایر250250حمیدرضا احمدیپست بانک

492
 پرورش)

(گوسفندداشتی
1شاهرودسمنان

بسطام روستای کالمو کوچه 

شهید علی اکبراشرفی
سایر300300حمیدرضا مظفریپست بانک

493
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500خدایار عینعلیبانک کشاورزیامام زاده عبداهلل-سرخه 1سرخهسمنان

494
پرورش گاو 

 راسی2شیری 
1میامیسمنان

-کالپوش-میامی-سمنان

گل نسترن-روستای گلستان
سایر300300خلیل پوشهبانک کشاورزی

سایر400400دانیال جاللیپست بانکروستای تویه ردوبار- دیباج1دامغانسمناندامداری495

496
تراکتور وادوات 

کشاورزی
سایر500500داود عابدزادهبانک کشاورزیروستای مهماندوست1دامغانسمنان



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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497

پرورش گل و 

آکو )گیاه 

(آپونیک

2آرادانسمنان
- آرادان روستای یاتری علیا 

امام زاده علی اکبر
سایر500500داود محسنیبانک کشاورزی

1میامیسمنانگوسفند داری498
میامی ابراهیم آبد سفلی ک 

چالی پالکی
سایر250250داوود رضاییبانک کشاورزی

499
گوسف)دامداری

(ند داشتی
1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای یونس آباد
سایر250250راضیه بسطامیپست بانک

500
خدمات جمع 

آوری شیر
1میامیسمنان

- شهرستان میامی-سمنان

روستای -بخش کالپوش

نبش -خ امام رضا-رضوان

کوچه شهید دریاقلی 

شجاعی

سایر500500راضیه شجاعیبانک کشاورزی

501

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی10

بانک کشاورزیگرمسار روستای غیاث آباد1گرمسارسمنان
رحمت اله علی 

بیکی
سایر300300

1میامیسمنانگوسفند داری502
میامی ابراهیم اباد علیا خ 

شهید فهمیده
سایر250250رسول بخشی زادهبانک کشاورزی

503
زنبورداری و 

تولید عسل
سایر300300رسول تیموریبانک توسعه تعاونسلیمان اباد1دامغانسمنان

1میامیسمنانگوسفندداشتی504
میامی فیروزآبادسفلی جنب 

رودخانه سمت راست
سایر250250رضا ابوترابیبانک کشاورزی

505

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، منطقه بیارجمند ، 

روستای احمدآباد خارتوران

سایر240240رضا اسدیپست بانک
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506
پرورش 

گوسفند داشتی
1سمنانسمنان

روستای حسن آباد - سمنان

منطقه رحمت آباد- 
سایر500500رضا اعرابیانبانک توسعه تعاون

507
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

- محله باال- ابرسج- بسطام

خ مزار شهدا
سایر250250رضا جاللیپست بانک

508
پرور)دامپروری

(ش گاوشیری
1شاهرودسمنان

بسطام روستای میقان 

کوچه باالبعداز چاه 

کشاورزی حسینیان

پست بانک
رضا حاجی 

اکبری
سایر400400

1شاهرودسمنانزنبورداری509
 (ییالق)ابرسج

(قشالق)بندرترکمن
سایر250250رضا دارمحمدیبانک توسعه تعاون

1میامیسمنانگوسفندداری510
میامی حسین آبادپل 

2ابریشم خ شهیدقربانلو
سایر250250رضا صدیقیبانک کشاورزی

511
دامداری اصالح 

نژآد
سایر450450رضا غالم سلطانیبانک توسعه تعاونحسن باد1دامغانسمنان

512
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، شهر بیارجمند ، 

روستای باغستان خارتوران

سایر250250رضا میرزاییپست بانک

513

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود شهر بیارجمند 

روستای گرماب پایین 

خارتوران

سایر250250رضاعلی شیریپست بانک

514
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250رمضان برزگربانک توسعه تعاونکلوخ دره- مجن1شاهرودسمنان

515

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی50

بانک کشاورزیگرمسار روستای محمداباد1گرمسارسمنان
رمضان کریمی 

نسب
سایر300300



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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516
 )کشاورزی 

(گلخانه 
سایر300300رمضان مظفریپست بانکمیان آباد- بسطام1شاهرودسمنان

517

دامپروری 

پرورش بز )

(داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، روستای صالح آباد 

زیراستاق دهمال کوچه اول 

مدرسه

سایر250250رمضانعلی ربیعیپست بانک

1میامیسمنانگوسفندداری518
روستای بکران نرسیده به 

دهیاری
بانک کشاورزی

رمضانعلی شاه 

محمدی
سایر250250

519

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، شهر بیارجمند ، 

روستای احمدآباد خارطوران

بانک کشاورزی
رمضانعلی 

محمودی
سایر300300

520
تولیدو برورش 

زنبور عسل
سایر300300روح اهلل تیموریبانک کشاورزیامیر اباد1دامغانسمنان

سایر350350روح اهلل مظهریپست بانکفیروز اباد-دامغان1دامغانسمنانکابینت سازی521

522

 )دامپروری 

پرورش گاو 

(شیری

1شاهرودسمنان
قلعه میرزا - گلستان

ک روبروی فاطمیه- سلیمان
سایر250250زهرا اشرفیبانک کشاورزی

523

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، شهر بیارجمند ، 

روستای صالح آباد خارتوران

سایر250250زهرا بیگم صفاییپست بانک

524

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان
استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، روستای صالح آباد
سایر250250زهرا دوالبیپست بانک

525
اقامتگاه 

بومگردی
1دامغانسمنان

دامغان روستای قوشه قلعه 

عربهی انتهای قلعه
سایر480480زهرا عرببانک توسعه تعاون

سایر500500زهرا کشاورزیانبانک کشاورزیروستای وامرزان1دامغانسمناندامداری526



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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527

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی23

1میامیسمنان

-کالپوش-میامی-سمنان

بن -خیابان آزادی-نردین

بست ساحل

سایر300300زینب قربان زادهبانک کشاورزی

528
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

ک - خ امام رضا- میان آباد

5
سایر250250زینب کالتگیپست بانک

529

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای علی اباد 

زیراستاق خیابان شهید 

داوود صادقی

سایر250250سارا صادقیپست بانک

530
 )کشاورزی 

(گلخانه 
1شاهرودسمنان

انتهای - میان اباد- بسطام

روستا
سایر300300سعید اکبریبانک کشاورزی

سایر300300سعید امین زادهپست بانکروستای مهماندوست1دامغانسمناندامداری531

532
تولید 

(باغبانی)نهال
سایر250250سعید خان پوربانک کشاورزیروستای نمکه1دامغانسمنان

533
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیروستا ی بخش آباد-امیر آباد1دامغانسمنان

سعید سلمانی 

نژاد
سایر300300

پست بانکحسن اباد-امیریه1دامغانسمنانشترداری534
سعید غالم 

سلطانی
سایر280280

سایر350350سعید محمدیپست بانکمراد اباد-دامغن1دامغانسمناندامداری535

536

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای علی اباد 

دهمال خیابان گلبرگ 

خیابان شهید صادقی 

88پالک

سایر250250سعیده کریمیانپست بانک

537
پرورش زنبور 

عسل
سایر250250سمیرا واحدیبانک کشاورزیتویه دروار-امیرآباد1دامغانسمنان
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538
دامداری اصالح 

نژآد
سایر500500سیامک عرببانک توسعه تعاونحسن اباد1دامغانسمنان

سایر285285سیامک قباخلوپست بانکارادان روستای دولت اباد1آرادانسمناندامپروری539

540
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

-ک والیت-گلستان- بسطام

13-
پست بانک

سید احمد 

حسینی
سایر250250

پست بانکروستای طاق1دامغانسمناندامداری541
سید حسن میر 

کمالی
سایر250250

542

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان
استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای سطوه طرود
پست بانک

سید علیرضا 

طباطبایی
سایر300300

543

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

بانک کشاورزیروستا ی حسن آباد1دامغانسمنان
سید مجید 

شاهچراغ
سایر300300

544

ادوات 

سم )کشاورزی 

پاش 

(...کولتیواتور و.

بانک توسعه تعاونروستای صالح آبادویی1دامغانسمنان

سید محمد 

عزیزی صالح 

آبادویی

سایر500500

پست بانکطاق1دامغانسمنانپرورش ماهی545
سید محمد 

میرکمالی
سایر250250

1آرادانسمنانباغداری546
آرادان روستای کند قلی 

خان
پست بانک

سید مرتضی 

موسویان
سایر480480

547
تولید و برورش 

زنبور عسل
بانک کشاورزیروستای تویه1دامغانسمنان

سید مصطفی 

رستمیان
سایر300300

548
پرورش زنبر 

عسل
پست بانکروستای طاق1دامغانسمنان

سید مصطفی 

میر کمالی
سایر250250
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549

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی100

بانک کشاورزیگرمسار روستای شه سفید1گرمسارسمنان
سیداحمد 

مطهری
سایر300300

550
پرورش گاو 

شیری
سایر300300سیدباقر حسینیپست بانکخ چهل دختر- خیج1شاهرودسمنان

سایر250250سیدجالل سنگیبانک کشاورزیحسین آبا میامی خ مزار1میامیسمنانگوسفندداری551

پست بانکحسن اباد-امیراباد1دامغانسمنانشترداری552
سیدجالل شاه 

چراغ
سایر300300

پست بانکروستای امین اباد-دیباج1دامغانسمنانمرغ داری553
سیده سمیه 

قدمی
سایر400400

554
چرم دوزی 

کیف و کفش
بانک توسعه تعاونقاسم آباد-امیراباد1دامغانسمنان

سیده مرضیه 

طباطبایی نسب
سایر500500

555
پرورش 

گوسفند داشتی
1مهدی شهرسمنان

شهمیرزاد روستای ده 

صوفیان
سایر176176شایان اکرامیپست بانک

556

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند

سایر285285شعبان عاشوریپست بانکآرادان روستای حسین اباد1آرادانسمنان

سایر285285شهرزاد قباخلوپست بانکآرادان روستای دولت اباد1آرادانسمناندامپروری557

558
گوسفند داشتی 

راسی95
سایر300300شهال ابوالیبانک کشاورزیگرمسار روستای ناسار1گرمسارسمنان

سایر250250صدیقه سلمانیصندوق کارآفرینی امیدباال محله- ابرسج- بسطام1شاهرودسمناننمدمالی559

560

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، روستای صالح آباد 

دهمال، جنب مسجد، کوچه 

1وحدت 

پست بانک
صدیقه عرب 

عامری
سایر250250
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561
پرورش)دامداری

( گاو شیری
1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، روستای مغان
سایر250250صدیقه مغانیپست بانک

562
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

جاده سی - گرجی- بسطام

پشت استادیوم- سر
بانک توسعه تعاون

صفرعلی حاجی 

قاسمی
سایر250250

563
پرورش 

گوسفند داشتی
1سرخهسمنان

سمنان ،روستای مومن آباد 

،خیابان بهشت رضا
سایر500500صمد عروجیپست بانک

564
خدمات جمع 

آوری شیر
1میامیسمنان

- شهرستان میامی-سمنان

روستای -بخش کالپوش

کوچه -خ امام رضا-رضوان

شهید دریاقلی شجاعی

سایر500500طاهره عباسیانبانک کشاورزی

565
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای صالح اباد 

علی اباد زیراستاق کوچه 

کنار مدرسه

سایر250250طیبه صاحبدارپست بانک

566

خدمات 

تخصصی 

 )کشاورزی 

(خرید تراکتور

سایر500500عباس آشوریپست بانکروستای ابر- بسطام1شاهرودسمنان

567

 )دامپروری

پرورش 

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان
- مجن- بسطام- شاهرود

درخانیاب
سایر250250عباس برزگربانک کشاورزی

568

راه اندازی 

گاو )دامداری

(شیری

1دامغانسمنان
دامغان روستای خورزان 

خیابان شهدا
سایر500500عباس پریمیصندوق کارآفرینی امید
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569

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی20

1میامیسمنان

-کالپوش-میامی-سمنان

خیابان -روستای دشت شاد

بن بست -شهید اندرزگو

میرر حسینی

سایر300300عباس سیی جانیبانک کشاورزی

570
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

منطقه - جاده ابشار- مجن

دشتنلی
سایر250250عباس فاضلیپست بانک

571
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

میقان کوچه شهید محمد 

مهدوی جاده شهرک 

نرسیده به چاه آب

سایر250250عباس قربانیانبانک توسعه تعاون

572

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان ، شهرستان 

شاهرود ، شهر بیارجمند ، 

روستای دستجرد جاده 

عباس آباد

سایر300300عباسعلی حیدریپست بانک

573

 )دامپروری 

پرورش 

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان
خ - ابر- بسطام- شاهرود

والیت
سایر250250عباسعلی زمانیبانک توسعه تعاون

574

دامپروری 

پرورش بز )

(داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان ، شهرستان 

شاهرود ، شهر بیارجمند ، 

روستای قلعه باال

پست بانک
عبدالرحیم 

احمدی
سایر300300

575

خدمات 

تخصصی 

 )کشاورزی 

(خرید تراکتور

بانک توسعه تعاونمیان آباد- بسطام1شاهرودسمنان
عبدالغفور 

اسکندری
سایر500500

سایر500500عبدالواحد واحدیپست بانکصالح ابادو1دامغانسمنانشترداری576



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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577

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان
- بیارجمند- شاهرود

احمد اباد- خارطوران
سایر250250عصمت غالمیپست بانک

578
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

شاهرود دیزج کوچه مسجد 

52جامع پالک 
سایر250250عصمت لطفیبانک کشاورزی

579

زنبورداری و 

تولید عسل و 

فراورده های ان

پست بانکامروان-امیراباد- دامغان1دامغانسمنان
عقیل قراییان 

برده
سایر480480

580
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

بسطام روستای ابرسج 

شهرک خیابان وادی السالم
بانک کشاورزی

علی ابراهیمی 

سوره
سایر300300

581

 )دامپروری 

پرورش بز 

(داشتی

1شاهرودسمنان
- روستای گلستان- بسطام

خ الغدیر- چهارطاق پرو
سایر250250علی اصغر اجدانیپست بانک

582

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود شهر بیارجمند 

روستای کالته ری خارتوران

سایر270270علی اصغر اسدیپست بانک

بانک کشاورزیروستی مراد اباد1دامغانسمناننجاری583
علی اصغر تقی 

عرب
سایر300300

584
دامداری اصالح 

نژاد
صندوق کارآفرینی امیدحسن اباد- امیریه 1دامغانسمنان

علی اصغر 

سلطانی
سایر500500

585

پرورش زنبور 

عسل وتولید 

عسل وفراورده 

های ان

1دامغانسمنان
-روستای تویه دروار- دامغان

- تویه
بانک کشاورزی

علی اصغر وفایی 

نژاد
سایر500500
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586
پرورش گاو 

 راسی15شیری 
1گرمسارسمنان

گرمسار روستای ابه امام 

زاده اسماعیل
سایر380380علی اکبر جاویدیبانک کشاورزی

سایر500500علی اکبر جهانیانبانک کشاورزی-امیر اباد1دامغانسمنانبرورش بوقلمون587

588
دامداری اصالح 

نژآد
بانک توسعه تعاونشیراشیان-امیریه1دامغانسمنان

علی اکبر حاج 

پروانه
سایر500500

سایر250250علی اکبر حمزءپست بانکروستای طاق1دامغانسمناندامداری589

590
پرورش گاو 

 راسی4شیری 
سایر430430علی اکبر زندیبانک کشاورزیگرمسار روستای لجران1گرمسارسمنان

591
دامداری اصالح 

نژآد
سایر500500علی اکبر واحدیصندوق کارآفرینی امیدحسن اباد1دامغانسمنان

1میامیسمنانگاوشیری592

میامی فیروزآبادسفلی ک 

امام سجاد خ شیخ حسن 

جوری

سایر250250علی اکبر یاقوتیبانک کشاورزی

593

ساخت درب و 

پنجره از مواد 

بازیافتی

سایر500500علی اکبریبانک توسعه تعاونروستای فیروز اباد1دامغانسمنان

سایر300300علی امیر احمدیبانک کشاورزیصید آباد1دامغانسمنانزنبور داری594

پست بانکآرادان روستای یاتری علیا1آرادانسمناندرود گری595
علی بخش 

جوادی
سایر500500

596
دامداری اصالح 

نژآد
سایر280280علی تروانصندوق کارآفرینی امیدرشم1دامغانسمنان

1میامیسمنانگوسفندداری597
روستای عباس آباد قلعه 

پایین
سایر240240علی جعفریپست بانک
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598

 )دامپروری 

پرورش 

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

- چهارطاق پرو- بسطام

باالتر - نرسیده به منبع آب

از فاطمیه

سایر250250علی حسین پوربانک توسعه تعاون

599
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

انتهای خ - مزج- بسطام

موسوی
سایر250250علی درویشیپست بانک

سایر500500علی زارعیانپست بانکعبداهلل اباد-امیراباد1دامغانسمنانگاودرای600

601
صنایع دستی 

(نمدمالی)
سایر250250علی سلمانیصندوق کارآفرینی امیدابرسج- بسطام 1شاهرودسمنان

602
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر470470علی صباغیانصندوق کارآفرینی امیدمهدیشهر جاشلوبار1مهدی شهرسمنان

603
لوازم یدکی 

خودرو
سایر200200علی عابد زادهبانک توسعه تعاونروستای مهماندوست1دامغانسمنان

604

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان
استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای رویان
سایر250250علی عامریپست بانک

سایر250250علی عباسیبانک کشاورزیکردآباد خ ساحلی جنوبی1میامیسمنانگوسفندداری605

606
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، شهر بیلرجمند ، 

روستای تغمر خار توران

سایر270270علی فتح خواهپست بانک

607

زنبورداری و 

تولید فراورده 

های عسل

سایر250250علی فخرالدینبانک کشاورزیامروان-امیراباد- دامغان1دامغانسمنان

608
پرورش گاو 

شیری
1میامیسمنان

بخش فرومد -میامی

روستای کالته مال
سایر500500علی قلی پوربانک کشاورزی
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609
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250علی محمدخانیپست بانک-میان آباد- بسطام1شاهرودسمنان

610
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250علی نوروزیپست بانکابرسج- بسطام1شاهرودسمنان

سایر200200علی هراتی رادپست بانکروستای برم1دامغانسمنانپرورش شترمرغ611

612
پرورش 

گوسفند داشتی
1سرخهسمنان

- روستای افتر - سمنان 

- خیابان شهید عمادی 

12پالک 

سایر500500علی ولیپست بانک

613
 پرورش)

(گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

روستای چهارطاق پرو 

کوچه چوب بری جنب 

منزل مسکونی

سایر250250علیرضا اعظمیپست بانک

614
دامداری اصالح 

نژاد
سایر500500علیرضا خانیبانک توسعه تعاونحسینان1دامغانسمنان

615
تولید وکاشت 

نهال
سایر400400علیرضا شمسیبانک کشاورزیروستای مومن اباد1دامغانسمنان

616

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود شهر بیارجمند 

روستایاحمد آباد خارتوران

سایر250250علیرضا غالمیپست بانک

617

زنبورداری و 

تولید فراورده 

های عسل

سایر250250علیرضا لطفیصندوق کارآفرینی امیدفرات1دامغانسمنان

618
دامداری اصالح 

(بزسانن)نژآد
سایر500500علیرضا واحدیبانک توسعه تعاونحسن اباد-امیراباد1دامغانسمنان

سایر500500عمید گل ارضیصندوق کارآفرینی امیدمهدیشهر هسکو1مهدی شهرسمنانزنبور عسل619
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620
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

خ امام - میان آباد- بسطام

رضا
پست بانک

غالمرضا 

اسکندری
سایر250250

621

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، روستای صالح آباد 

دهمال، خیابان شهید کاظم 

2زاده، خیابان وحدت 

سایر250250فاطمه اسدیپست بانک

622

 )دامپروری 

پرورش گاو 

(شیری

1شاهرودسمنان

روستای - گلستان- بسطام

-ک منبع آب- چهارطاق پرو

 انتهای کوچه

سایر500500فاطمه حسین پوربانک کشاورزی

623
پرور)دامپروری

(ش گاو شیری
سایر250250فاطمه حمامیبانک کشاورزیدرخانیاب- مجن- بسطام1شاهرودسمنان

624

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، روستای مغان، 

کوچه مسجد جامع

سایر250250فاطمه راضیپست بانک

1میامیسمنانگوسفندداری625
میامی حسین آباد پل 

ابریشم مقابل مدرسه ابتدایی
سایر250250فاطمه ره گویبانک کشاورزی

626

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان
شاهرود دو راهی جعفر آباد 

جنب جوشکاری
پست بانک

فاطمه زهرا 

خداوردی
سایر250250

627
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر300300فاطمه علمشاهیپست بانکدرخانیاب- مجن1شاهرودسمنان



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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628

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان
استان سمنان شهرستان 

شاهرودروستای تل
سایر250250فاطمه قاسمیپست بانک

629

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

سایر300300فاطمه محله باغیبانک کشاورزیگرمسار روستای محله باغ1گرمسارسمنان

630
پرورش)دامداری

( گاو شیری
1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای جعفرآباد 

رویان بعد ازمنبع آب جنب 

باغ محمد بیاری

سایر300300فاطمه نوراییپست بانک

1میامیسمنانگوسفندداذری631
میامی ابراهیم اباد سفلی 

روبه روی خانه بهداشت
سایر250250فرشاد دردی نیابانک کشاورزی

632

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود خارتوران بیارجمند 

گرمابه پایین

سایر300300فرهاد علیخانیپست بانک

1میامیسمنانگوسفند داشتی633

میامی فیروزآبادسفلی خ 

شیخ حسن جوری ک 

شهید راحت

سایر250250فرهاد یاقوتیبانک کشاورزی

634
برورش 

گوسفند داشتی
سایر400400فریبا میراخورلوبانک کشاورزیگرمسار روستای لجران1گرمسارسمنان

سایر300300فهیمه منشی زادهبانک توسعه تعاوندامغان روستای عبداله اباد1دامغانسمناننانوایی سنتی635

636
کشت نهال 

پسته
سایر500500قاسم جهانیانبانک کشاورزیفیروزاباد1دامغانسمنان
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1میامیسمنانجمع آوری شیر637

شهرستان -استان سمنان

-بخش کالپوش -میامی

خیابان -دهستان رضوان 

خیابان شهید  -(ع)امام رضا 

قدرتی

سایر400400قاسم قادریبانک کشاورزی

638

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی120

بانک کشاورزیگرمسار روستای کرند1گرمسارسمنان
قاسم کیالنی 

الیکائی
سایر300300

639

 )دامپروری 

پرورش 

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان
جنب حمام - زرگر- بسطام

قدیمی
پست بانک

قنبرعلی حسین 

زرگری
سایر250250

640

خرید ادوات 

کشاورزی سم 

...پاش و

سایر500500کاظم تیموریبانک توسعه تعاونروستا ی صیداباد1دامغانسمنان

641

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای علی اباد 

زیراستاق خیابان گلبرگ

سایر250250لیال عباسیپست بانک

642

 )دامپروری 

پرورش 

(گوسفند داشتی

سایر250250مبینا سلیمانیپست بانکبسطام قلعه میرزا سلیمان1شاهرودسمنان

سایر300300مجتبی امین زادهپست بانکمهماندوست1دامغانسمناندامداری643

1میامیسمنانگوسفندداری644
ابراهیم آباد علیا شهرک 

شرق ک قربانلو
سایر250250مجتبی آهیبانک کشاورزی

645
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

تنگه - خ آبشار- مجن

داستان
سایر300300مجتبی غفاری فربانک توسعه تعاون
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646
پرورش شتر 

مرغ
سایر350350مجتبی قلیچ زادهبانک کشاورزیروستای مهماندوست1دامغانسمنان

647

جوجه کشی و 

نگهداری مرغ 

تخمگذار

1میامیسمنان
میامی جودانه خ دانش ک 

3آینده سازان پ 
سایر250250مجتبی محمودیبانک کشاورزی

648
پرورش گاو 

شیری و گوشتی
سایر480480مجید پریمیپست بانکروستای خورزان-امیراباد1دامغانسمنان

649

دامداری اصالح 

نژآد گوسفند 

داشتی

سایر300300مجید تیموریبانک کشاورزیفیروزاباد1دامغانسمنان

1شاهرودسمنانپرورش اسب650

ک - چهارطاق- گلستان

جنب منزل - بهداری

مسکونی

سایر500500مجید حسین پوربانک توسعه تعاون

651
پرورش گاو 

شیری
1میامیسمنان

میامی فرومد روستای کالته 

مال
سایر500500مجید قلی پوربانک کشاورزی

سایر470470مجید مدرسیبانک توسعه تعاونکال1دامغانسمنانپرورش شترمرغ652

653
 پرورش گاو)

(شیری
سایر500500مجید معصومیصندوق کارآفرینی امیدمزج- بسطام1شاهرودسمنان

654

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای علی آباد 

زیراستاق

سایر250250محبوبه رحیمیپست بانک

655
دامداری اصالح 

نژآد
سایر500500محسن ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدقوشه1دامغانسمنان

1شاهرودسمنانبوم گردی656

کوچه مسجد - روستای ابر

بوم خانه - امام حسین

اسپیگیره

سایر500500محسن شریعتیپست بانک
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پست بانکمهدی اباد1دامغانسمنانپرورش شتر657
محسن علیزاده 

برمی
سایر250250

658
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

نرسیده به - جیالن- بسطام

سمت چپ- مخابرات
سایر250250محسن نادعلیپست بانک

659
 پرورش گاو )

(شیری
پست بانکروستای مزج روبروی مزار1شاهرودسمنان

محمد ابراهیم 

علی محمدخانی
سایر500500

660

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، شهر بیارجمند ، 

روستای نووه

سایر250250محمد ابراهیمیپست بانک

661

 )دامپروری 

پرورش 

(گوسفند داشتی

سایر250250محمد اسماعیلیپست بانک-مجن- شاهرود1شاهرودسمنان

662
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

خ - قلعه آقا عبداله- بسطام

شیرازی
سایر300300محمد اشرفیپست بانک

663

دامپروری 

پرورش گاو )

(شیری

1شاهرودسمنان
بسطام روستای قلعه آقا 

-ک شهید اشرفی- عبداله
سایر250250محمد اشرفیبانک کشاورزی

664
دامداری اصالح 

نژآد
سایر300300محمد امرحسینیبانک توسعه تعاونعوض اباد1دامغانسمنان

665

پرور)دامپروری

ش گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان

بسطام روستای -شاهرود 

گلستان محله چهارطاق 

خیابان صحرا

سایر250250محمد آجودانیپست بانک

1دامغانسمناندامداری666
روستای حسین اباد حاج 

علی نقی
سایر400400محمد بانیبانک کشاورزی
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سایر250250محمد بلوچیبانک کشاورزیمیامی پل ابریشم چاه فرش1میامیسمنانگوسفندداری667

668

دامپروری 

پرورش بز )

(دورگ

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود شهر بیارجمند 

روستای قلعه باال

سایر300300محمد بهادرپست بانک

سایر250250محمد پورحاجیبانک کشاورزیروستای بکران خ کاظمی1میامیسمنانگوسفندداری669

670

 )دامپروری 

پرورش گاو 

(شیری

1شاهرودسمنان

- روستای گلستان- بسطام

فلکه - روستای پرو

سمت - بن بست- ابوالفضل

راست

سایر250250محمد حسین پورپست بانک

671
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

- روستای گلستان- بسطام

ک حمام- چهارطاق
سایر300300محمد حسین پورپست بانک

672
پرورش زنبور 

عسل
1شاهرودسمنان

ک - محله پایین- ابرسج

دانش
سایر300300محمد حیدریبانک توسعه تعاون

673
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

- کوچه باال- میقان- بسطام

روبروی مسجد صاحب 

الزمان

پست بانک
محمد خسروی 

کتولی
سایر250250

674

تولید مبل و 

صندلی و میز 

نهارخوری

سایر500500محمد رسولیبانک توسعه تعاوندروار1دامغانسمنان

675

ادوات 

سم )کشاورزی 

پاش 

(...کولتیواتور و.

بانک توسعه تعاونروستای حسن اباد1دامغانسمنان
محمد رضا 

سلطانی
سایر500500

676
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

روستای راهنجان خیابان 

راهنجان کوچه نسترن
پست بانک

محمد رضا 

صاحبدار
سایر250250
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صندوق کارآفرینی امیدیزدان اباد1دامغانسمنانپرورش ماهی677
محمد رضا 

غفاری نیا
سایر500500

678
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیروستای فیروز اباد1دامغانسمنان

محمد رضا 

مظهری
سایر400400

بانک کشاورزیروستای امروان1دامغانسمنانگاوداری شیری679
محمد زحمت 

کش
سایر500500

680
پرورش گاو 

 راسی18شیری 
سایر400400محمد زرینبانک کشاورزیگرمسار روستای کوشک1گرمسارسمنان

681
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250محمد سلیمانیپست بانکقلعه میرزا سلیمان- بسطام1شاهرودسمنان

682
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

ک گل - نمدمال- بسطام

یاس
سایر250250محمد عابدیپست بانک

683
پرورش زنبور 

عسل
1دامغانسمنان

روستای . دامغان

کوچه شهید . مهماندوست

پالک . غالمعلی عاقلی

منزل رحمت اله عاقلی.82

سایر250250محمد عاقلیبانک کشاورزی

684

 )دامپروی 

پرورش 

(گوسفند داشتی

سایر250250محمد عرببانک کشاورزیمجن منطقه درخانیاب1شاهرودسمنان

685

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

بانک توسعه تعاونروستای جزن1دامغانسمنان
محمد علی 

طوسی
سایر350350

686
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250محمد فداییپست بانکجیالن- بسطام1شاهرودسمنان
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687

ساخت 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

1دامغانسمنان
دامغان روستای امام اباد 

مقابل خط راه راه اهن
سایر500500محمد فرخی زادهبانک کشاورزی

688

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

سایر300300محمد قباخلوبانک کشاورزیگرمسار روستای سعد آباد1گرمسارسمنان

689
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

روستای قاسم اباد - بسطام

خانلر
سایر300300محمد لطفیبانک توسعه تعاون

690

 )دامپروری 

پرورش 

(گوسفند داشتی

سایر250250محمد معصومیپست بانکابرسج- بسطام1شاهرودسمنان

691

تولید )نجاری

انواع صندلی و 

(میز نهارخوری

بانک توسعه تعاوندروار1دامغانسمنان
محمد ملک 

جعفریان
سایر280280

692

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان ، شهرستان 

شاهرود ، شهر بیارجمند ، 

منطقه خارتوران ، روستای 

احمد آباد

سایر250250محمد منصوریپست بانک

693
پرورش زنبور 

عسل
پست بانکمهدی اباد-روستای برم 1دامغانسمنان

محمد مهدی 

علینژاد برمی
سایر300300

694

زنبورداری و 

تولید فراورده 

های عسل

بانک توسعه تعاوندولت اباد- امیراباد- دامغان1دامغانسمنان
محمد مهدی 

مصاحبی
سایر500500

695
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250محمد نظریبانک توسعه تعاونانتهای روستا- میقان1شاهرودسمنان
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696
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

- روستای میقان- بسطام

مقابل مسجد - کوچه باال

صاحب الزمان

سایر500500محمد نظریبانک توسعه تعاون

697
پرورش زنبور 

عسل
سایر350350محمد هادی خلجبانک کشاورزیروستای جزن1دامغانسمنان

سایر440440محمد واحدیصندوق کارآفرینی امیدصالح ابادو1دامغانسمنانپرندگان زینتی698

699
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

روستای حسین - بسطام

-آباد
پست بانک

محمداسماعیل 

اشرفی
سایر250250

700
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

روبروی - میان آباد- بسطام

مزار
بانک توسعه تعاون

محمدتقی 

اسکندری
سایر300300

1میامیسمنانگوسفندداری701
کالته اسد شهرک شهدا ک 

گلبرگ
بانک کشاورزی

محمدحسن 

عرب اسدی
سایر250250

702

زنبورداری 

وتولید فراورده 

های عسل

پست بانکفیروزاباد-امیراباد1دامغانسمنان
محمدحسن 

فروغی
سایر500500

703

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی150

سایر390390محمدرضا ابولیصندوق کارآفرینی امیدگرمسار روستای کردوان1گرمسارسمنان

704

دامپروری 

پرورش گاو )

(شیری

1شاهرودسمنان
- روستای گلستان- بسطام

چهارطاق پرو
سایر250250محمدرضا آجدانیپست بانک

705
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

ک - روستای میقان- بسطام

شهید مهدوی
پست بانک

محمدرضا شاه 

حسینی
سایر250250

706

دامپروی 

پرورش ماهی )

(وآبزیان 

1شاهرودسمنان
- بسطام-شاهرود- سمنان

ابرسج کالته اقبال
پست بانک

محمدرضا 

مهاجراورسجی
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

707
بز  )دامپروری 

(سانن 
سایر300300محمدرضا نوییبانک کشاورزیروستا میان اباد خ رجایی1شاهرودسمنان

708

زنبورداری 

وتولید فراورده 

های عسل

سایر300300محمدرضا هراتیپست بانکامروان-امیراباد1دامغانسمنان

709
پرورش 

گاوشیری
1دامغانسمنان

- تویه دروار خ امام حسین 

2پالک 
صندوق کارآفرینی امید

محمدعلی ملک 

جعفریان
سایر500500

710
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500محمدعلی نظریپست بانکمیقان- بسطام1شاهرودسمنان

711
تراکتور وادوات 

کشاورزی
بانک کشاورزیروستای مهماندوست1دامغانسمنان

محمدمهدی 

عابدزاده
سایر500500

712

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

پست بانکامام اباد1دامغانسمنان
محمود علی نژاد 

برمی
سایر250250

بانک کشاورزیروستای وامرزان1دامغانسمناندامداری713
محمود 

کشاورزیان
سایر300300

1میامیسمنانگوسفندداری714
میامی کالته های شرقی 

روستای گزه
سایر250250محمود نوروزیانبانک کشاورزی

715

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی25

سایر350350مرتضی عربیبانک کشاورزیگرمسار روستای ریکان1گرمسارسمنان

716
پرورش کبک 

وقرقاول
پست بانکعوض اباد- امیراباد1دامغانسمنان

مرتضی عوض 

ابادیان
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

717

 )دامپروری 

پرورش 

(گوسفند داشتی

پست بانکامیریه- بسطام1شاهرودسمنان
مرتضی غیاث 

الدین
سایر250250

718

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود حسین آباد ساغری 

رویان نرسیده به حسینیه 

سمت راست خیابان اصلی

سایر250250مریم بنی صفارپست بانک

1دامغانسمنانتولیدی پوشاک719
روستای -امیراباد-دامغان

دروار
سایر500500مریم حاجیان نژادصندوق کارآفرینی امید

720

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان
سمنان شهرستان شاهرود 

مغان
سایر250250مریم مهران منشپست بانک

721

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، روستای علی آباد 

زیراستاق، جنب پارک

سایر250250مسعود اسماعیلیپست بانک

722

دامداری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان
استان سمنان، شهرستان 

شاهرود، روستای مغان
پست بانک

مسعود حسین 

پور
سایر250250

سایر250250مسعود ظهیرنژادبانک کشاورزیابراهیم آباد علیا ک سادات1میامیسمنانشترپرواری723

724

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای اردیان 

خیابان شهید یحیی 

201سعیدی پالک

سایر250250مسلم خوریپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

725
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500مصطفی چنگیزیصندوق کارآفرینی امیدمهدیشهر فوالدمحله1مهدی شهرسمنان

726
پرورش 

گوسفند داشتی
1سرخهسمنان

-روستای السجرد -سمنان 

خیابان بسیج
پست بانک

مصطفی علی 

خانی
سایر450450

727
پرورش 

گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

انتهای - میان آباد- بسطام

خ رجایی
پست بانک

مصطفی علی 

محمدی
سایر250250

728

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان
استان سمنان، شهرستان 

شاهرود ، روستای دیزج
سایر250250معصومه فرومدیپست بانک

سایر250250منصوره جرجانیبانک توسعه تعاونابرسج- بسطام1شاهرودسمنانزنبورداری729

730

دامداری 

پرورش )

(گاوشیری

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود شهر رودیان 

روستای جعفرآباد پشت 

حسینیه

سایر500500مهدی بیاریپست بانک

731

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی50

سایر300300مهدی حسینیبانک کشاورزیگرمسار روستای قاطول1گرمسارسمنان

732
پرورش 

گوسفند داشتی
1میامیسمنان

-شهرستان میامی-سمنان

روستای -بخش کالپوش

ک شهید دریاقلی -سوداغلن

شجاعی

سایر350350مهدی شجاعیپست بانک

733
فروش لوازم 

خانگی
سایر480480مهدی محمدیپست بانکارادان روستای داوراباد1آرادانسمنان



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر500500مهدی مظهریبانک کشاورزیروستای فیروز اباد1دامغانسمنانادوات کشاورزی734

735
 پرورش)

(گوسفند داشتی
1شاهرودسمنان

روستای پرو جاده -بسطام 

آسیاب قدیمی جنب 

دامداری حسینی

پست بانک
موسی الرضا 

حسین پور
سایر250250

بانک کشاورزیروستا ی عمروان1دامغانسمنانخرید تراکتور736
موسی زحمت 

کش
سایر500500

737

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

1دامغانسمنان
-خ شهید رجایی-امیر آباد

-4ک باهنر
سایر500500میثم فتحعلیانبانک کشاورزی

738
پرورش گاو 

شیری
بانک توسعه تعاونقلعه میرزا سلیمان- بسطام1شاهرودسمنان

میرزا قلی 

حسینی
سایر300300

سایر250250میالد نوروزیانپست بانکروستای کردآباد خ اصلی1میامیسمنانگوسفندداشتی739

740
پرورش کبک و 

طیور
سایر300300ناصر شکری زادهبانک توسعه تعاونروستای رومنان- امیراباد1دامغانسمنان

741

دامپروری 

پرورش )

(گوسفند داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان، شهرستان 

شاهرود ، شهر بیارجمند ، 

روستای دستجرد

سایر300300نصراهلل حیدریبانک کشاورزی

1میامیسمنانگوسفندداری742
میامی پل ابریشم روستای 

چاه شیرین
سایر250250هادی خلیل نژادبانک کشاورزی

سایر230230هادی صادقیپست بانکمیامی پل ابریشم چاه فرش1میامیسمنانگوسفندداری743

744

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان
سمنان شاهرود خارتوران 

بیارجمند صالح آباد
سایر250250هادی عامری پورپست بانک

745
پرورش زنبور 

عسل
1سرخهسمنان

امامزاده - سرخه-سمنان 

عبداله
سایر500500هادی عین علیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر285285هومن حیدریپست بانکارادان روستای داوراباد1آرادانسمنانکشاورزی746

747
پرورش)دامداری

( گوسفندداشتی
1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای بهدشت
پست بانک

وحید عجم 

حسینی
سایر250250

748
دامداری 

پرورش گاو
سایر250250وحید مخبریانپست بانکمهماندوست1دامغانسمنان

سایر250250وحید نادعلیبانک کشاورزیمیامی کوهان خیابان شاهد1میامیسمنانگوسفند داری749

750

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان

استان سمنان شهرستان 

-شاهرود بیارجمن

خارطوران گرمابه پایین

سایر300300ولی اهلل هادرییپست بانک

751

پرورش)دامداری

 گوسفند 

(داشتی

1شاهرودسمنان
استان سمنان شهرستان 

شاهرود روستای سطوه طرود
سایر250250یاسر اکبریپست بانک

سایر400400یاسر واحدیبانک توسعه تعاونحسن اباد- امیریه 1دامغانسمنانرستوران سنتی752

پست بانکک شهید بیناییان-کالته1دامغانسمنانخرید تراکتور753
یحیی بیناییان 

سفید
سایر363363

754

خدمات 

تخصصی 

خرید )کشاورزی

(تراکتور

1شاهرودسمنان
خیابان امام رضا .جیالن

روبروی بهداری
سایر500500یحیی جاللیپست بانک

بانک کشاورزیبرم1دامغانسمناندامداری755
یحیی علی زاده 

برمی
سایر400400

سایر250250یعقوب نادمیبانک توسعه تعاونقلعه آقا عبداله- بسطام1شاهرودسمنانکاشت زعفران756

سایر250250یوسف یوسفیبانک کشاورزیروستای کوهان خ شاهد1میامیسمناندامداری757

758
پرورش گاو 

شیری
1شاهرودسمنان

جنب چاه - روستا کالمو

برقی
سایر500500یونس فرشیدیبانک کشاورزی



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

1
پرورش گوسفند 

 راسی199

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی15001500گلثوم رخ بینصندوق کارآفرینی امیدروستای توتی2هامون

خیاطی2
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کنیز مالشاهی زاده:بانک توسعه تعاونزهک روستای حسنخون1زهک

3

کلینک )آرایشگری

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید300300ابتسام دادگرصندوق کارآفرینی امید

4
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای - شهرستان هیرمند

مالعلی
سازمان شیالت200200ابراهیم اربابیبانک کشاورزی

5
پرواربندی 

گوسفند و بز

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدروستای کور کلکلیان- ایرانشهر 1ایرانشهر

ابراهیم انصاری 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی300300

6
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حسین اباد جر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی800800ابراهیم آذریانصندوق کارآفرینی امید

پرورش گاو شیری7
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

- جلگه چاه هاشم - دلگان 

روستای چگردک
وزارت جهاد کشاورزی500500ابراهیم بامریصندوق کارآفرینی امید

8

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی570570ابراهیم بریوته موخربانک کشاورزیروستای علی جعفر-زهک2زهک

9

خرید تراکتور 

 جفت با 475

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1سیب و سوران

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سیب و سوران روستای چاه 

شیروان

وزارت جهاد کشاورزی500500ابراهیم بهروز نیابانک کشاورزی

10
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200ابراهیم پودینهبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

خیاطی11
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ابراهیم جهانتیغصندوق کارآفرینی امیدزهک روستای سه قلعه1زهک

12
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200ابراهیم چاریبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

پرورش بره پرواری13
سیستان 

وبلوچستان
2زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای ده کول
وزارت جهاد کشاورزی500500ابراهیم حسن زادهصندوق کارآفرینی امید

14
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1زابل

ابراهیم دامان 

پودینه
وزارت جهاد کشاورزی460460

15

خرید یک دستگاه 

 itm)تراکتور

399 4wd)

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای حیدر سلیمان
وزارت جهاد کشاورزی430430ابراهیم رازیانپست بانک

16
خرید تراکتور 

 باادوات475

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی650650ابراهیم راهداربانک کشاورزیروستای عوض گلستان1هامون

پرورش گاو شیری17
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای فتح آباد۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی700700ابراهیم روزبهبانک کشاورزی

سوپر مارکت18
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500ابراهیم ریگیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای ریکپوت2ایرانشهر

تراکتور19
سیستان 

وبلوچستان
3سرباز

- شهرستان سرباز بخش سرباز 

حاجی آباد
وزارت جهاد کشاورزی920920ابراهیم رییسیبانک کشاورزی

20
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش - شهرستان نیمروز

روستای رضا- مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی360360ابراهیم سنچولیبانک کشاورزی

21
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای درد 

دل
وزارت جهاد کشاورزی200200ابراهیم سنچولیبانک کشاورزی

22
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

خیابان جام جم -شهرستان زابل

13
سازمان شیالت200200ابراهیم شاهرودیپست بانک

23

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی420420ابراهیم شهرکیبانک کشاورزیروستای خمک- زهک1زهک

پرورش مرغ بومی24
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز اسالم اباد 

پلگی بزی
وزارت جهاد کشاورزی200200ابراهیم صفایی کیابانک کشاورزی

25
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200ابراهیم صیادیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

26
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200ابراهیم صیادیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز
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27

پرواربندی 

مرتعی در )شتر

(محیط باز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی400400ابراهیم عبداللهیصندوق کارآفرینی امید2دلگان روستای چاهشور4دلگان

28
معرق ومنبت 

چوب

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای حسین آبادی

200200ابراهیم عظیم نیابانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

29
پرورش گوسفند 

 راسی99داشی 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی950950ابراهیم غفاری نژادبانک کشاورزیذوالفقاری1هامون

پرورش مرغ بومی30
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

منصوری
بانک کشاورزی

ابراهیم فدوی 

پودینه
وزارت جهاد کشاورزی200200

31
معرق کاری با 

چوب

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای حسین آبادی
200200ابراهیم کامیارصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی32
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای کمالی-مرکزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ابراهیم کمالیانبانک توسعه تعاون

گلیم بافی33
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای کود
200200ابراهیم میر شکاریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

34
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای قایم -شهرستان زابل

آباد
پست بانک

ابراهیم میرانی 

سرگزی
سازمان شیالت200200

دامداری35
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

استان سیستان و بلوچستان ـ 

شهرستان خاش ـ بخش نوک 

آباد دهستان نازیل روستای 

میرآباد

صندوق کارآفرینی امید
ابراهیم میربلوچ 

زهی
وزارت جهاد کشاورزی300300

36

بهسازی و 

نوسازی جایگاه و 

پرورش گاو شیری

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون بخش شیب 

آب روستای چلنگ
وزارت جهاد کشاورزی500500ابراهیم میرشکارثانیصندوق کارآفرینی امید

37
پرورش بز 

وگوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بمپور روستای جعفر 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی250250ابراهیم نرماشیریصندوق کارآفرینی امید
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پرورش مرغ بومی38
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای ژاله ای۰مرکزی
بانک کشاورزی

ابراهیم نیاز 

کهخاژاله
وزارت جهاد کشاورزی200200

پرورش گاو شیری39
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای اسالم آباد- مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200ابراهیم هادیبانک کشاورزی

حصیر بافی40
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش -شهرستان هامون 

روستای سدکی-مرکزی 

200200ابراهیم هادی پورپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

41
پرورش گاو 

شیری داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستا - بخش مرکزی- زابل 

محمدآباد هراتی
وزارت جهاد کشاورزی200200ابراهیم هراتی دادیبانک کشاورزی

42
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

خیابان جام جم -شهرستان زابل

6
پست بانک

ابوالفضل اکبری 

شاهرودی
سازمان شیالت200200

پرورش مرغ بومی43
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

کوچه عرب - شهرستان نیمروز

خزایی
وزارت جهاد کشاورزی200200ابوالفضل ساربانیپست بانک

خیاطی44
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ابوالفضل لشکریبانک توسعه تعاونبخش مرکزی بنجار1زابل

45
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200ابوالقاسم آذرنگبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

46
کارگاه تیرچه و 

بلوک

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400ابوبکر میریصندوق کارآفرینی امیدخیرآبادی-فنوج5فنوج

47
خرید تراکتور 

وادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
2کنارک

بخش مرکزی روستای سید 

محمد بازار
وزارت جهاد کشاورزی10061006ابوبکر هوتبانک کشاورزی

دامداری48
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی400400ابوذر بلوچیصندوق کارآفرینی امیدروستای گواش-فنوج2فنوج

سوپر مارکت49
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150احسان اربابیصندوق کارآفرینی امیدروستای محترم آباد-فنوج2فنوج

گلیم بافی50
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون بخش مرکزی 

روستای ده اخوند غالمی
200200احسان اربابی فردبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

51

کاشت )کشاورزی

محصوالت سبزی 

(و صیفی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200احسان بنبانک توسعه تعاونروستای سرجوب_دامن_ایرانشهر1ایرانشهر
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52
پرورش گوسفند 

 راسی199پرواری 

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- بخش مرکزی - زهک 

روستای شهید نورزهی
بانک کشاورزی

احسان چنانه 

گرگیج
وزارت جهاد کشاورزی22802280

53
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای گل آباد۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500احسان حسن زادهصندوق کارآفرینی امید

54

خرید تراکتور 

 جفت 399

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای شیخ لنگی-زهک2زهک

احسان دهمزده 

قلعه نو
وزارت جهاد کشاورزی11001100

خیاطی55
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200احسان صغریبانک توسعه تعاونزهک روستای حسین آبادی1زهک

تایپیست56
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای حیدراباد-مرکزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200احسان کمالیبانک توسعه تعاون

57
تراش سنگ های 

قیمتی

سیستان 

وبلوچستان
200200احسان کیخاپست بانکشهرستان زابل روستای کلوخی1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

58

پرورش عقرب و 

سم گیری 

روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
3هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید25002500احسان میرصندوق کارآفرینی امید

59
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی900900احمد ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدارباب-بخش مرکزی-زابل1زابل

60
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستا - بخش مرکزی- زابل 

تپه دز
وزارت جهاد کشاورزی200200احمد اربابی فردبانک کشاورزی

61

طرح خرید 

تراکتور و ادوات 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند روستای 

پوکک کارگاه

وزارت جهاد کشاورزی520520احمد اشترکبانک کشاورزی

62

طرح توجیهی 

پرورش دام سبک 

 199)پر بازده 

(راس

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای مال گلجان

وزارت جهاد کشاورزی40004000احمد آذرسابانک کشاورزی
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63
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

احمد بابائی 

شاهرودی
سازمان شیالت200200

پرواربندی گوساله64
سیستان 

وبلوچستان
2زابل

زابل بخش مرکزی روستای 

جهانتیغ
صندوق کارآفرینی امید

احمد براهویی 

میرزایی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

خدمات تایپ65
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

- روستای کمب للو- چابهار

روبروی - خیابان مسجد حقانی 

ترانس وزیری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200احمد جامیصندوق کارآفرینی امید

66
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

احمد جهانی مقدم 

شاهرودی
سازمان شیالت200200

67
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200احمد خودی زائیبانک کشاورزیروستای عباس آباد کنگ مزار1نیمروز

68
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460احمد راستینهبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

69
 19شتر شیری 

راسی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی20002000احمد رحمت زادهصندوق کارآفرینی امیدشهرستان خاش دشت آبخوان6خاش

پرورش مرغ بومی70
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200احمد رهبری فربانک کشاورزیبخش مرکزی بنجار1زابل

71
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
5فنوج

-بخش کتیچ-شهرستان فنوج

روستای آب انبار
وزارت جهاد کشاورزی500500احمد رییسیصندوق کارآفرینی امید

72

خرید تراکتور 

 جفت با 475

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

مرکزی روستای هلونچکان
وزارت جهاد کشاورزی452452احمد رییسیبانک کشاورزی

73

طرح توجیهی 

تراکتور فرگوسن 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460احمد سارانیبانک کشاورزیروستای کتمک1هیرمند

74
طرح توجیهی 

کارگاه حصیر بافیۤ

سیستان 

وبلوچستان
200200احمد سارانیپست بانکروستای چکل- هیرمند 1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

75
طرح توجیهی 

کارگاه حصیر بافیۤ

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش قرقری روستای برج 

میرگل
200200احمد سارانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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76
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200احمد سنچولیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

77
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای درد 

دل
وزارت جهاد کشاورزی200200احمد سنچولیبانک کشاورزی

78
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

حیدراباد
وزارت جهاد کشاورزی250250احمد سنچولیبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری79
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی700700احمد سنچولیبانک کشاورزیروستای حیدر آباد فتح اله1نیمروز

دامداری80
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

روستای جبر _شهرستان دلگان 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500احمد شاه ولی برصندوق کارآفرینی امید

81
سنگ تراشی 

قیمتی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان خمک روستای کندرک
200200احمد شهرکیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

82

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی410410احمد شهرکی نیابانک کشاورزیروستای صفدرمیربیک- زهک1زهک

تولید حصیر83
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

بهشتی -روستای فقیر لشکری 

10

200200احمد صیادیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

84
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200احمد صیادیپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

85
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200احمد علی صیادبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

کارگاه حصیربافی86
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
صندوق کارآفرینی امید

احمد علی 

نیلوفرثانی
140140

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری87
سیستان 

وبلوچستان
3خاش

روستای سنگان شهرک درودی 

خوشاب
وزارت جهاد کشاورزی300300احمد کردصندوق کارآفرینی امید

88

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 485فرگوسن 

تیغ )تک با ادوات 

(جلو

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای خمر

وزارت جهاد کشاورزی557557احمد گنجعلیبانک کشاورزی
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پرورش بره پرواری89
سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای بنجار۰مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

احمد گنجعلی 

بنجار
وزارت جهاد کشاورزی10001000

گلیم بافی90
سیستان 

وبلوچستان
200200احمد مالکیپست بانکروستای ارباب1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سفال91
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان خمک روستای گوری
200200احمد مالشاهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری92
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

سیستان وبلوچستان شهرستان 

روستای گلمورتی- دلگان 
وزارت جهاد کشاورزی10001000احمد میرزایی پورصندوق کارآفرینی امید

93
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کرباسک۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200احمد نیکنامبانک کشاورزی

94
خریدتراکتور و 

ادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش پشتکوه روتک روستای 

قلع مسجد
وزارت جهاد کشاورزی530530احمد یارمحمدزهیبانک کشاورزی

95
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای - شهرستان هیرمند

مالعلی
سازمان شیالت200200احمدرضا مرقوبیپست بانک

سوپر مواد غذایی96
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

فنوج بخش کتیج دهستان 

محترم آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500احمدعلی اربابیبانک کشاورزی

97
پرورش گاو 

( راس10)شیری 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند روستای 

قرقری

بانک کشاورزی
احمدعلی عزیزی 

رشید
وزارت جهاد کشاورزی780780

98
خرید تراکتور با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش الشار روستای 

عیسی آباد
وزارت جهاد کشاورزی864864احمدعلی مبارکیبانک کشاورزی

99
خریدتراکتور و 

ادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیخاش پشتکوه روتک2خاش

اختر محمد 

شهنوازی
وزارت جهاد کشاورزی700700

100

خیاطی لباس 

کلینک )مردانه

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید300300اخترمحمد شهلی برصندوق کارآفرینی امید
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101
خرید تراکتور 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
2سیب و سوران

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سیب و سوران روستای ریک 

جهی

وزارت جهاد کشاورزی500500ادریس سپاهیبانک کشاورزی

102

بسته بندی 

محصوالت 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200ادریس فرامرزیانصندوق کارآفرینی امیدروستای نوردان-بمپور-ایرانشهر1ایرانشهر

103
پرواربندی 

گوسفند وبز

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای تاج محمد - ایرانشهر 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی200200ادریس ناروییصندوق کارآفرینی امید

104
پرورش گوسفند 

 راسی199

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10001000ادریس نوری فریدصندوق کارآفرینی امیدده بلند2هامون

تابلوسازی105
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش سرباز روستای دز
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400ادهم ارژنگصندوق کارآفرینی امید

106

کاشت سبزی 

جات و صیفی 

جات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200ادهم جمشیدزهیصندوق کارآفرینی امیددامن- ایرانشهر 1ایرانشهر

107

کل)خواربارفروشی

ینک اعظم خانی 

(طرح بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

-کلینک اعظم خانی-ایرانشهر

6خیام
صندوق کارآفرینی امید300300ادهم دیدبه پیراذریصندوق کارآفرینی امید

108
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200ادهم رستگارصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای خیر آباد1ایرانشهر

109
کاشت محصوالت 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
3ایرانشهر

روستای خیر - بمپور - ایرانشهر 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی180180ادهم رودینیصندوق کارآفرینی امید

110

کشت محصوالت 

خیار ، )گلخانه ای 

.... گوجه فرنگی و 

)

سیستان 

وبلوچستان
4مهرستان

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان مهرستان بخش 

مرکزی روستای چگرد

وزارت جهاد کشاورزی36003600ادهم سپاهیبانک کشاورزی
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111

بسته بندی 

محصوالت 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای  –دامن  –ایرانشهر 

کهنو
وزارت جهاد کشاورزی300300ادیب محمدی نیاصندوق کارآفرینی امید

نازک دوز زنانه112
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اذر شاه واریبانک توسعه تعاونروستای پنجک-هامون1هامون

سوزن دوزی113
سیستان 

وبلوچستان
200200ارزو ارمیدهصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور حسین اباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی114
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بمپور روستای جعفر 

اباد
200200ارزو زیرکاریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی115
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز محمد اباد 

لورگ باغ
وزارت جهاد کشاورزی200200ارزو فتوتی پوربانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی116
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای کلوخی
وزارت جهاد کشاورزی200200ارزو مرادیصندوق کارآفرینی امید

117
خرید تراکتور با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی966966ارسالن بامریبانک کشاورزیروستای لدی1دلگان

سوزن دوزی118
سیستان 

وبلوچستان
100100ارمغان پور سالمیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی119
سیستان 

وبلوچستان
200200ازاده میربانک کشاورزیشهرک علی اکبر1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

120
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200ازبود سهرابزهیصندوق کارآفرینی امیدغریب آباد- بزمان - ایرانشهر 1ایرانشهر

سوزندوزی121
سیستان 

وبلوچستان
200200ازیتا اسکوییصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور محمدان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

122
خرید تراکتور و 

تجهیزات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی18691120ازیتا پورعسکریبانک کشاورزیایرانشهر نوک ابادسرهنگ1ایرانشهر

کارگاه حصیر بافی123
سیستان 

وبلوچستان
200200اسحاق دهقانصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای جهاد آباد2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

124

تجهیز استخر 

پرورش ماهی 

گرمابی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200اسحاق زمردیبانک توسعه تعاونروستای سامانی- زهک 1زهک

پرورش مرغ بومی125
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای کدخدا صفر - نیمروز 

اربابی
وزارت جهاد کشاورزی200200اسحاق صیادیبانک کشاورزی
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126

خرید 

جفت 475تراکتور

با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

مرکزی روستای پاسک
وزارت جهاد کشاورزی794794اسحق دامنیبانک کشاورزی

127
پرورش گاو 

 رأسی10شیری 

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون بخش مرکزی 

روستای عباسیه
وزارت جهاد کشاورزی500500اسحق شیبکصندوق کارآفرینی امید

128

خرید تراکتور 

 جفت 399

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی670670اسحق شیخ لنگیبانک کشاورزیروستای شیب گوره- زهک2زهک

129
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200اسحق لکزاییبانک کشاورزیشهرستان زابل1زابل

130

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک475فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای میلک

وزارت جهاد کشاورزی360360اسد اله یارمحمدیبانک کشاورزی

دامداری131
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300اسداهلل کردصندوق کارآفرینی امیدخاش روستای درونه3خاش

132
خریدتراکتور 

باادوات

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان دلگان چاه کمال
وزارت جهاد کشاورزی10691069اسداله بامریبانک کشاورزی

پرواربندی گوساله133
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای کدخدا 

رستم
وزارت جهاد کشاورزی960960اسداله کاشانیبانک کشاورزی

134

خرید یکدستگاه 

 399تراکتور 

جفت دیفرانسیل 

به همراه ادوات

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری دهستان 

باهوکالت روستای دمپگ
وزارت جهاد کشاورزی10901090اسلم نوحانیبانک کشاورزی

نوسازی و بهسازی135
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200اسما ایرندگانیبانک توسعه تعاونایرانشهر بمپور روستای نوکجوب1ایرانشهر

خیاطی136
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اسما دامنیپست بانکروستای کهنو-دامن-ایرانشهر1ایرانشهر
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پرورش مرغ بومی137
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

کچیان
وزارت جهاد کشاورزی200200اسما روزوربانک کشاورزی

لباسهای محلی138
سیستان 

وبلوچستان
200200اسما سردار شهرکیپست بانکروستای ارباب1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی139
سیستان 

وبلوچستان
200200اسما عبدیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای رمین2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

140
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکایرانشهر چاه جمال1ایرانشهر

اسما قاسمی 

ایرندگانی
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی141
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

استان سیستان و بلوچستان ، 

شهرستان چابهار بخش پالن
160160اسماء استاییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی142
سیستان 

وبلوچستان
160160اسماء امینپست بانکچابهار روستای کمب2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی143
سیستان 

وبلوچستان
200200اسماء انصاریصندوق کارآفرینی امیدسرباز راسک روبروی اداره راه1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی144
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای نوک 

آباد
100100اسماء بلوچصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی145
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

حسین آباد
150150اسماء بلیدهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

146
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200اسماء بهامینصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای دیزی2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی147
سیستان 

وبلوچستان
200200اسماء توقیبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

148
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مخت 

روستای مخت
200200اسماء داوریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی149
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

هیچان
160160اسماء دهقانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی150
سیستان 

وبلوچستان
200200اسماء روزبهصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای رمین2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی151
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

هزاره ای
160160اسماء رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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رودوزیهای سنتی152
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

کوشک
160160اسماء رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی153
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای 

صفدرمیربیک

200200اسماء زابلی جزینکصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

آرایشگاه زنانه154
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اسماء سرگزیصندوق کارآفرینی امیدخاش روستای کمال اباد1خاش

سوزن دوزی155
سیستان 

وبلوچستان
150150اسماء شکل زهیبانک توسعه تعاونچابهار روستای کمب للو2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی156
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای شیر محمد چراغ
200200اسماء شهرکیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی157
سیستان 

وبلوچستان
150150اسماء شیرانیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان فنوج روستای کرکی1فنوج

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی158
سیستان 

وبلوچستان
200200اسماء عاطفیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای بریس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

159
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200اسماء علی صوفیصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای دزک3سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی160
سیستان 

وبلوچستان
200200اسماء غریببانک توسعه تعاونزرآباد دودر1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی161
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

نوک آباد
160160اسماء غالم زادهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

162
پرواربندی گوساله 

 راسی49

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرک - شهرستان نیمروز 

گلخانی
وزارت جهاد کشاورزی50005000اسماء فکور زابلیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی163
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

فنوج بخش کتیج روستای 

محترم آباد
100100اسماء کدخداییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی164
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

اسالم آباد گینز
پست بانک

اسماء کرم 

ایرندگانی
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی165
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای خسروآباد
200200اسماء کهرازییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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166
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید200200اسماء میرصندوق کارآفرینی امید

167
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای هوشک2سراوان

اسماء میرعثمان 

بخشانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی168
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای حسین 

مسافر
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اسماء میریبانک توسعه تعاون

گلیم بافی169
سیستان 

وبلوچستان
200200اسماء نوریپست بانکروستای سنچولی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

170
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200اسماعیل آهن جانپست بانک21کارگر -شهرستان زابل1زابل

پرورش مرغ بومی171
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز محمد اباد 

لورگ باغ
وزارت جهاد کشاورزی200200اسماعیل پودینهبانک کشاورزی

172
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200اسماعیل چاریبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

خدمات173
سیستان 

وبلوچستان
2مهرستان

شهرستان مهرستان روستای 

کتوکان
بانک کشاورزی

اسماعیل چاری 

زهی سندکی
وزارت جهاد کشاورزی660660

174

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

تک دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش نوک آباد دهستان 

گوهرکوه روستای عزیزآباد
بانک کشاورزی

اسماعیل ریگی 

حسین آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

گوسفند پرواری175
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدخاش پشتکوه روستای دوربن2خاش

اسماعیل ریگی 

کلک باال
وزارت جهاد کشاورزی300300

پرورش گاو شیری176
سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای شهرک گلخانی-سابوری
وزارت جهاد کشاورزی24002400اسماعیل سنچولیبانک کشاورزی

177
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200اسماعیل شاهرودیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

حصیر بافی178
سیستان 

وبلوچستان
200200اسماعیل صیادپست بانکشهرک علی اکبر-هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

جوشکاری179
سیستان 

وبلوچستان
5خاش

شهرستان خاش دهستان 

تمندان روستای درودی
صندوق کارآفرینی امید

اسماعیل کردی 

تمندانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450
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خرازی180
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان فنوج بخش کتیچ 

روستای محترم آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150اسماعیل مختاریصندوق کارآفرینی امید

181
کارگاه تیرچه و 

بلوک

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500اسماعیل نصرتیصندوق کارآفرینی امیدروستا سبیالن جعفر- فنوج6فنوج

سوزن دوزی182
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار مرکزی دشتیاری 

روستای میر ثوبان
200200اسمه افروزصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی183
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

شهر راسک روستای فیروزاباد 

حسن اباد

200200اسمه رسانهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی184
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر شهرمحمدان خیابان 

ازادی
200200اسیه پردستان زهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

185
سوزن دوزی 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیک شهر بخش مرکزی 

دهستان هیچان
100100اسیه چاکرزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی186
سیستان 

وبلوچستان
100100اسیه دامنیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور بهشت اباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی187
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بمپور روستای شمس 

اباد
160160اسیه طوقیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی188
سیستان 

وبلوچستان
150150اسیه مراددامنیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر کلینک اعظم خانی2ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی189
سیستان 

وبلوچستان
160160اسیه ناصحپست بانکدامن روستای آبادان- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کاربافی190
سیستان 

وبلوچستان
200200اشرف برزگرمقدمبانک توسعه تعاونفقیر لشکری- نیمروز 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی191
سیستان 

وبلوچستان
3سراوان

سراوان بخش مرکزی روستای 

هوشک منطقه عشایری
سازمان امور عشایر ایران200200اشرف بهرامیصندوق کارآفرینی امید

پرورش گاو شیری192
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

س و ب شهرستان نیمروز 

روستای حیدر اباد فتح اهلل
صندوق کارآفرینی امید

اشرف سعادت 

رضایی
وزارت جهاد کشاورزی500500

سوزن دوزی193
سیستان 

وبلوچستان
160160اشرف فرح بخشبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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دامداری194
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدشهرستان خاش روستای گزو1خاش

اشرف کرم پناه 

خویدکی
وزارت جهاد کشاورزی500500

خیاطی195
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اشرف لکزائیبانک کشاورزیروستای سندگل1زابل

196
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید250250اشرف میرصندوق کارآفرینی امید

پرورش گاو شیری197
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای فتح -شهرستان نیمروز

اله
صندوق کارآفرینی امید

اشرف نوری 

سنچولی
وزارت جهاد کشاورزی900900

پرورش گاو شیری198
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی15001500اشرفی بزیبانک کشاورزینیمروز روستای منصوری3نیمروز

کارگاه حصیربافی199
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
200200اصغر اربابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200

خرید تراکتور 

 تک به مبلغ 475

510000000 

میلیون ریال و با 

اشتغالزایی دونفر

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش - شهرستان نیمروز

روستای محمدآباد - صابری

لورگباغ

وزارت جهاد کشاورزی460460اصغر پودینهبانک کشاورزی

201
فروشگاه مواد 

غذایی

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان بخش جلگه 

چاه هاشم روستای آذر آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400اصغر حیدرزهیصندوق کارآفرینی امید

حصیر بافی202
سیستان 

وبلوچستان
100100اصغر حیدری گنجصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی203
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اعظم بازی باغیپست بانکروستای عیسی سفلی1نیمروز

خیاطی204
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اعظم پیریبانک توسعه تعاونزهک روستای پیری1زهک

دوخت لباس205
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای طاغذی-نیمروز1نیمروز

اعظم جانی 

پورسرگزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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قالیبافی206
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اعظم حسنیبانک توسعه تعاونمحمد اباد-هامون1هامون

سوزن دوزی207
سیستان 

وبلوچستان
200200اعظم دررودیبانک توسعه تعاونکنارک روستای ناصرآباد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی208
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونشهرستان زهک روستای قلعه نو1زهک

اعظم راشکی قلعه 

نو
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

خامه دوزی209
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای اکبر 

آباد پیران
200200اعظم روزیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی210
سیستان 

وبلوچستان
200200اعظم شهرکیبانک توسعه تعاوننیمروز روستای کربالیی حیدر1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی211
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اعظم شیرازیبانک توسعه تعاونروستای تمبکا-هامون1هامون

سوزن دوزی212
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

سند میرثوبان
200200اعظم فالحتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی213
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اعظم قزل سفلیصندوق کارآفرینی امیدروستا چلستعلی1زهک

تراکتور214
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی584584اعظم کبدانی مهربانک کشاورزی2دلگان روستای چاهشور 1دلگان

سوزن دوزی215
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای رمین2چابهار

اعظم کهولی کله 

گرد
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی216
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای افتخارآباد
200200اعظم مباشریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی217
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اعظم مکاریبانک توسعه تعاونزهک روستای ملک حیدری1زهک

البسه218
سیستان 

وبلوچستان
200200اعظم میرشاهبانک توسعه تعاونروستای کربالیی حیدر1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک219
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اعظم میرشکاربانک توسعه تعاونروستای لطف اهلل-هامون1هامون

پرورش مرغ بومی220
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای فقیر 

لشکری
وزارت جهاد کشاورزی200200اعظم یزدانپوربانک کشاورزی

221
خیاطی نازک دوز 

زنانه

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200افروز مزارزهیپست بانکدوراهی سد-بمپور-ایرانشهر1ایرانشهر
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سوزندوزی222
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای -شهرستان هامون

دوست محمد حاجی
پست بانک

افسانه اکرامیان 

براهویی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی223
سیستان 

وبلوچستان
200200افسانه اویسیپست بانکروستای صوفی-شهرستان هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی224
سیستان 

وبلوچستان
200200افسانه برومندصندوق کارآفرینی امیدروستای پزمچان- کنارک2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی225
سیستان 

وبلوچستان
200200افسانه پرمهصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیکشهر روستای مخت1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی226
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

زابل بخش مرکزی روستای 

قاسم آباد
پست بانک

افسانه جامی شریف 

آبادی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی227
سیستان 

وبلوچستان
200200افسانه چاکرزهیصندوق کارآفرینی امیدکلینک حسن خانی- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی228
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200افسانه خمربانک توسعه تعاوننیمروز-ادیمی1نیمروز

سوزن دوزی229
سیستان 

وبلوچستان
200200افسانه خمربانک توسعه تعاونروستای لوتک1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی230
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

دادکان
200200افسانه دادکانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک231
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای حسین آباد - زابل 

2امیرالمومنین -میرشاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200افسانه دلداریبانک توسعه تعاون

البسه محلی232
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

هامون بخش مرکزی روستای 

اخوند غالمی
200200افسانه رجحانیانبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

233
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200افسانه ریگیبانک توسعه تعاونمیرجاوه- شهرستان زاهدان1میرجاوه

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی234
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160افسانه رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک235
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200افسانه سرحدیصندوق کارآفرینی امیدخیابان امام خمینی- هیرمند1هیرمند

236
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200افسانه سنچولیبانک کشاورزیمحله حسین آباد1زابل

قالب دوزی237
سیستان 

وبلوچستان
200200افسانه سندگلبانک توسعه تعاونروستای کول-بخش مرکزی1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

خیاطی238
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای جزینک شهرک 

شهیدبهشتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200افسانه شهرکیبانک توسعه تعاون

گوسفند پرواری239
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش پشتکوه روستای چاه 

کمال
وزارت جهاد کشاورزی300300افسانه شهنوازیصندوق کارآفرینی امید

240
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای درویش سیدی
وزارت جهاد کشاورزی500500افسانه کشته گرصندوق کارآفرینی امید

سوپرمارکت241
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت613613افشین محمدیانبانک توسعه تعاونجعفرآباد- بمپور - ایرانشهر 2ایرانشهر

سوپرموادغذایی242
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

رمضان گلک
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300اقبال صفاییصندوق کارآفرینی امید

243
آرایش پیرایش 

زنانه

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اقدس ره انجامپست بانکگسک- بزمان - ایرانشهر 1ایرانشهر

244
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2فنوج

روستای -شهرستان فنوج

سبیالن گمشاد
وزارت جهاد کشاورزی500500اکبر اسدیبانک کشاورزی

245
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حسین اباد جر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500اکبر آذریانصندوق کارآفرینی امید

خریدتراکتور246
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی817817اکبر دکالیبانک کشاورزیشمس اباد بمپورسردکار1ایرانشهر

پرورش گاو شیری247
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

-دهستان محمدشاهکرم-زهک

روستای حاجی جالیی
وزارت جهاد کشاورزی200200اکبر دلیر خمرانبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری248
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای فتح آباد۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی550550اکبر روزبهبانک کشاورزی

249
ساخت جایگاه و 

پرورش گاو شیری

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

س و ب شهرستان نیمروز حیدر 

اباد فتح اله
وزارت جهاد کشاورزی540540اکبر سنچولیبانک کشاورزی

250
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای قرقری

200200اکبر صدوقی نیابانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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251
تجهیزات و ادوات 

صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200اکبر عبادی پوربانک کشاورزیبخش مرکزی- زابل 1زابل

252

خرید تراکتور 

فرگوسن 

ITM475

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460اکبر کوهکنبانک کشاورزیشهرستان نیمروز بخش صابری1نیمروز

253
پرورش مرغ 

گوشتی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی1142011420اکبر گلشنبانک کشاورزیایرانشهر بزمان روستای کهور6ایرانشهر

خرید مواد اولیه254
سیستان 

وبلوچستان
226زاهدان

 جاده چشمه زیارت 5کیلومتر 

روستای سیادک_
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000اکبر لطفیانبانک کشاورزی

255
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزی6جام جم -بلوار کارگر1زابل

اکبر میرانی 

شاهرودی
سازمان شیالت200200

256
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200اکرم سرایانیبانک کشاورزی8نیمروز 1زابل

پرورش مرغ بومی257
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای شهرک آقایی۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200اکرم گنجعلیبانک کشاورزی

258
نهال کاری و 

گشت گندم

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش ایرندگان 

روستای رندک
بانک کشاورزی

اکرم مشهدی 

ایرندگان
وزارت جهاد کشاورزی270270

سوزن دوزی259
سیستان 

وبلوچستان
200200اکرم همتی فردبانک توسعه تعاونچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

260
خرید ادوات 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش گوهر کوه روستای شیر 

اباد
بانک کشاورزی

اهلل بخش 

قلندرزهی جالل 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی650650

261

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش مرکزی روستای کریم 

کشته
200200المیرا انوریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی262
سیستان 

وبلوچستان
200200المیرا ساالریپست بانکاخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی زنانه263
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200الناز ایرندگانیصندوق کارآفرینی امیدابتر داخل روستا1ایرانشهر

تایپیست264
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200الناز پهلوانی زادهبانک توسعه تعاونروستای کلوخی-زابل1زابل
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265
طرح توجیهی 

البسه محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200الناز صفریپست بانکروستای کریم کشته1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی266
سیستان 

وبلوچستان
200200الناز صلواتیبانک توسعه تعاونچابهار روستای وشنام2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گوسفند داشتی267
سیستان 

وبلوچستان
3خاش

خاش دهستان کارواندر سرتالب 

موتور چاه بلوچ خان
وزارت جهاد کشاورزی14001400اله بخش ریگیبانک کشاورزی

پروار بندی شتر268
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی35003500اله بخش ناروییصندوق کارآفرینی امیدمجتمع دام وطیور-نصرت آباد6زاهدان

البسه محلی269
سیستان 

وبلوچستان
200200الهام اربابی فردبانک کشاورزیهامون روستای اخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی270
سیستان 

وبلوچستان
200200الهام آبخشتصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمب2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

271
توسعه و تجهیز 

سوپر مارکت

سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

روستای _شهرستان دلگان

شهرک الزهرا
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400الهام بامریصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی272
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر ابتر روستای احمد آباد 

روبروی مرکز بهداشت
160160الهام برقندانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

273
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200الهام بلوچی باالقلعهصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای هوشک2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی274
سیستان 

وبلوچستان
120120الهام پاستدارپست بانکدامن- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی275
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200الهام پهلوانی زادهبانک توسعه تعاونروستای کلوخی1زابل

خیاطی276
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200الهام پیرانداخبانک توسعه تعاوننیمروز روستای چرک1نیمروز

277
تولید لباس محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای صفر 

اربابی
200200الهام جوادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

278

کلینک )خرازی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم - ایرانشهر

6خیام-خانی
صندوق کارآفرینی امید400400الهام دادگرصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی279
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

مرکزی دهستان هیچان
160160الهام دهقانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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280
طرح توجیهی 

قالی بافی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک بخش مرکزی خیابان 

4استاد مطهری 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200الهام راشکیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی281
سیستان 

وبلوچستان
200200الهام رحمتیبانک توسعه تعاونکنارک روستای مومان پایین1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی282
سیستان 

وبلوچستان
200200الهام ریگیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای بریس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گوسفند پرواری283
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300الهام ریگیصندوق کارآفرینی امیدخاش روستای پیمان1خاش

خامه دوزی284
سیستان 

وبلوچستان
200200الهام سارانیپست بانکروستای بزی-هیرمند1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی285
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

شهر راسک
160160الهام سپهری پوربانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی286
سیستان 

وبلوچستان
200200الهام سرگزی شریفبانک توسعه تعاون(حمید گو)کنارک حمید آباد 1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی287
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای جزینک شهرک 

شهیدبهشتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200الهام شهرکیبانک توسعه تعاون

گلیم بافی288
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

-شهرستان زهک روستای کود 

زینل
200200الهام شهرکیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خامه دوزی289
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای 

حسین اسماعیل

200200الهام شهرکیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

290
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

بخش - شهرستان نیمروز

روستای ساختمان- مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی820820الهام صوفیبانک کشاورزی

گلیم بافی291
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای محمدشیرزهی
200200الهام عارفیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالی بافی292
سیستان 

وبلوچستان
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی200200الهام عالیبانک توسعه تعاونوستای کمب.ر- چابهار 1چابهار

خیاطی293
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

نیمروز روستای حاجی آباد 

خوشداد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200الهام عبادتیبانک توسعه تعاون
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سوزن دوزی294
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

نوک آباد
200200الهام عبداللهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی295
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

خدابخش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام غفران لحاظصندوق کارآفرینی امید

تولید پوشاک296
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200الهام غالمیانپست بانکروستای اسمعیل قنبر- هامون 1هامون

297
گوسفند وبز 

داشتی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200الهام فتحیبانک کشاورزیروستای قلعه کنگ-زهک1زهک

298
داروخانه 

دامپزشکی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی18601860الهام کلبعلیبانک کشاورزیبخش مرکزی-شهرستان هیرمند2هیرمند

سوزن دوزی299
سیستان 

وبلوچستان
200200الهام کیخاییبانک توسعه تعاونهیرمند1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی300
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

سنگان
200200الهام گنگوزهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی301
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش مرکزی روستای 

چراغان

200200الهام مرقوبیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی302
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش نوک آباد روستای 

میرآباد
بانک توسعه تعاون

الهام مستان باال 

خانه
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

303

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
200200الهام ملک محمودیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

304
 )صنایع دستی 

(سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200الهام مهدوی نسبصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمب4چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی305
سیستان 

وبلوچستان
200200الهام میربانک کشاورزیکنارک روستای پزم2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی306
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصری
200200الهام میربلوچ زهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

307
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای شهرک گلخانی-سابوری
وزارت جهاد کشاورزی200200الهام میرشکاربانک کشاورزی
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308
خیاطی و تولید 

پوشاک

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200الهام نظریبانک توسعه تعاونروستای کلوخی-زابل1زابل

سوزن دوزی309
سیستان 

وبلوچستان
200200الهام هاشم زهیبانک توسعه تعاونشهرستان خاش بخش نوک اباد1خاش

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی310
سیستان 

وبلوچستان
200200الهام واضعهصندوق کارآفرینی امیدراسک روستای چراغان1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلسازی311
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای - شهرستان نیمروز 

منزل استیجاری- فتح اهلل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200الهه اباذریپست بانک

سوزن دوزی312
سیستان 

وبلوچستان
200200الهه بهرآبادیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی313
سیستان 

وبلوچستان
200200الهه حسنیبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک314
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200الهه دهمرده کمکبانک توسعه تعاونخ امام خمینی- هیرمند1هیرمند

سوزن دوزی315
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

گنز
بانک توسعه تعاون

الهه رحمانی 

ایرندگان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی316
سیستان 

وبلوچستان
200200الهه روحیصندوق کارآفرینی امیدزرآباد روستای درک1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

317
توسعه و تجهیز 

مغازه سوپر مارکت

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200الهه سابقی نژادصندوق کارآفرینی امیددلگان روستای حمید اباد1دلگان

طراحی لباس318
سیستان 

وبلوچستان
200200الهه سرگزیپست بانکروستای ارباب1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی319
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

 )کنارک روستای حمیدآباد 

(حمیدگو
200200الهه سرگزی شریفبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی320
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای شیر محمد چراغ
200200الهه شهرکیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کاربافی321
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

کربالی غالمحیدر
200200الهه شهرکیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پرورش گاو شیری322
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حسین اباد جر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی700700الهه صیادیبانک کشاورزی

323
سوزن دوزی 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیک شهر بخش مرکزی 

روستای داروکان
100100الهه کول سوداگرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی324
سیستان 

وبلوچستان
200200الهه کیخابانک توسعه تعاونروستای باغک1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی325
سیستان 

وبلوچستان
200200الهه گلچهرهصندوق کارآفرینی امیدراسک روستای تمبی دپ1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

326

خرید تراکتور 

 399فرگوسن 

جفت دیفرانسیل 

با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش دهستان گوهرکوه 

روستای ریگ آباد
وزارت جهاد کشاورزی11601160الهه میرمرادزهیبانک کشاورزی

خرید تراکتور327
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش روستای افتخار 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی550550الیاس ریگیبانک کشاورزی

328

توسعه نخلستان 

ونباتات و اصالح 

نژاد

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200الیاس مارندگانیبانک کشاورزیشهرستان خاش بخش ایرندگان1خاش

پرورش بوقلمون329
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای - شهرستان هیرمند 

برج یوسف
وزارت جهاد کشاورزی200200الیاس میرسموریبانک کشاورزی

330
خامه دوزی 

سنتی سیستان

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش سابوری 

روستای احمد آباد
200200ام البنین احمدیانبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک331
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ام البنین اربابیبانک توسعه تعاونخیابان امام خمینی- هیرمند1هیرمند

سوزن دوزی332
سیستان 

وبلوچستان
200200ام البنین اصغریپست بانکروستای سیاه پشته1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک333
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ام البنین الهیپست بانکروستای مال علی- هامون 1هامون

334
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان نیمروز روستای 

فقیرلشکری
وزارت جهاد کشاورزی460460ام البنین آذربوبانک کشاورزی
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پرورش مرغ بومی335
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200ام البنین آرمونبانک کشاورزیشهرستان نیمروز روستا باالخانه1نیمروز

سوزن دوزی336
سیستان 

وبلوچستان
200200ام البنین بامریپست بانکجعفر آباد- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی337
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز محمد اباد 

ادیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200ام البنین پهلوانبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی338
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای گل آباد۰مرکزی
بانک کشاورزی

ام البنین پیری 

زیرکوهی
وزارت جهاد کشاورزی200200

البسه محلی339
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل روستای قاسم 

آباد
پست بانک

ام البنین جامی 

شریف آبادی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

340
گلدوزی و تولید 

پوشاک

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ام البنین جنابادیبانک توسعه تعاونروستای جهانتیغ- زابل 1زابل

خیاطی341
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ام البنین خواجهصندوق کارآفرینی امیدزهک خمک روستای پیری1زهک

تولید پوشاک342
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ام البنین رهدارپست بانکروستای اسماعیل قنبر- هامون 1هامون

البسه محلی343
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای اسالم 

آباد
200200ام البنین ریکیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

344
کارگاه سوزی 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند
200200ام البنین ژاژی پوربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

345

ایجاد کارگاه 

عروسک سازی و 

- پوشاک محلی

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
400400ام البنین سارانیبانک توسعه تعاونروستای سرحدی- زابل2زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی346
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200ام البنین سرگزیبانک کشاورزیروستای محمد اباد ادیمی1نیمروز

347
طرح توجیهی 

تولید البسه محلی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
بانک توسعه تعاون

ام البنین سنجرانی 

گوری
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی348
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک، بخش مرکزی، 

روستای گوری
پست بانک

ام البنین شیخی 

ملشاهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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349
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای اربابی

200200ام البنین صید افکنبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی350
سیستان 

وبلوچستان
200200ام البنین کمالیبانک توسعه تعاونشهرک اقایی بنجار1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

351
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

ام البنین کوچک 

زایی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی352
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ام البنین کولبانک توسعه تعاونشهرستان زهک روستای کمک1زهک

خیاطی353
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ام البنین کیخاپست بانکروستای کیخا-هامون1هامون

سوزن دوزی354
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

افتخارآباد
بانک توسعه تعاون

ام البنین محسنی 

فر
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

355

طرح توجیهی 

کارگاه خیاطی 

حرفه نازک دوز )

( 2زنانه درجه 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای خمر

پست بانک
ام البنین ملک 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

گلیم بافی356
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای 

سیدخان براهویی

200200ام البنین میشکارپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی357
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش تیمور -شهرستان هامون 

روستای صوفی-آباد 

پست بانک
ام البنین یوسف 

زایی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

358

 )صنایع دستی 

خیاطی لباس 

(زنانه

سیستان 

وبلوچستان
4چابهار

چابهار روستای کمب بلوار امام 

خمینی جنب مسجد
200200ام الخیریه دستیاربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی359
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ام الفضل داوریبانک توسعه تعاونزهک روستا حسین ابادی1زهک

نوسازی و بهسازی360
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200ام النور برنایونبانک توسعه تعاونایرانشهر روستای سرکهوران1ایرانشهر
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361

پرورش بز و 

گوسفند داشتی 

 راسی20

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستا - بخش مرکزی- زابل 

کربالیی قربان
بانک کشاورزی

ام النین هراتی 

سالمت
وزارت جهاد کشاورزی200200

362
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200ام کلثوم مراد دامنیبانک کشاورزیایرانشهر سوراب1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

363
پرورش مرغ 

صنعتی

سیستان 

وبلوچستان
6فنوج

- بخش مرکزی-شهرستان فنوچ

روستای احمدآباد
وزارت جهاد کشاورزی62506250امام بخش هوتیبانک کشاورزی

364

طرح توجیهی 

خرید 

تک399تراکتور

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای شیرین ساالر
وزارت جهاد کشاورزی665665امان اهلل سارانیبانک کشاورزی

365
فروشگاه مواد 

غذایی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450امان اهلل عبدالهیصندوق کارآفرینی امیددلگان روستای چاه شیر محمد2دلگان

366
خرید تراکتور 

فرگوسن475

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460امان اله زیرکاریبانک کشاورزیزابل2زابل

367

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک 399فرگوسن

و ادوات 

تیغ )کشاورزی

(جلو و نهر کن

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460امان اله عیسی زاییبانک کشاورزیبخش مرکزی روستای انوشیروان1هیرمند

368

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 399فرگوسن 

جفت

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای عظیم رودینی

وزارت جهاد کشاورزی800800امان اله غفرانیبانک کشاورزی

369
خرید تراکتور و 

تجهیزات

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیایرانشهر پشت رودخانه نمردیان1ایرانشهر

امنه اسمعیل زهی 

قلعه بیدی
وزارت جهاد کشاورزی14671467

370

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200امنه اله یاریصندوق کارآفرینی امید
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سوزن دوزی371
سیستان 

وبلوچستان
200200امنه ایرندگانیبانک توسعه تعاونایرانشهر ابتراحمداباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی372
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200امنه حیدریبانک توسعه تعاونروستای پیران-نیمروز1نیمروز

دامداری373
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200امنه دامنیصندوق کارآفرینی امیدبمپور مچوقاسم1ایرانشهر

374

خیاطی 

کلینک )زنانه

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید

امنه دست پس 

گرگیج
صندوق کارآفرینی امید200200

سوزن دوزی375
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصرآباد
200200امنه ریگی کلی کهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

376
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
5سراوان

محله - سراوان روستای ناهوک

کوپگ گوهرکوه
صندوق کارآفرینی امید

امنه شهمرادی 

نصرتی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

377

پرورش بز و 

گوسفند داشتی 

 راس80

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کلوخی۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی480480امی اربابیبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری378
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش پشت -شهرستان نیمروز

روستای کمالی-اب
وزارت جهاد کشاورزی100100امید ارباببانک کشاورزی

قاب سازی379
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200امید اکاتیبانک توسعه تعاونروستای حیدر اباد1زابل

گلیم بافی380
سیستان 

وبلوچستان
200200امید ایرانیپست بانکروستای صوفی-شهرستان هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خرید تراکتور381
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی450450امید بامریصندوق کارآفرینی امیددلگان روستای چاه میرک2دلگان

خیاطی382
سیستان 

وبلوچستان
1سیب و سوران

- شهرستان سیب و سوران 

روستای زیارت
صندوق کارآفرینی امید

امید جمال زهی 

کمال آبادی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

383
صنایع دستی 

حصیر بافی

سیستان 

وبلوچستان
200200امید درزادهبانک توسعه تعاونچابهار روستای کمب مراد اباد2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری384
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300امید رضا کیخاصندوق کارآفرینی امیدروستای افتخار آباد2خاش
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کارواش خودرو385
سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای خیر - بمپور - ایرانشهر 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300امید رودینیصندوق کارآفرینی امید

گوسفند پرواری386
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300امید ریگیصندوق کارآفرینی امیدخاش پشتکوه روستای نوکجو1خاش

خرازی387
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

-بخش کتیج-شهرستان فنوج

روستای آب انبار
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150امید رییسیصندوق کارآفرینی امید

طرح دامداری388
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش روستای 

گرنچین
وزارت جهاد کشاورزی300300امید زارعصندوق کارآفرینی امید

389

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی360360امید شهرکیبانک کشاورزیروستای بدیل- زهک2زهک

سکه دوزی390
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای حسین 

آبادی
200200امید نجاریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیربافی391
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستایی بوگ
100100امید نعمتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

392
شهرک حمل و 

(پایانه بار)نقل 

سیستان 

وبلوچستان
10سراوان

سراوان جاده کمربندی مجاورت 

روستای هوشک
3000030000امید نفیسیپست بانک

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 

ای

393
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200امیر اربابیپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

394
خرید تراکتور و 

تجهیزات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی820610امیر ارسالن امیریبانک کشاورزیروستای سوراب- ایرانشهر 1ایرانشهر

پرورش گاو شیری395
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500امیر امیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای سوراپ- ایرانشهر 3ایرانشهر

396
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

شهرستان نیمروز روستای فقیر 

لشکری
وزارت جهاد کشاورزی460460امیر بهره داربانک کشاورزی

397
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200امیر پیوندبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

398
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200امیر چوبکینپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

گوسفند پرواری399
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300امیر حمزه میربلوچصندوق کارآفرینی امیدخاش روستای اسالم اباد2خاش
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400
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدریکپوت- بمپور - ایرانشهر 2ایرانشهر

امیر حمزه 

میرکازهی
وزارت جهاد کشاورزی200200

پرورش دام سبک401
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500امیر روان دزدصندوق کارآفرینی امیدخاش روستای افتخار اباد1خاش

402
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطیۤ

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200امیر سیفی مقدمپست بانکروستای میلک1هیرمند

حصیر بافی403
سیستان 

وبلوچستان
200200امیر صدربانک توسعه تعاونروستای کمب2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

404
توسعه و تجهیز 

نانوایی

سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

دلگان روستای چاه شور شماره 

یک
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400امیر عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

دامداری405
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300امیر کردصندوق کارآفرینی امیدخاش روستای سنگان درونه3خاش

406

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

جفت با ادوات 

(گاو آهن)

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای قرقری

وزارت جهاد کشاورزی657657امیر کوهکنبانک کشاورزی

حصیربافی407
سیستان 

وبلوچستان
200200امیر مرادیصندوق کارآفرینی امیدبخش مرکزی روستای تیس1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

408
تعمیر چرخ 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200امیرحمزه پروازبانک توسعه تعاونزهک جزینک1زهک

409

خرید تراکتور 

 جفت 399

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای قلعه کهنه-زهک2زهک

امیرحمزه 

سیدالحسینی
وزارت جهاد کشاورزی930930

410

طرح توجیهی 

پرواربندی بره و 

( رأس199)بزغاله

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای اکبرآباد
وزارت جهاد کشاورزی12001200امین اسدی شیخیصندوق کارآفرینی امید

411
پرورش گوسفند 

داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

- بخش مرکزی - زهک 

روستای شهید نورزهی
بانک کشاورزی

امین اهلل چنانه 

گرگیج
وزارت جهاد کشاورزی15601560
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412
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200امین اهلل خاتمیپست بانکروستای سه قلعه-شهرستان زابل1زابل

413

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500امین اهلل گرگیچبانک کشاورزیروستای مالقاسم- زهک2زهک

414

پرورش شتر 

داشتی جهت 

تولید شیر و 

گوشت شتر 

پرواری

سیستان 

وبلوچستان
1میرجاوه

روستای موتور محمد - میرجاوه

ریگی
بانک توسعه تعاون

امین اهلل 

گمشادزهی دانا
وزارت جهاد کشاورزی24802480

پرورش مرغ بومی415
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حسین اباد جر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200امین اله آذریانبانک کشاورزی

416

پروار بندی 

 100گوسفند 

راسی

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش ربخش روتک 

روستای اندر اباد گورنی
وزارت جهاد کشاورزی300300امین رخشانی مقدمصندوق کارآفرینی امید

417
پرورش گوسفند 

راسی99

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی800800امین شهرکیصندوق کارآفرینی امیددک دهمرده1هامون

گلیم بافی418
سیستان 

وبلوچستان
200200امین گمرکی زادهپست بانکگزموم1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی419
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش تیمور -شهرستان هامون 

روستای تیمورآباد-آباد 

200200امین میربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

420
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی400400امینه استادیصندوق کارآفرینی امیدروستای درگز- شهرستان فنوج4فنوج

421
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
100100امینه پیروزیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپر مارکت422
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350امینه رییسیصندوق کارآفرینی امیدبخش کتیج-فنوج2فنوج
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سوزن دوزی423
سیستان 

وبلوچستان
200200امینه رییسیصندوق کارآفرینی امیدکنارک روستای پزم تیاب2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

424
مشاغل خانگی 

صنایع دستی

سیستان 

وبلوچستان
100100امیه دیناریصندوق کارآفرینی امیدراسک محله گل کند2سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی425
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز محمد اباد 

لورگ باغ
وزارت جهاد کشاورزی200200انسیه ظریفیبانک کشاورزی

خیاطی426
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200انیسه پودینهبانک توسعه تعاونروستای محمد اباد ادیمی1نیمروز

سوزن دوزی427
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

شهر راسک روستای امام اباد
160160انیسه درزاده باربانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی428
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

بخش پالن روستای حسین 

(پالن )بازار
160160انیله بشکارپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی429
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

الگداری عثمان
200200اهمینه بهامینصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

430
لباسهای محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
200200ایران قادریپست بانکروستای آخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

431
توسعه  و تجهیز 

سوپر مارکت

سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

روستای _شهرستان دلگان

شهرک الزهرا
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400ایران ملک بامریصندوق کارآفرینی امید

432
صنایع دستی 

سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200ایران ملک مسکانیبانک توسعه تعاونچابهار روستای کمب4چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی زنانه433
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ایراندخت امیریانصندوق کارآفرینی امیدروستای میراباد-بمپور-ایرانشهر1ایرانشهر

434
توسعه و تجهیز 

سوپرمارکت

سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

بخش مرکزی _شهرستان دلگان

روستای چاه دازو
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ایرانملک بهزادیصندوق کارآفرینی امید

پرورش گاو شیری435
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش پشت -شهرستان نیمروز

روستای گلخانی-اب
وزارت جهاد کشاورزی10001000ایرج خاتم گویاصندوق کارآفرینی امید

436

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی530530ایرج خمربانک کشاورزیروستای طفلک-زهک2زهک
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سوزن دوزی437
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160ایما باشندهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی438
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای 

سیدخان

200200ایمان جمال زاییبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کشاورزی439
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش بنت روستای 

دهان
وزارت جهاد کشاورزی300300ایوب ایزدپناهصندوق کارآفرینی امید

خرید تراکتور440
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی410410ایوب شهنوازیبانک کشاورزیشهرستان خاش روستای چه زار2خاش

441
خریدتراکتور 

باادوات

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان دلگان بخش جلگه 

چاه هاشم روستای چاه علی

وزارت جهاد کشاورزی776610ایوب ناروییبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری442
سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای قایم آباد-سابوری
وزارت جهاد کشاورزی18001800آتوسا میرالشاریبانک کشاورزی

خیاطی443
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آذر اسکندریپست بانکروستای آخوند غالمی- هامون1هامون

444
توسعه و تجهیز 

مصالح ساختمانی

سیستان 

وبلوچستان
3دلگان

بخش مرکزی _شهرستان دلگان

روستای حمیدآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500آذر بامریصندوق کارآفرینی امید

خیاطی445
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آذر پرچمبانک توسعه تعاونروستای اسالم آباد کمالی1نیمروز

گلیم بافی446
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان خمک روستای 

علیجعفر علیا

200200آذر میرصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی447
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

مرکزی دهستان هیچان
160160آرزو اولیاییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی448
سیستان 

وبلوچستان
200200آرزو آرامشصندوق کارآفرینی امیدسرباز شهر راسک خ بلوچ1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی449
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

بیت آباد
200200آرزو بمیویانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

خرازی450
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300آرزو چوپان زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای علی آباد-فنوج2فنوج

سوزن دوزی451
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

سیستان و بلوچستان شهرستان 

چابهار روستای کمب للو
200200آرزو خداوردیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک452
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آرزو خمربانک توسعه تعاونروستای جهان آباد علیا- هیرمند1هیرمند

سوزن دوزی453
سیستان 

وبلوچستان
160160آرزو درخشانبانک کشاورزیسرباز شهر راسک روستای بافتان2سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

454

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460آرزو دهمردهبانک کشاورزیروستای خمک-زهک2زهک

455
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200آرزو ریگیبانک توسعه تعاونمیرجاوه- شهرستان زاهدان1میرجاوه

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی456
سیستان 

وبلوچستان
200200آرزو ساالرزهیپست بانکمحمد آباد1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی457
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

حیدراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200آرزو سنچولیبانک کشاورزی

سوپرمارکت458
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300آرزو شکرزهیصندوق کارآفرینی امیدروستای جالیی کلگ- نیکشهر 2نیک شهر

459
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش مرکزی 

روستای جنگی خون

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آرزو شهرکیبانک توسعه تعاون

گلیم بافی460
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش تیمور -شهرستان هامون 

روستای فیروزه ای-آباد 

200200آرزو شهریاریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خامه دوزی461
سیستان 

وبلوچستان
200200آرزو صوفیاییبانک توسعه تعاونروستای ژاله ای-زابل1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

462
تولید لباس محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای صفر اربابی
200200آرزو صیادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی463
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

دادکان
200200آرزو قربانی دادکانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی464
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آرزو مرادقلیصندوق کارآفرینی امیدزهک روستای سه قلعه1زهک

465
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200آرزو ملک بامری پورصندوق کارآفرینی امیدغریب آباد- بزمان - ایرانشهر 1ایرانشهر

پرورش گاو شیری466
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدنیمروز روستای گزنگوری1نیمروز

آرزو میردادی 

باالخانه
وزارت جهاد کشاورزی10001000

رودوزیهای سنتی467
سیستان 

وبلوچستان
160160آرزو نوریبانک کشاورزیشهرستان نیکشهر روستای زهک1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی468
سیستان 

وبلوچستان
200200آرزو یوسفی قاسمیپست بانکمرکزی- هیرمند 1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

نوسازی و بهسازی469
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی150150آرش باالوربانک توسعه تعاونایرانشهر روستای سرکهوران1ایرانشهر

سوزن دوزی470
سیستان 

وبلوچستان
200200آزاده اردبیلی فردصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی471
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200آزاده بارانیبانک کشاورزیروستای ارباب-زابل1زابل

پوشاک472
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آزاده خردورپست بانکروستای مالنورمحمد-هیرمند1هیرمند

پوشاک473
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آزاده خمربانک توسعه تعاون-هیرمند1هیرمند

خیاطی474
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای جزینک شهرک 

شهیدبهشتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آزاده رخشانی فرصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی475
سیستان 

وبلوچستان
200200آزاده ریگیپست بانکایرانشهر دامن روستای پیرانچ1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی476
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای 

صفدرمیربیک

200200آزاده غزالیان اولصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی477
سیستان 

وبلوچستان
200200آزرو گل پوردهسریصندوق کارآفرینی امیدکنارک روستای بانسنت1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی478
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

زیرک آباد
150150آسیا بادفرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

479
سوزن دوزی 

لباس زنانه بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

استان سیستان و بلوچستان ، 

شهرستان چابهار ، روستای 

بریس

160160آسیا تاژپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی480
سیستان 

وبلوچستان
150150آسیه امیریصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیکشهر روستای راوگ1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی زنانه481
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آسیه آبرودپست بانککجکوش- ایرانشهر 1ایرانشهر

482
آرایش وپیرایش 

زنانه

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آسیه بامریصندوق کارآفرینی امیدبخش مرکزی_شهرستان دلگان1دلگان

سوزن دوزی483
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر روستای نوک 

آبادسرهنگ خ نواب صفوی 

جنب مسجد ابوهریره

200200آسیه بامریبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرده سرا484
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350آسیه بامری رخصندوق کارآفرینی امیددلگان2دلگان

سوزن دوزی485
سیستان 

وبلوچستان
200200آسیه بلوچصندوق کارآفرینی امیدروستای سعیدآباد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی486
سیستان 

وبلوچستان
160160آسیه بلوچبانک کشاورزیشهرستان قصرقند ساربوک1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی487
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

جکان
160160آسیه بلوچپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی488
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

آبشکی
160160آسیه بلیدهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی489
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ترشاب
200200آسیه ترشابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

490
دوخت لباسهای 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار روستای کمب جنب 

مسجد
200200آسیه ثوریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

491
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

قاسم آباد
بانک توسعه تعاون

آسیه جمالزهی 

مقدم
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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492
عروسک سازی 

پیشرفته

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش مرکزی دهستان 

کمبل روستای تیس
200200آسیه دادکانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی493
سیستان 

وبلوچستان
160160آسیه درزادهبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی494
سیستان 

وبلوچستان
160160آسیه درزادهبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی495
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای دزبن
160160آسیه رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

496
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

شهرستان چابهار بخش 

دشتیاری روستای کالت
160160آسیه رییسیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی497
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای توکل
160160آسیه رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی498
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش نوک آباد روستای 

سیاهلک
200200آسیه شه بخشبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی499
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

کمنیک
200200آسیه شیروانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی500
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

ده رییس
بانک توسعه تعاون

آسیه صابری 

ایرندگان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی501
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش الشار-نیکشهر

جاکس
160160آسیه صدرایی فردپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گوسفند پرواری502
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

رحمن اباد
وزارت جهاد کشاورزی350350آسیه کرم ایرندگانیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی503
سیستان 

وبلوچستان
200200آسیه مارندگانصندوق کارآفرینی امیدراسک محله امام آباد1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

504

خرید تراکتور 

 تک و ادوات 475

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی دهستان 

پشتکوه
وزارت جهاد کشاورزی410410آسیه میربلوچ زهیبانک کشاورزی

سوزن دوزی505
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

خیرآباد
200200آسیه یار احمد زهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی506
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

اسپه
200200آشیه بامریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوپر مارکت507
سیستان 

وبلوچستان
2فنوج

شهرستان فنوج بخش کتیج 

روستای گیران
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آمنه اربابصندوق کارآفرینی امید

508
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
160160آمنه اسپندارپست بانکایرانشهر بمپور1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی509
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای گوری
200200آمنه استواربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی510
سیستان 

وبلوچستان
200200آمنه امیریانبانک توسعه تعاونبمپور روستای مرآباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی511
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصری
160160آمنه آتش افروزپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی512
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای 

صدیق زهی
200200آمنه بادفرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

513

طرح توجیهی 

تراکتور فرگوسون 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند دهستان 

قرقری روستای لنگر بارانی

وزارت جهاد کشاورزی540540آمنه بارانی پوربانک کشاورزی

سکه دوزی بلوچی514
سیستان 

وبلوچستان
200200آمنه بارکزاییبانک توسعه تعاونچابهار روستای کمب3چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سکه دوری515
سیستان 

وبلوچستان
100100آمنه بامریصندوق کارآفرینی امیدشهرستان دلگان روستای هیتک1دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپر مارکت516
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500آمنه بامریصندوق کارآفرینی امیددلگان روستای کالکنتک2دلگان

517
 475خریدتراکتور 

تک باادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی530530آمنه براهوییبانک کشاورزیکوه خواجه1هامون

سوزن دوزی518
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

بخش مرکزی روستای  –چابهار 

کمب
200200آمنه بلوچیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی519
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200آمنه پودینه نژادبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

سوزن دوزی520
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

ده رییس
200200آمنه جانی ایرندگانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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521
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200آمنه ختارصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای سند میر ثوبان2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی522
سیستان 

وبلوچستان
200200آمنه خمربانک توسعه تعاونروستای لوتک1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی523
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش الشار-نیکشهر

پیپ
160160آمنه دانشبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی524
سیستان 

وبلوچستان
100100آمنه درخشانصندوق کارآفرینی امیدشهرستان خاش بخش مرکزی1خاش

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

525

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای حاجی ملک شیرزایی

200200آمنه ذورقی حدادبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری526
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کرباسک۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200آمنه رسامبانک کشاورزی

سوزن دوزی527
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

مرکزی روستای زهک
160160آمنه رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی528
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

رمین
200200آمنه سارانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

529
پرورش گوسفند 

 راسی199

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی12001200آمنه ستودهصندوق کارآفرینی امیدسیاه پشته2هامون

سوزن دوزی530
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

روستای -بخش مرکزی-فنوج

جوگز پایین
220200آمنه سهویی بهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی531
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی دهستان 

پیرسهراب روستای کلسکان
200200آمنه سوپکبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی532
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای جزینک
بانک کشاورزی

آمنه شهرکی علی 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

گوسفند پرواری533
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300آمنه شهنوازی نوینصندوق کارآفرینی امیدخاش روستای دشت رباط2خاش

خیاطی534
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آمنه شیرزاییبانک توسعه تعاونزهک روستای رحمان شیرزایی1زهک
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سوزن دوزی535
سیستان 

وبلوچستان
160160آمنه صادقیبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک536
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200آمنه صحنه جوپست بانکشهرک علی اکبر1هامون

حصیر بافی537
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای صفر 

اربابی
200200آمنه صیاد اربابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش شتر538
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

روستای - دلگان - ایرانشهر 

خیرآباد
صندوق کارآفرینی امید

آمنه عبداللهی 

بامری
وزارت جهاد کشاورزی20002000

دامداری539
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

استان س و ب شهرستان دلگان 

2روستای چاهشور شماره
وزارت جهاد کشاورزی300300آمنه عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی540
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

بانشیپ
160160آمنه عبدیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی541
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

شهر راسک محله احمد اباد
200200آمنه گرگیج نورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

542

سوپرمارکت 

کلینک اعظم )

خانی طرح بدون 

(بیکار

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امید300300آمنه محمدیصندوق کارآفرینی امیدکلینک اعظم خانی- ایرانشهر1ایرانشهر

رودوزیهای سنتی543
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

حسین آباد
100100آمنه مرادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سکه دوزی544
سیستان 

وبلوچستان
200200آمنه هاشمزهیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور میراباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

545

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش مرکزی روستای کریم 

کشته
200200آنوشا مالکیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

546
خیاطی و دوخت 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200بابا اکرم شریعتیصندوق کارآفرینی امیدخاش بخش مرکزی1خاش

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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547
خرید تراکتور 

وادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی12601260باران شیرینبانک کشاورزیبخش مرکزی روستای تلمیشان2کنارک

548

کلین)سوپرمارکت

ک اعظم خانی 

(طرح بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امید200200باسط شیرخان زییصندوق کارآفرینی امیدکلینک اعظم خانی-ایرانشهر1ایرانشهر

سوزن دوزی549
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

اسماعیل آباد
200200بانو جمشیدزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک550
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200بتول احمدیپست بانکروستای شریف اباد- نیمروز 1نیمروز

گلیم بافی551
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

روستای حیدرآباد
200200بتول آذریان پوربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی552
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200بتول برخوردارپست بانکروستای محمدابادهراتی-هامون1هامون

گلیم بافی553
سیستان 

وبلوچستان
200200بتول بزیپست بانکشهرستان زابل روستای فتح آباد1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی554
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای بهرام -شهرستان هامون

آباد
200200بتول پیرکمالیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی555
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200بتول پیریپست بانکروستای کرباسک- زابل 1زابل

خدمات تایپیست556
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200بتول حسین آبادیپست بانکروستای دک دهمرده- هامون 1هامون

557

طرح توجیهی 

تراکتور فرگوسن 

 تک با ادوات 475

گاوآهن،تیغ )

(عقب

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی540540بتول حیدریبانک کشاورزیروستای ارگ جالل آباد1هیرمند

558
پرورش بز و 

 راسی20گوسفند 

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-بخش مرکزی-شهرستان هامون

روستای مالعلی
وزارت جهاد کشاورزی200200بتول حیدریانبانک کشاورزی
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559
طرح توجیهی 

زنبورداری

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند دهستان 

قرقری روستای شندک کیان 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی19681968بتول خندانپست بانک

560
مکانیزاسیون 

استخر

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای دالرامی-مرکزی
سازمان شیالت200200بتول دالرام نسببانک کشاورزی

آرایشگاه561
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

استان سیستان و بلوچستان ، 

شهرستان چابهار ، روستای تیس
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200بتول رحمانی نیاصندوق کارآفرینی امید

562

طرح توجیهی 

کارگاه البسه ۤ

محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200بتول زرین قلمبانک توسعه تعاونروستای میر جعفر خان1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی563
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای سیاه -شهرستان هاون

پشته
200200بتول ستودهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی564
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای -بخش مرکزی-زابل

کرباسک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200بتول قاسمیبانک توسعه تعاون

تولید پوشاک565
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200بتول نادری عباسیهبانک توسعه تعاونکرباسک- زابل 1زابل

پرورش مرغ بومی566
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کربالیی قربان۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200بتول هراتی مزدوریبانک کشاورزی

567
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
150150بخت بی بی زراعتیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر دامن روستای پیرانچ1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی568
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونچابهار روستای رمین1چابهار

بخت بی بی 

عبدالهی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیربافی569
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک بخش مرکزی دهستان 

جهلیان روستای حمیدگو
100100بخشی بنفشهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی570
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

بانشیپ
160160بدرالنساء بلیدهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی571
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای توکل
160160بدرالنساء رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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رودوزیهای سنتی572
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

حسین آباد
150150بدرالنساء شیرانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

573
سوزن دوزی 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش الشار روستای 

جگردک
150150بدرنسا جاوشیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری574
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی800800بدیل نوریصندوق کارآفرینی امیدروستای شهرک ابوالفضل2هامون

575

پروانه 

خرده )کسب

روشی تلفن همراه 

(وتجهیزات جانبی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300برکت سلیمانیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان بخش بنت1نیک شهر

سوپر مارکت576
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400بزرگ خاتون ارباببانک کشاورزیمحترم آباد1فنوج

سوزن دوزی577
سیستان 

وبلوچستان
200200بزرگ ظریف ناروییصندوق کارآفرینی امیدبخش مرکزی روستای کمب للو1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

578

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

جفت دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش بخش نوک آباد دهستان 

گوهرکوه روستای امام آباد
وزارت جهاد کشاورزی300300بزرگ قلندرزهیبانک کشاورزی

سوزن دوزی579
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان سرباز بخش پارود 

روستای جنگل

200200بشرا کوهیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی580
سیستان 

وبلوچستان
120120بشرای دادگرپست بانکایرانشهر کلینک اعظم خانی1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صنایع دستی581
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

سیستان وبلوچستان شهرستان 

دلگان روستای جالل اباد
150150بشناز بامریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

582
خامه دوزی 

سنتی سیستان

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش سابوری 

روستای میل نادر
200200بطول ریش اسپیدبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی583
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200بگم اصغریصندوق کارآفرینی امیدروستای پیری بنیاد-زهک1زهک
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584
پرورش گوسفند 

راس20داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200بگم اصغریبانک کشاورزیروستای سیاه پشته1هامون

585
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای رشید۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی600600بگم اکاتیصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی586
سیستان 

وبلوچستان
200200بگم اللهیارپست بانکشهرستان نیمروز1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی587
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

کربالی غالمحیدر
200200بگم اله دوبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

588
تولید لباس محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
200200بگم اله ییبانک توسعه تعاونشهرستان نیمروز روستای الری1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی589
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

هامون توابع تیمور آباد روستا 

اسماعیل قنبر
200200بگم آسودهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کارگاه گلیم بافی590
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند
200200بگم بارانی جوانبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی591
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل روستای 

سرحدی شمالی
200200بگم بزی مقدمپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

592

خرید تراکتور 

 جفت 475مدل 

دیفرنسیال

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

روستای حسین آباد میرشاه
وزارت جهاد کشاورزی610610بگم پور مرتضیبانک کشاورزی

593

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن ۤ

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش قرقری روستای برج 

میرگل
200200بگم پیلپه براهوییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی594
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200بگم ده مردهبانک کشاورزیروستای کود-شهرستان زهک1زهک

پرورش مرغ بومی595
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200بگم راهداربانک کشاورزیشهرستان نیمروز روستای بزی1نیمروز

596
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای درد 

دل
وزارت جهاد کشاورزی200200بگم قادرشریکبانک کشاورزی

597
پرورش گوسفند 

 راسی99داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی600600بگم نوریبانک کشاورزیمجتمع سنچولی1هامون
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گوسفند پرواری598
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش بخش نوک اباد نازیل 

روستای میر اباد
وزارت جهاد کشاورزی300300بالل ریگیصندوق کارآفرینی امید

599
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی400400بالل کهرازهیبانک کشاورزیمیرجاوه ریگ ملک1میرجاوه

سوزن دوزی600
سیستان 

وبلوچستان
200200بلقیس خورده گیرصندوق کارآفرینی امیدروستای سند میرثعبان3چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

601
تولید آجر نسوز 

نما

سیستان 

وبلوچستان
40خاش

سیستان و بلوچستان شهرستان 

خاش روستای اسکل آباد ناحیه 

صنعتی نوک آباد

پست بانک
بنت الهدی وظیفه 

خواه جشن آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت6000060000

تراکتور602
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش پیشین 

دوشنبه چاه
وزارت جهاد کشاورزی720720بهادر آسکانی رنگبانک کشاورزی

پرورش گاو603
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی900900بهاره دلگیر هرمزیبانک کشاورزیروستای تپه دز1زابل

سوزن دوزی604
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش نوک آباد روستای 

سیاهلک
150150بهاره شاهرضاییبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی605
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز سه قلعه1نیمروز

بهاره کهن سیاه 

مردی
وزارت جهاد کشاورزی200200

سوزن دوزی606
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش نوک اباد 

روستای میرآباد
بانک توسعه تعاون

بهاره مستان باال 

خانه
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

607
خواربار فروشی و 

مواد غذایی

سیستان 

وبلوچستان
2فنوج

سیستان و بلوچستان شهرستان 

فنوج بخش مرکزی روستای دن 

زیرکی

وزارت صنعت، معدن و تجارت250250بهاره مالزهیصندوق کارآفرینی امید

تراکتور608
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

-شهرستان سرباز بخش مرکزی 

 کپسول گاز
وزارت جهاد کشاورزی590590بهرام بلید ه ئیبانک کشاورزی

609

احداث و اجرا و 

بازسازی باغ 

نخیالت

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500بهرام بیجارزهیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر روستای بغدانیه2ایرانشهر

610
پرواربندی 

گوسفند و بز

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای - بزمان - ایرانشهر 

کیال آباد
وزارت جهاد کشاورزی100100بهرام شعلی برصندوق کارآفرینی امید
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611

پرواربندی 

 199گوسفند 

راسی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی15001500بهرام کوهستانصندوق کارآفرینی امیددک دهمرده2هامون

612
مرکز اقامتی 

تفریحی ، سنتی

سیستان 

وبلوچستان
20چابهار

شهرستان چابهار روستای 

باغ آبکان- آبکان
2000020000بهروز شهنوازیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

613
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200بهروز صیادبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1زابل

پرورش مرغ بومی614
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200بهروز غنی پوربانک کشاورزیروستای باالخانه1نیمروز

حصیربافی615
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

- بخش قرقری - هیرمند

روستای مال علی
200200بهروز مالشاهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گوسفند پرواری616
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300بهروز میربلوچ زهیصندوق کارآفرینی امیدخاش پشتکوه روستای دهباال2خاش

دامداری617
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدخاش روستای میر اباد3خاش

بهروز میربلوچ زهی 

نازیلی
وزارت جهاد کشاورزی300300

کشاورزی روستایی618
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای - بمپور - ایرانشهر 

حسین آباد
وزارت جهاد کشاورزی180180بهزاد بمپوریصندوق کارآفرینی امید

619
خرید خودرو 

جهت حمل ماهی

سیستان 

وبلوچستان
1سراوان

سراوان روستای هوشک خیابان 

شهید محمد
بانک کشاورزی

بهزاد حسین زهی 

شستان
سازمان شیالت18301830

خیاطی مردانه620
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300بهمن الوندیپست بانکدامن روستای زهلنفان1ایرانشهر

621
مجتمع خدمات 

رفاهی باهورزهی

سیستان 

وبلوچستان
30چابهار

- جاده چابهار- شهرستان چابهار

روستای پارگ بشیر- کنارک
6000060000بهمن باهورزهیبانک توسعه تعاون

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 

ای

خیاطی622
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200بهمن ساالرانپست بانکروستای کرباسک1زابل

623

تجهیز 

اس(مکانیزاسیون)

تخر بتنی پرورش 

ماهیان گرمابی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای اسالم آباد ۰مرکزی

دهکول

سازمان شیالت200200بهمن سنچولیبانک کشاورزی
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پرورش مرغ بومی624
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

زابل بخش مرکزی روستای 

(ده سرحدی)سرحدی 
وزارت جهاد کشاورزی200200بهمن کدهبانک کشاورزی

625
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکشهرستان زابل1زابل

بهمن میرانی 

سرگزی
سازمان شیالت200200

تولید پوشاک626
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200بهناز اربابپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

پرورش مرغ بومی627
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200بهناز بزی عبدلیبانک کشاورزیروستای سرحدی1زابل

628
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای -محمدان-ایرانشهر

کریم آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200بهناز جمالزهیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی629
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای کولکوه
200200بهناز درودصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی630
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

دادمحمد آباد
150150بهناز ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی631
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای هزاره ای
160160بهناز رییسیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

632
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200بهناز رییسیصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای جهادآباد1سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی633
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک
150150بهناز رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی634
سیستان 

وبلوچستان
5سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

روستای جکیگور
200200بهناز زیندینی سعیدصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی635
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر روستای نوک 

آبادسرهنگ خیابان شهید 

3حاجی زاده کوچه

200200بهناز سنگکصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

636
شرکت رهگشای 

بمپور

سیستان 

وبلوچستان
10ایرانشهر

استان سیستان و بلوچشتان 

شهرستان ایرانشهر بخش بمپور
وزارت صنعت، معدن و تجارت45004500بهناز شاهوزهیپست بانک

637
خیاطی و دوخت 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش نوک اباد 

روستای گلنگور
200200بهناز شعلی بربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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رودوزیهای سنتی638
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش -شهرستان نیکشهر

روستای پتان- مرکزی
160160بهناز عارفیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی639
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدایرانشهر روستای چاه جمال1ایرانشهر

بهناز فیروزی 

ایرندگان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی640
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای درونه سنگان
160160بهناز کرد تمینیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

641

طراحی و دوخت 

انواع لباس بلوچی 

...سوزن دوزی و 

سیستان 

وبلوچستان
2سراوان

خیابان - سراوان روستای دزک 

مولوی شهداد
200200بهناز مالزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی642
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار دشتیاری روستای کمبل 

محمد عظیم
200200بهنازی بزی قویصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

643

باجه مستقل 

خدمات بانکی زیر 

نظر پست بانک

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان بخش جلگه 

چاه هاشم روستای و جنب 

جهاد کشاورزی پست بانک ایران

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات500500بهنام بامریپست بانک

سوزن دوزی644
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

علی آباد پشتکوه
صندوق کارآفرینی امید

بی بی بزرگ یار 

احمد زهی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی645
سیستان 

وبلوچستان
200200بی بی بلوچ زادهبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

646

طرح توجیهی 

کارگاه البسه ۤ

محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200بی بی جان کوچالپست بانکروستای لنگر بارانی1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

647
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید

بی بی حکیمه 

حسینی
صندوق کارآفرینی امید200200

سوزن دوزی648
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

وادان
200200بی بی در ایرندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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649

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200بی بی در سابکیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی650
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش ایرندگان 

روستای باغک
بانک توسعه تعاون

بی بی روز علمی 

مارندگانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی651
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

هامون
صندوق کارآفرینی امید

بی بی عایشه 

شهنوازی حرم
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

652
سوزن دوزی و 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
1سراوان

سراوان بخش بم پشت روستای 

میدان
بانک توسعه تعاون

بی بی فاطمه 

اورکیش
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

653

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک 399فرگوسن

با ادوات 

نهر کن )کشاورزی

(،گاو آهن 

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکمیلک1هیرمند

بی بی گل براهویی 

کریمی
وزارت جهاد کشاورزی687687

قالیبافی654
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای فیروزه ای-هامون1هامون

بی بی گل ذاکری 

بنجار
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

655
خریدتراکتور و 

ادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش روستای میر 

احمد روتک
وزارت جهاد کشاورزی490490بی بی گل شهنوازیبانک کشاورزی

سوزن دوزی656
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بخش بمپور روستای 

نوکجوب
200200بی بی نور سازورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی657
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکایرانشهر دامن ذهلنفان1ایرانشهر

بی بی نور 

مارندگانی
120120

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس658
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200بی بی نوریانپست بانکروستای کول-هامون1هامون

سوپرمارکت659
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500بی غم بامریصندوق کارآفرینی امیددلگان چاهشور1دلگان

خیاطی660
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان ایرانشهر بخش بمپور 

خیابان والیت

200200بی نظیر بمپوریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پرده دوزی661
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200بیدخت دهمردهبانک توسعه تعاونشهرستان زهک روستای قلعه نو1زهک

معرق چوب662
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک
200200بیژن شهرکیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بافتنی های سنتی663
سیستان 

وبلوچستان
200200بیگم بزیپست بانک1روستای فتح آباد-زابل1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

664
خرید تراکتور 

 فرگوسن475

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای پیری بنیادی۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی490490بیگم پیری زادهبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی665
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200بیگم روزوربانک کشاورزی

گلیم بافی666
سیستان 

وبلوچستان
200200بیگم کمالیبانک توسعه تعاونروستای کچیان1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی667
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای فتح آباد۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200بیگم نیزاریبانک کشاورزی

قالیبافی668
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200بیگم هراتی احمدیبانک توسعه تعاونروستای فیروزه ای-هامون1هامون

669
سوزن دوزی و 

مشاغل خانگی

سیستان 

وبلوچستان
160160پاکیزه برشانبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای بگ1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

670
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200پردل عبادی پوربانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

سوزن دوزی671
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

روستای بافتان

200200پرستو سردارزاییصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی672
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش ایرندگان 

روستای نابهری
200200پروانه ایرندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی673
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بلوارگندومکان روبروی 

5گندومکان 
150150پروانه برهان زهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

674
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای سادات
وزارت جهاد کشاورزی200200پروانه بهروزیانبانک کشاورزی
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675
پرورش )دامداری 

(گوسفند و بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200پروانه پورانوشبانک توسعه تعاونروستای ابتر_شهرستان ایرانشهر 1ایرانشهر

خیاطی676
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پروانه جهان تیغبانک توسعه تعاونزهک روستا مستیخون1زهک

677

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

کلینک اعظم خانی -ایرانشهر

روبروی دهیاری
صندوق کارآفرینی امید

پروانه زاددهش 

طالیه
صندوق کارآفرینی امید200200

تولیدات چرمی678
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکزابل روستای اسکل1زابل

پروانه سالخورده 

حقیقی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

679
سوزن دوزی 

صنایع دستی

سیستان 

وبلوچستان
200200پروانه سپاهیصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای ناهوک2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی680
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

 2درب 3ایرانشهر ابتر بهداشت 

منزل ستوده
200200پروانه ستودهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی681
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

بی به
صندوق کارآفرینی امید

پروانه عزیزی 

ایرندگان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی682
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای خسروآبادآباد
200200پروانه کهرازهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی683
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای ناصری
160160پروانه میربلوچ زهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی684
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای کنگ 

مزار
وزارت جهاد کشاورزی200200پروانه نوریبانک کشاورزی

سوزندوزی685
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصری
200200پروانه هاشتمنصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

686
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای اصغر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی700700پرویز اکبریانصندوق کارآفرینی امید

گوسفند پرواری687
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

ده رییس
وزارت جهاد کشاورزی300300پرویز ایرندگانیصندوق کارآفرینی امید
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688
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200پرویز پودینه بحریبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

خرید تراکتور689
سیستان 

وبلوچستان
1زاهدان

زاهدان نصرت آبادروستای 

سنجرآباد
وزارت جهاد کشاورزی430430پرویز سلجوقیانبانک کشاورزی

تولیدی پوشاک690
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200پرویز سنچولیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان زهک روستای اشترک2زهک

691
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیاسالم آباد-شهرستان زابل1زابل

پرویز شورودی 

ساالری
سازمان شیالت200200

پرورش مرغ بومی692
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200پرویز شولی بربانک کشاورزیدک دهمرده-شهرستان هامون1هامون

کارگاه حصیربافی693
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای تخت شاه
100100پرویز صیادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

694

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک475فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای غالمحسین دهمرده

وزارت جهاد کشاورزی360360پرویز غنی ضابطبانک کشاورزی

695
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای درد 

دل
وزارت جهاد کشاورزی200200پرویز قادرشریکبانک کشاورزی

696
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

خیابان جام جم -شهرستان زابل

9
سازمان شیالت200200پرویز قزاقپست بانک

697

پرورش گاو 

شیری به ظرفیت 

 راس19

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
وزارت جهاد کشاورزی19001900پرویز کوچکزهیبانک کشاورزی

698
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

بخش - شهرستان نیمروز

روستای ساختمان- مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی890890پرویز گرگبانک کشاورزی

699

پروار بندی 

 200گوسفند 

راسی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300پرویز محمودزهیصندوق کارآفرینی امیدروستای صمد آباد2خاش
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حصیربافی700
سیستان 

وبلوچستان
200200پرویز موالییبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی701
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

واردان
200200پروین ایرندگانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی702
سیستان 

وبلوچستان
200200پروین بلوچصندوق کارآفرینی امیدکنارک روستای سعید اباد2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی703
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سرباز بخش مرکزی روستای 

چراغان
200200پروین بندهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

704
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مخت 

روستای مخت
100100پروین پاخیرهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی705
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش تیمور -شهرستان هامون 

روستای تیمورآباد-آباد 

پست بانک
پروین پودینه 

جهان تیغی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی706
سیستان 

وبلوچستان
200200پروین جاودانبانک توسعه تعاونزابل روستای اسکل1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی707
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

چوت آباد
160160پروین چوت آبادیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی708
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

افتخارآباد
160160پروین خمربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی709
سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

ایرانشهر روستای کلینک اعظم 

خانی
صندوق کارآفرینی امید

پروین سیستانی 

میرزاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

سوزن دوزی710
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش نوک اباد 

روستای میرآباد
200200پروین شهنوازیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی711
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

رحمان آباد
بانک توسعه تعاون

پروین قاسمی 

دادکان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

712
گوسفند پرواری 

روستای میرزآباد

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

استان سیستان و بلوچستان ـ 

شهرستان خاش ـ روستای 

میرزا آباد

وزارت جهاد کشاورزی300300پروین محمودزهیصندوق کارآفرینی امید

سوزندوزی713
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

بخش - شهرستان قصرقند 

ساربوک روستای بوگ
100100پروین مالزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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714

کلین)سوپرمارکت

ک اعظم خانی 

(طرح بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

کلینک اعظم خانی -ایرانشهر

روبروی دهیاری
صندوق کارآفرینی امید

پروین میرزاده 

قصری
صندوق کارآفرینی امید500500

715

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای لنگر بارانی

200200پری بارانیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی716
سیستان 

وبلوچستان
200200پری بامریصندوق کارآفرینی امیدچاه جمال- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بافتنی سنتی717
سیستان 

وبلوچستان
200200پری بزیپست بانکشهرستان زابل روستای فتح آباد1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

718
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیار روستای 

سند میر ثوبان
200200پری بیجارزهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی719
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

شگیم
100100پری پورچاکرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی720
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200پری پیغونبانک کشاورزی

گلیم بافی721
سیستان 

وبلوچستان
200200پری تجگیپست بانکحسین آباد- زابل1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

722

رودوزی های 

لندره )سنتی 

(دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

روستای -شهرستان هامون 

کوشه

پست بانک
پری حسین زاده 

فقیری
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی زنانه723
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پری حملیپست بانکخیر آباد- بمپور - ایرانشهر 1ایرانشهر

سوزن دوزی724
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

بمپور روستای خیراباد کوچه 

خلیج فارس
200200پری خاتون بامریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

725
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

دلگان بخش مرکزی روستای 

چاه کمال
160160پری خاتون بامریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی726
سیستان 

وبلوچستان
3چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

رادو دج
صندوق کارآفرینی امید

پری خاتون حاور 

آیین
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی727
سیستان 

وبلوچستان
200200پری خاتون دهقانیصندوق کارآفرینی امیدپارود1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی728
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

چوت آباد
160160پری خاتون رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

729
سوزن دوزی 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
100100پری خاتون رییسیصندوق کارآفرینی امیدهیچان- بخش مرکزی-نیکشهر1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی730
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای هزار ه ای
160160پری خاتون رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

731

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خیابان شهیدبهنام -خانی

کوچه -محمدی

شهیدصیادشیرازی

صندوق کارآفرینی امید
پری خاتون 

محمودزهی شمالی
صندوق کارآفرینی امید200200

732

کارگاه سوزن 

دوزی و خیاطی 

لباس زنانه محلی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
2سراوان

- سراوان روستای هوشک 

20خیابان شهید محمدی 
صندوق کارآفرینی امید

پری خاتون 

میرعثمان بخشانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

733

بسته بندی 

سبزیجات و 

صیفی جات 

خشک و تازه

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدروستای اسماعیل اباد2خاش

پری خاتون 

یادگاری
وزارت جهاد کشاورزی13001300

سوزن دوزی734
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی دهستان 

پیروسهراب روستای پیرسهراب
200200پری داستانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی735
سیستان 

وبلوچستان
10001000پری داودیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان چابهار روستای تیس7چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی736
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

شهرستان هیرمند روستای 

شهنواز
پست بانک

پری سیستانی اصل 

جزینگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

سوزن دوزی737
سیستان 

وبلوچستان
200200پری شهدادیپست بانکروستای حسین اباد فلفلی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی738
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200پری شیبکبانک کشاورزیمحمدآباد1هامون

سوزن دوزی739
سیستان 

وبلوچستان
200200پری فارغیپست بانکروستای ابوالفضل-هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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حصیربافی740
سیستان 

وبلوچستان
200200پری فرزانجوپست بانکروستای صفر اربابی1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی741
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

قناط رباط
200200پری کپرنونصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی742
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

فنوج بخش مرکزی روستای 

مشکاهن
240200پری محمدی پوربانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی743
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

تخت ملک
160160پری مفیدیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

744
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

مرکزی روستای راوگ
200200پری میربلوچ زهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

یک واحد خبازی745
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800پری میرنسبپست بانکگیمان- بزمان - ایرانشهر 3ایرانشهر

746

طرح توجیهی 

خرید کمباین و 

ادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی12501250پری ناز سارانیبانک کشاورزیهیرمند روستای رسول افغان3هیرمند

747

پروار بندی 

 100گوسفند 

راسی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10001000پری ناز شهنوازیصندوق کارآفرینی امیدخاش روستای میرزاباد3خاش

748
تولیدی نقل و 

نبات

سیستان 

وبلوچستان
5زاهدان

روستای الر -شهرستان زاهدان

روستای ناصر آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت30503050پری ناز شهنوازیصندوق کارآفرینی امید

کار بافی749
سیستان 

وبلوچستان
200200پریا قزاقیبانک توسعه تعاونشهرستان نیمروز1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی750
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

هیچان
160160پریخاتون اولیاییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی751
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

هیچان
150150پریخاتون ایرانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

752
سوزن دوزی 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
150150پریخاتون رییسیصندوق کارآفرینی امیدنیک شهر هیچان هشتیک پایین1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صنایع دستی753
سیستان 

وبلوچستان
450450پریسا براهوییبانک توسعه تعاونایرانشهر کلینیک اعظم خانی2ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی754
سیستان 

وبلوچستان
200200پریسا حسین زهیبانک توسعه تعاونچابهار روستای نوک آباد2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزندوزی755
سیستان 

وبلوچستان
100100پریسا دلمرادیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای نوکجوب1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی756
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پریسا رمرودیبانک توسعه تعاونروستای عیسی-ادیمی-نیمروز1نیمروز

سوزن دوزی757
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصری
160160پریسا ریگیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی758
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصر آباد
200200پریسا شهنوازیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی759
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای قاسم آباد
100100پریسا فقیردادزهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی760
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پریسا محمدیبانک توسعه تعاونروستای فیروزه ای-هامون1هامون

761
سفالگری و صنایع 

دستی

سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

شهرستان سرباز روستای کوه 

میتگ
صندوق کارآفرینی امید

پریسا منصوری 

مقدم
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی762
سیستان 

وبلوچستان
200200پریسا میرزاییبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم مچان1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

763
گوسفند پرواری 

روستای صمد آباد

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

گوسفند پرواری روستای صمد 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی300300پریسا ناروییصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی764
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

روستای -بخش مرکزی-فنوج

علی آباد
150150پریسا نصرتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی765
سیستان 

وبلوچستان
200200پریسا نقدی بیکارصندوق کارآفرینی امیدکنارک بخش زراباد روستای جد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

766
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای سرحدی میرحسن
وزارت جهاد کشاورزی500500پریناز شیبکصندوق کارآفرینی امید

حصیربافی767
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

سند میرثوبان
100100پژمان نوریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

768
خریدتراکتورفرگو

تک475سن مدل

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

روستای سیاه خان -بخش لوتک

لوارزایی
وزارت جهاد کشاورزی603603پکیر فیروزانبانک کشاورزی
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دامداری769
سیستان 

وبلوچستان
5فنوج

سیستان و بلوچستان شهرستان 

فنوج بخش کتیچ روستای 

بیرمین

وزارت جهاد کشاورزی330300پنجشنبه نصرتیبانک کشاورزی

سوپر مواد غذایی770
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200پوریا حسینیپست بانکبخش مرکزی روستای گلبیر1نیک شهر

سوزن دوزی771
سیستان 

وبلوچستان
200200پونه نوریبانک توسعه تعاونروستای سعیدآبادکنارک1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گوسفند پرواری772
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش بخش نوک اباد نازیل 

روستای میر اباد
صندوق کارآفرینی امید

پیام میربلوچ زهی 

ریگی
وزارت جهاد کشاورزی300300

خرید تراکتور773
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی837837پیرمحمد بامریبانک کشاورزینوک اباد سرهنگ1ایرانشهر

نوسازی و بهسازی774
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

سیستان و بلوچستان ایرانشهر 

دهستان دامن روستای سایگان
وزارت جهاد کشاورزی200200پیرمحمد کشاورزبانک توسعه تعاون

775
خریدتراکتور 

باادوات

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان دلگان بخش جلگه 

چاه هاشم

وزارت جهاد کشاورزی1144933پیشک بامریبانک کشاورزی

خیاطی776
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200تابنده طبیب زادهپست بانککلینک حسن خانی-ایرانشهر1ایرانشهر

سوزن دوزی777
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدروستای شهردراز-ایرانشهر1ایرانشهر

تاج بی بی 

ایرندگانی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی778
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدشهرستان سرباز بخش مرکزی2سرباز

تاج بی بی 

ایرندگانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی779
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

نابهری
صندوق کارآفرینی امید

تاج بی بی رحیمی 

دادکان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

780
پرواربندی 

گوسفند و بز

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای - بزمان - ایرانشهر 

کیال آباد
وزارت جهاد کشاورزی100100تاج بی بی رودینیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی781
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

بیت آباد
200200تاج بی بی شعلی بربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی782
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

خسروآباد
صندوق کارآفرینی امید

تاج بی بی 

مارندگانی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی783
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکایرانشهر بمپور روستای ریکپوت1ایرانشهر

تاج بی بی 

نرماشیری
120120

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی784
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

زیرکیک
پست بانک

تاج خاتون 

ایرندگانی
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی785
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

-بخش مرکزی - نیکشهر

روستای زهک پایین
160160تاج خاتون بلوچیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی786
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای دزبن
160160تاج خاتون بلوچیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خرید تراکتور787
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی537537تاج محمد امیدیبانک کشاورزیروستای سوراپ- ایرانشهر 2ایرانشهر

788

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک399فرگوسن

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای عبدالرحمن صفرزایی

وزارت جهاد کشاورزی522522تاج محمد ناروییبانک کشاورزی

سوزن دوزی789
سیستان 

وبلوچستان
200200تاج ملک برهانزهیپست بانکایرانشهر روستای سوراپ1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی790
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

نراب
بانک توسعه تعاون

تاج ملک جمشید 

زهی
20020

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی791
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200تکتم سرگزیپست بانکروستای شهید سراوانی1نیمروز

399خرید تراکتور 792
سیستان 

وبلوچستان
3فنوج

روستای جوگز - شهرستان فنوج

باال
وزارت جهاد کشاورزی10001000تلی خاتون امیرزادهصندوق کارآفرینی امید

793
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

مرکزی دهستان هیجان 

روستای جکان

160160توران بلوچپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

794

پرورش 

رأس1۵)گاوشیری

)

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی24002400توران سارانیبانک کشاورزیروستای ابراهیم آباد1هیرمند

کارگاه حصیربافی795
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
100100تیمور اربابی زادهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی796
سیستان 

وبلوچستان
120120ثریا باران زهیپست بانککلینک حسن خانی- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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خامه دوزی797
سیستان 

وبلوچستان
200200ثریا باماریبانک توسعه تعاونشهرستان زابل روستای امامیه1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی798
سیستان 

وبلوچستان
200200ثریا برزابانک توسعه تعاونروستای گنجی-بخش زرآباد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

799
سوزن دوزی و 

مشاغل خانگی

سیستان 

وبلوچستان
160160ثریا برشانبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای بگ1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی800
سیستان 

وبلوچستان
200200ثریا بلوچصندوق کارآفرینی امیدروستای سعیدآباد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی801
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

جکان
150150ثریا بلوچصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

802
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100ثریا بوالغصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی803
سیستان 

وبلوچستان
100100ثریا حیدرزهیپست بانکایرانشهر شهردراز علی اباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی804
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکدهستان دامن روستای کهنو1ایرانشهر

ثریا ریگی 

کارواندری
120120

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی805
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان هیچان 

روستای هیچان
200200ثریا رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

806
حلقه چاه و 

موتورخانه

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی600600ثریا رییسیبانک کشاورزیشهرستان سرباز روستای مغ1سرباز

سوزن دوزی807
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

روستای چاه محمد -دلگان

چاهشور
200200ثریا عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

808
توسعه و تجهیز 

مصالح ساختمانی

سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

بخش جلگه _شهرستان دلگان

چاه هاشم
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500ثریا عبدالهی بامریصندوق کارآفرینی امید

گوسفند پرواری809
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش روستای نجف 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی25002500ثریا کهرازهصندوق کارآفرینی امید

810
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200ثریا محمدیبانک توسعه تعاونکالتک-سراوان روستای آسپیچ2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

811
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
160160ثریا نیک بختیپست بانکبخش مرکزی دهستان مخت1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی812
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

بیت آباد
بانک توسعه تعاون

ثریا یار احمد زهی 

کرنچن
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی813
سیستان 

وبلوچستان
200200ثمینه بلیدییصندوق کارآفرینی امیدسرباز شهر پارود1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

814
خرید تراکتور 

 تک475فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

شهرستان سرباز بخش سرباز 

روستای نوت
وزارت جهاد کشاورزی640640جابر کوهیبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری815
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای محمداباد -سابوری

لورگ باغ

وزارت جهاد کشاورزی400400جابر یارعلیصندوق کارآفرینی امید

خیاطی816
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200جان بی بی استوانپست بانکدوراهی سد/ محمدان 1ایرانشهر

817

تجهیز استخر 

پرورش ماهی 

گرمابی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت250250جان بی بی آذرسابانک کشاورزیروستای بم پشت- زهک 1زهک

سوزن دوزی818
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای کمو 

بازار
200200جان بی بی آسوباربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

819
دامداری پرورش 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

نیلگان
صندوق کارآفرینی امید

جان بی بی باقری 

مارندکان
وزارت جهاد کشاورزی300300

820
خیاطی لباسهای 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
200200جان بی بی بامریصندوق کارآفرینی امیدنوک آباد سرهنگ ایرانشهر1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی821
سیستان 

وبلوچستان
150150جان بی بی بامریصندوق کارآفرینی امیدچاه میرک2دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی822
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

روستای -بخش مرکزی-فنوج

جوگز پایین
بانک کشاورزی

جان بی بی بلوچ 

الشاری
220200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

823
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش الشار روستای 

شیر آباد
160160جان بی بی بلوچیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپرمارکت824
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

بخش مرکزی _شهرستان دلگان

روستای چاه کیچی
صندوق کارآفرینی امید

جان بی بی بهزادی 

زر
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

825
سوزن دوزی 

لباس زنانه بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

استان سیستان و بلوچستان ، 

شهرستان چابهار ، روستای 

بریس

160160جان بی بی تمندانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی826
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکخاش بخش مرکزی روستای1خاش

جان بی بی 

جمشید زهی
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی827
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونکنارک روستای مومان پایین1کنارک

جان بی بی جهان 

تیغ
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی828
سیستان 

وبلوچستان
3سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

روستای جکیگور
صندوق کارآفرینی امید

جان بی بی خوان 

ساالر
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

829

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200جان بی بی دامنیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی830
سیستان 

وبلوچستان
150150جان بی بی دالوریصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای قاسم اباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

831
طرح توجیهی 

سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای کندو سفلی1هیرمند

جان بی بی رحمان 

زایی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی832
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای دپ
160160جان بی بی رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی833
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
بانک کشاورزی

جان بی بی زین 

الدینی
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپرمارکت834
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدروستای مغانشابو-فنوج2فنوج

جان بی بی زین 

الدینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

835

طرح توجیهی 

پرورش گوسفند و ۤ

بز

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش - شهرستان هیرمند 

روستای سعیدآباد- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی250250جان بی بی سارانیبانک کشاورزی

قالیبافی836
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای کوشه علیا-هامون1هامون

جان بی بی 

سرگلزایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

سوزن دوزی837
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

سیستان وبلوچستان شهرستان 

کنارک پزم تیاب
بانک توسعه تعاون

جان بی بی سلیمی 

پور
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

838
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100جان بی بی شهرکیصندوق کارآفرینی امید
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839
سوزن دوزی زنانه 

صنایع دستی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش مرکزی -شهرستان نیمروز

روستای حسین آباد خواجه- 
پست بانک

جان بی بی 

قادرنظام
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی840
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

روستای - بخش کتیچ-فنوج

محترم آباد
150150جان بی بی مصفاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی841
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

- شهرستان سرباز بخش پارود 

سردکان
صندوق کارآفرینی امید

جان بی بی 

مالزهی ناز
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

842
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید200200جان بی بی میرصندوق کارآفرینی امید

843
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100جان بی بی میرصندوق کارآفرینی امید

844

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200جان بی بی ناروییصندوق کارآفرینی امید

845
طرح توجیهی 

کارگاه حصیر بافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای مال علی

200200جان علی سند گلبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی846
سیستان 

وبلوچستان
200200جان گل دکالیبانک توسعه تعاونبمپور روستای ریکپوت1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی847
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونشهرستان خاش بخش نوک اباد1خاش

جان گل کردی 

کوشه
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

848

طرح احداث 

گلخانه به متراژ 

 هزار متر مربع10

سیستان 

وبلوچستان
9چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

عورکی محمد بازار
وزارت جهاد کشاورزی86508650جان محمد بادفربانک کشاورزی

یک واحد خبازی849
سیستان 

وبلوچستان
3ایرانشهر

روستای - بمپور - ایرانشهر 

دهمیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت890890جان محمد دکالیبانک توسعه تعاون
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850
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکشهرستان زابل1زابل

جان محمد 

شوردی اکبری
سازمان شیالت200200

سوزن دوزی851
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدکوران سفلی/ دامن 1ایرانشهر

جان ملک مرادی 

دادکان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

852
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز دهستان بزی 

روستای نور محمد جهانتیغ
وزارت جهاد کشاورزی15001500جانعلی جهانتیغ فردصندوق کارآفرینی امید

853
خرید تراکتور 

 فرگوسن475

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای عباس آباد ۰مرکزی

آقاجان

پست بانک
جانعلی مقیمی ده 

ارباب
وزارت جهاد کشاورزی396396

سوزن دوزی854
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

کله ماران
پست بانک

جانی ملک جمشید 

زهی
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری855
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

- جلگه چاه هاشم - دلگان 

روستای چگردک
وزارت جهاد کشاورزی15001500جعفر بامریصندوق کارآفرینی امید

خیاطی856
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200جعفر جرپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

857
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای سنذگل۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500جال الدین سندگلصندوق کارآفرینی امید

حصیربافی858
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

سند میرثوبان
200200جالل غمشادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

859
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
3فنوج

روستای - شهرستان فنوج

کهنان کوردان
وزارت جهاد کشاورزی420420جالل کرنگش ماهصندوق کارآفرینی امید

860

مجتمع خدمات 

رفاهی واقع در 

-محور میلک 

زهک کیلومتر 

سمت راست12

سیستان 

وبلوچستان
50هیرمند

روستای ابیل -شهرستان هیرمند

پر رنده
2500025000جلیل آبیلبانک توسعه تعاون

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 

ای

پرورش مرغ بومی861
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

جلیل محمد پناه 

سیستانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

862
 475خرید تراکتور

با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی895895جماء ناروییبانک کشاورزینصرت آباد حصاروییه1زاهدان
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سوزن دوزی863
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

استان سیستان و بلوچستان ، 

شهرستان چابهار ، دهستان 

پیرسهراب، روستای پنج شنبه 

بازار

200200جماعتی پروبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

864

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200جماعتی شاولی برصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی865
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

وانان
200200جمال خاتون درزادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی866
سیستان 

وبلوچستان
200200جمال خاتون درزادهصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

867
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدروستای زوار- شهرستان فنوج5فنوج

جمال خاتون 

رییسی
وزارت جهاد کشاورزی500500

سوزن دوزی بلوچ868
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکشهرمحمدان2ایرانشهر

جمال خاتون 

سراوانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری869
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300جمال خاتون کردصندوق کارآفرینی امیدخاش روستای سنگان درونه3خاش

870
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مخت 

روستای مخت
160160جمال خاتون مدنیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی871
سیستان 

وبلوچستان
200200جمال خاتون ناروییصندوق کارآفرینی امیددلگام روستای چاه کیچی1دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی872
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان روشتای 

1چاهشور 
150150جمال خاتون ناروییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی لباس زنانه873
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200جمالی بلوچیپست بانکابتر- ایرانشهر 1ایرانشهر

874
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت160160جمشید اشتراکیبانک کشاورزیشهرک کوهک-زهک1زهک

خیاطی875
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200جمشید سرحدیبانک توسعه تعاونزهک روستای علیمردان1زهک
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876
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

گزنگوری
بانک کشاورزی

جمشید سندگل 

اکبری
وزارت جهاد کشاورزی350350

کارگاه حصیربافی877
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
100100جمشید صیادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

878
تجهیزات و ادوات 

صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

خیابان -بخش مرکزی - زابل 

9جام جم 
بانک کشاورزی

جمشید قنبری 

زاده بوالغی
سازمان شیالت200200

879

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460جمعه براهوییبانک کشاورزیروستای نادر- زهک2زهک

گلدوزی880
سیستان 

وبلوچستان
150150جمعه عبدالهیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر کلینک اعظم خانی1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

881

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک475فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

کارگاه پوکک روستای 

شیرمحمد گرگیچ

وزارت جهاد کشاورزی466466جمعه گرگیجبانک کشاورزی

سوزن دوزی882
سیستان 

وبلوچستان
200200جمیرا بلوچبانک توسعه تعاونکنارک روستای سورکمب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی883
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

زیرک آباد
140140جمیله ایراندوستصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی884
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

سند میر ثوبان
200200جمیله بامریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

885
سوزن دوزی 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیک شهر بخش مرکزی 

روستای تخت ملک
100100جمیله بلیدهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک886
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200جمیله پورکهخاییبانک توسعه تعاونشهرک گل بیک- هیرمند1هیرمند

887
سوزن دوزی و 

صنایع دستی بلوچ

سیستان 

وبلوچستان
150150جمیله جمشیدزهیپست بانکایرانشهر دامن روستای مرآباد2ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی888
سیستان 

وبلوچستان
200200جمیله جهان تیغیبانک توسعه تعاونچابهار روستای رمین2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی889
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160جمیله چوت آبادیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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طرح دامداری890
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300جمیله حسین برصندوق کارآفرینی امیدخاش پشتکوه روستای دوربن1خاش

باغداری891
سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید200200جمیله حسینیصندوق کارآفرینی امید

892
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مهبان 

روستای سرگرانی
160160جمیله دهقانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی893
سیستان 

وبلوچستان
120120جمیله دوستکامیپست بانککلینک حسن خانی- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی894
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200جمیله رحمانیبانک توسعه تعاونزهک روستای علیمردان1زهک

سوزندوزی895
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند شهر ساربوک 

روستای ساربوک
200200جمیله رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی بلوچ896
سیستان 

وبلوچستان
200200جمیله سراوانیپست بانکشهرمحمدان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

897
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

دهنوسیدخان
وزارت جهاد کشاورزی200200جمیله سراوانیبانک کشاورزی

سوزن دوزی898
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

روستای _شهرستان دلگان 

حسین اباد
150150جمیله شهریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی899
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

دادکان علیا
بانک توسعه تعاون

جمیله قربانی 

دادکان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

900
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی275275جمیله کرنگشبانک کشاورزیسیاهکان2فنوج

901
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطیۤ

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای میلک

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200جمیله کلبعلیبانک توسعه تعاون

سوزن دوزی902
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش مرکزی روستای 

چراغان

صندوق کارآفرینی امید
جمیله مبارکی 

مارندگان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گوسفند پرواری903
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیخاش روستای رحمت اباد2خاش

جمیله میر کازهی 

ریگی
وزارت جهاد کشاورزی600600
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904

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200جنت آدوزهی شادصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی905
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای ناصری
بانک توسعه تعاون

جنت خاتون 

ایرندگانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

906
کاشت محصوالت 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی180180جنت خاتون درشتهصندوق کارآفرینی امیدروستای ابتر- ایرانشهر 1ایرانشهر

سوزن دوزی907
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

بیت آباد
بانک توسعه تعاون

جنت خاتون شهلی 

بر
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

908
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500جنت رییسیبانک کشاورزیروستای رامک-شهرستان فنوج2فنوج

909
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مخت 

روستای مخت
160160جنت سلیمانی نژادپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

910
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
100100جنت شاهوزهیصندوق کارآفرینی امیدچابهارکمب مراد اباد1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی911
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

بمپورخیابان شهید عید محمد 

ازاد
200200جنت شهلی برصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی912
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

نیکشهر بخش کتیج روستای 

محترم آباد
200200جنت کدخداییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

913
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
2فنوج

- بخش مرکزی-شهرستان فنوچ

روستای جوگز باال
وزارت جهاد کشاورزی500500جنگی بلوچی پورصندوق کارآفرینی امید

914

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

تک دیسک تریلی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500جنگیان عطار زادهبانک کشاورزیخاش پشتکوه روتک1خاش

گلیم بافی915
سیستان 

وبلوچستان
200200جهانگل محمدیپست بانکروستای کیخا رسول1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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916

فروش مرغ 

کلینک )محلی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید300300جهانگیر دادستانصندوق کارآفرینی امید

کارگاه حصیربافی917
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
100100جواد اربابی زادهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیر بافی918
سیستان 

وبلوچستان
200200جواد اسکندریپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

919

طرح توجیهی 

خرید تراکتور ۤ

 ۴۷۵فرگوسن 

گاو )تک با ادوات 

(آهن

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی446446جواد بارانیبانک کشاورزیخان بارانی1هیرمند

920
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای امامیه۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی10001000جواد بارانیصندوق کارآفرینی امید

921
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

محمد آباد لورگ باغ
وزارت جهاد کشاورزی460460جواد پودینهبانک کشاورزی

خیاطی922
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

سیاخان
بانک توسعه تعاون

جواد پودینه 

خالقداد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

پرورش مرع محلی923
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200جواد تاتاری مقدمبانک کشاورزیزابل روستای درگی1زابل

کارگاه حصیربافی924
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای اربابی

100100جواد چیستانبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

925
پرورش گوسفند 

 راسی20داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200جواد خسرویبانک کشاورزیروستای لوتک1هامون

خیاطی926
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200جواد راشکیبانک توسعه تعاونزهک روستای کمک1زهک
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حصیربافی927
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک بخش مرکزی دهستان 

جهلیان روستای حمیدگو
100100جواد رضوانی نیاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیر بافی928
سیستان 

وبلوچستان
200200جواد ساالرنیاپست بانکروستای کوشه علیا1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید حصیر929
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای صفر 

اربابی
200200جواد صیادبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

930
خرید تراکتور و 

کمباین

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای سرحدی ۰مرکزی

شمالی

وزارت جهاد کشاورزی363363جواد صیادیپست بانک

931
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200جواد صیادیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

خیاطی932
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200جواد گرگانیبانک توسعه تعاونزابل روستای لوتک1زابل

933
پرورش گاو 

راسی5شیری 

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هامون دهستان 

محمد آبادروستای دهمیر

وزارت جهاد کشاورزی500500جواد میر اولصندوق کارآفرینی امید

پرورس بوقلمون934
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش - شهرستان هیرمند 

روستای برج یوسف- قرقری 
وزارت جهاد کشاورزی200200جواد میراسموریبانک کشاورزی

935
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکشهرستان زابل1زابل

جواد میرانی 

شاهرودی
سازمان شیالت200200

936
 475خریدتراکتور 

تک دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی470470جواد ناکام دهمردهبانک کشاورزیروستا خمک2زهک

937
پرورش گوسفند 

 راسی199

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی987987جواد نجاریپست بانکروستای کیخا2هامون

938
سوزن دوزی 

لباس محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200جوانی ملک دامنیصندوق کارآفرینی امیدسرباز راسک روستای چراغان2سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی939
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان روستای 

حسین آباد لدی
150150جوانین بامریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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940
فروشگاه مواد 

غذایی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدروستای حجت اباد-دلگان2دلگان

جوانین ملک 

سابکی مطلق
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

941
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200جواهر امیریصندوق کارآفرینی امیدچابهار بخش پالن روستای پالن2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیربافی942
سیستان 

وبلوچستان
100100چاکر حیدری گنجصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

943
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
160160چراغ خاتون بلوچیپست بانکبخش مرکزی دهستان مخت1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

944

خرید یکدستگاه 

 399تراکتور 

جفت دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10001000چراغ دینریبانک کشاورزیمهرستان روستای چگرد2مهرستان

945
خرید تراکتور با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

سیستان وبلوچستان شهرستان 

دلگان بخش جلگه چاه هاشم
وزارت جهاد کشاورزی777777چراغ نارویی نوربانک کشاورزی

946
پرورش شتر مولد 

 نفری17

سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

سیستان و بلوچستان دلگان 

چاه محمد_مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی20002000چنگیز بامریصندوق کارآفرینی امید

دامداری947
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300چنگیز عبدالهیصندوق کارآفرینی امیدروستای چاه محمد- دلگان 1دلگان

948
خرید تراکتور 

 فرگوسن475

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای غالمعلی-مرکزی
بانک کشاورزی

چنگیز کهخای 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی460460

کاشت نهال949
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

هیچان
وزارت جهاد کشاورزی250250حاتم جالییصندوق کارآفرینی امید

پرورش بره پرواری950
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حسین اباد جر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500حاجر جری زادهصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی951
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160حاجر غالمیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

952
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500حاجی ناروییصندوق کارآفرینی امید1چاهشور - دلگان 1دلگان

پرورش گاو شیرده953
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

زابل بنجار روستای بامری 

غالمان
وزارت جهاد کشاورزی200200حامد بزی مقدمبانک کشاورزی
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تراکتور954
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

- شهرستان سرباز بخش مرکزی

فیروزآباد
وزارت جهاد کشاورزی650650حامد خدیربانک کشاورزی

گلیم بافی955
سیستان 

وبلوچستان
200200حامد رخشانی مهرپست بانکروستای سنجدی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری956
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- بخش مرکزی - زهک 

- دهستان خواجه احمد 

روستای امیرنظام

وزارت جهاد کشاورزی10001000حامد ریگیبانک کشاورزی

پرورش زنبور عسل957
سیستان 

وبلوچستان
2فنوج

-بخش کتیچ-شهرستان فنوج

دهستان محترم آباد
وزارت جهاد کشاورزی827827حامد رییسیبانک کشاورزی

958

فروش مرغ 

کلینک )محلی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

ایرانشهر کلینک اعظم خانی 

روبروی دهیاری
صندوق کارآفرینی امید200200حامد زردکوهیصندوق کارآفرینی امید

959
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حامد سنجرانیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

960

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای گوری-زهک2زهک

حامد کشت گر 

مالشاهی
وزارت جهاد کشاورزی460460

دامداری961
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش روستای کند 

زرد
وزارت جهاد کشاورزی300300حامد مرادزهیصندوق کارآفرینی امید

962

پرورش گاو 

شیری به ظرفیت 

 راس19

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند روستای 

شهنواز

وزارت جهاد کشاورزی15501550حبیب اهلل جهانیصندوق کارآفرینی امید

963
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزی-بخش مرکزی- زابل 1زابل

حبیب اهلل قنبرزاده 

بوالغی
سازمان شیالت200200
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964

خرید تراکتور 

 تک به 475مدل 

مبلغ 

540/000/000 

ریال و با 

 نفر2اشتغالزایی 

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش - شهرستان نیمروز

روستای کنگ مزار- سابوری 
وزارت جهاد کشاورزی360360حبیب اله آذریانبانک کشاورزی

حصیربافی965
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

سند میرثوبان
200200حبیب اله تاجیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک966
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاون2خیابان امام خمینی- هیرمند1هیرمند

حبیب اله حاجی 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

967
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای عباس آباد کنگ مزار1نیمروز

حبیب اله خودی 

زایی
وزارت جهاد کشاورزی200200

968
خرید تراکتور با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

سیستان وبلوچستان شهرستان 

دلگان بخش جلگه چاه هاشم 

روستای دمویی

بانک کشاورزی
حبیب اله ریگی 

حسین آبادی
وزارت جهاد کشاورزی13221322

969

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک 399فرگوسن

و ادوات 

تیغ )کشاورزی

(جلو و گاوآهن

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای شیرین ساالر

وزارت جهاد کشاورزی650650حبیب اله سارانیبانک کشاورزی

970
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200حبیب اله سوریبانک کشاورزیروستای باغک1هامون

گلیم بافی971
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکهامون توتی1هامون

حبیب اله 

میرشکاری معلم
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

972

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

روستای - محمدشاهکرم -زهک

کوهکن
وزارت جهاد کشاورزی460460حبیب اله نظرخانیبانک کشاورزی
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973
خرید تراکتور 

950کمرشکن 

سیستان 

وبلوچستان
1سیب و سوران

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سیب وسوران روستای چاه 

کرشانیان

بانک کشاورزی
حبیب اله هونک 

زهی سورانی
وزارت جهاد کشاورزی410410

974
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

- بخش مرکزی -شهرستان زابل

روستای رضا جر
وزارت جهاد کشاورزی500500حبیب آذریانصندوق کارآفرینی امید

975
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حبیب برزینپست بانکشهرستان زابل1زابل

976
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش - شهرستان نیمروز

روستای حیدرآباد - مرکزی

چرک

وزارت جهاد کشاورزی540540حبیب رازبانک کشاورزی

977

خرید 

جفت 475تراکتور

با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

مرکزی زین الدینی
وزارت جهاد کشاورزی740740حبیب زین الدینیبانک کشاورزی

978
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حبیب ساالریبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

979

تراکتور فرگوسن 

جفت با 399

گاوآهن و )ادوات 

(دیسک

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی755755حبیب سراوانیبانک کشاورزیروستای سدکی1هیرمند

پرورش گاو شیری980
سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای غالمان۰مرکزی
بانک کشاورزی

حبیب سرگزی 

کرباسکی
وزارت جهاد کشاورزی600600

پرورش گاو شیری981
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای حیدر آباد فتح اهلل2نیمروز

حبیب سعادت 

رضایی
وزارت جهاد کشاورزی550550

982

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی570570حبیب شهدادبانک کشاورزیروستای سیدخان براهویی-زهک2زهک

983
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش - شهرستان هیرمند 

روستای سعیدآباد- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی200200حبیب شیرزاییبانک کشاورزی
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984

کار بافی و یا 

تولید انواع پارچه 

های سنتی 

سیستان

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای فقیر لشکری
500500حبیب صیادبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید حصیر985
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای صفر 

اربابی
200200حبیب صیاد اربابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی986
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای فقیر 

لشکری
وزارت جهاد کشاورزی200200حبیب صیادیبانک کشاورزی

987

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500حبیب عالجیبانک کشاورزیروستای دوازده سهمی-زهک2زهک

988
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکخیابان حافظ-شهرستان زابل1زابل

حبیب محمدزاده 

شاهرودی
سازمان شیالت200200

989
خرید تراکتور 

 با ادوات485

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی611611حبیب هاشمزاییپست بانکروستا هاشمزایی1هامون

990
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کربالیی قربان۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200حبیب هراتیبانک کشاورزی

991
خرید 

تک475تراکتور

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

مرکزی روستای هلونچکان
وزارت جهاد کشاورزی515515حبیب یاراحمدزاییبانک کشاورزی

سوزن دوزی992
سیستان 

وبلوچستان
120120حبیبه بامریپست بانکایرانشهر چاه جمال خیابان خیام1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

993
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
120120حبیبه توحیدیپست بانکایرانشهر دامن روستای تاروان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی994
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

نوش آباد
200200حبیبه جمشید زهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی995
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش الشار 

روستای گشان
100100حبیبه چاکریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی996
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

هلنچکان
160160حبیبه درزادهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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997
سوزن دوزی 

لباس زنانه بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

استان سیستان و بلوچستان ، 

شهرستان چابهار ، روستای 

بریس

160160حبیبه ریگیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی998
سیستان 

وبلوچستان
160160حبیبه قاضی زادهبانک کشاورزینیکشهر دهستان هیچان1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

999
طرح سوزن دوزی 

و خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
200200حبیبه کریمیصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای هوشک1سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1000
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک اعظم / ایرانشهر 

خانی
200200حبیبه محتاجیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1001
سیستان 

وبلوچستان
200200حبیبه مزارزاییصندوق کارآفرینی امید15شهردراز رحمان آباد حافظ 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی1002
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

نیمروز روستای حیدر آباد فتح 

اهلل
بانک کشاورزی

حجت اهلل کمالی 

خالقداد
وزارت جهاد کشاورزی200200

1003

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی520520حجت اهلل مشتاقیبانک کشاورزیروستای زیارتگاه-زهک2زهک

گلیم بافی1004
سیستان 

وبلوچستان
200200حجت اله غزنویبانک توسعه تعاونشهرستان هامون روستای صوفی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1005

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی420420حجت اله مشتاقیبانک کشاورزیروستای زیارتگاه- زهک1زهک

احداث باغ1006
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

بنجار
صندوق کارآفرینی امید

حجت اله 

میرلشکری
وزارت جهاد کشاورزی700700

خیاطی1007
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حجت کیخاپست بانکروستای آخوند غالمی- هامون1هامون

رودوزیهای سنتی1008
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

رمضان کلگ
160160حدیثه پقهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1009
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

جالیی کلگ
100100حدیثه شیردلصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی1010
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای سید 

خان

200200حدیثه میرپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1011
خرید تراکتور 

m475

سیستان 

وبلوچستان
1سیب و سوران

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سیب و سوران روستای چاه 

کرشانیان

بانک کشاورزی
حزب اله هونک 

زهی سورانی
وزارت جهاد کشاورزی460460

1012
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حسام پودینهبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

پرورش شتر مرغ1013
سیستان 

وبلوچستان
10خاش

خاش منطقه چهزار روستای 

بادام ترشاب
وزارت جهاد کشاورزی60006000حسام شهنوازیبانک کشاورزی

گلیم بافی1014
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش تیمور -شهرستان هامون 

روستای تیمور آباد-آباد 

200200حسن اردونیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1015
طرح توجیهی 

کارگاه حصیر بافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای مال علی

200200حسن ایزو کشببانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1016

پرورش گاو 

خرید دام )شیری

(و علوفه

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای حسین اباد جر
وزارت جهاد کشاورزی800800حسن آذریانصندوق کارآفرینی امید

1017
پرورش شتر 

داشتی

سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

شهرستان دلگان روستای چاه 

شور چاه محمد
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن بامریصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی1018
سیستان 

وبلوچستان
200200حسن پودینهبانک توسعه تعاونروستای عیسی اولیا-نیمروز1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1019
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حسن پودینهبانک کشاورزیاسالم آباد-شهرستان زابل1زابل

1020

خرید تراکتور 

 تک به 475مدل 

مبلغ 

540/000/000 

ریال و با 

 نفر2اشتغالزایی 

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش - شهرستان نیمروز

روستای سه قلعه- سابوری
وزارت جهاد کشاورزی360360حسن پودینه زابلیبانک کشاورزی
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1021
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزی-بخش مرکزی- زابل 1زابل

حسن جهانی 

شاهرودی
سازمان شیالت200200

کارگاه حصیربافی1022
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند روستای 

مالعلی

200200حسن چابکی سادهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی1023
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-بخش مرکزی-شهرستان هامون

روستای مالعلی
وزارت جهاد کشاورزی200200حسن حیدریانبانک کشاورزی

1024
صنایع دستی 

حصیر بافی

سیستان 

وبلوچستان
4چابهار

چابهار روستای نوک آباد پشت 

دهیاری
200200حسن خان محمدیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی1025
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای قلعه نو
200200حسن راشکیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1026
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

خیابان فردوسی -شهرستان زابل

25
سازمان شیالت160160حسن رسایی مقدمپست بانک

خیاطی1027
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک روستای شهرک 

محمدشاهکرم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسن رمرودیبانک توسعه تعاون

تایپیست1028
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک بخش مرکزی روستای 

حسنخون
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسن سفریصندوق کارآفرینی امید

1029
تراشکاری سنگ 

قیمتی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکزابل روستای جهانتیغ1زابل

حسن 

سیاسرجهانتیغ
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1030

پرورش گاو 

شیری به ظرفیت 

 راس19

سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند روستای 

زورآباد

وزارت جهاد کشاورزی20002000حسن شیخصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی1031
سیستان 

وبلوچستان
200200حسن شیردلیپست بانکروستای کیخا1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1032

خرید گوسفند و 

 99بز داشتی 

راسی

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

روستای شیخ - شهرستان زهک 

لنگی
وزارت جهاد کشاورزی1000900حسن صحرانوردبانک کشاورزی

1033
پروروش گاو 

شیری

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

بخش پشت -شهرستان نیمروز

روستای بزی سفلی-اب
وزارت جهاد کشاورزی15001500حسن صیادصندوق کارآفرینی امید
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کارگاه حصیربافی1034
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
100100حسن صیادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1035
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حسن صیادیبانک کشاورزیشهرستان هامون1هامون

1036
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

حسن عباسیان 

ادیمی مقدم
سازمان شیالت200200

1037

طرح توجیهی 

تراکتور فرگوسن 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای سنجرانی
وزارت جهاد کشاورزی466466حسن عزیزی کیابانک کشاورزی

1038
ساخت جایگاه و 

پرورش گاو شیری

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

حیدراباد
وزارت جهاد کشاورزی600600حسن علی صوفیانبانک کشاورزی

1039
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش صابری 

شهرک گلخانی
وزارت جهاد کشاورزی460460حسن غنی ظاهربانک کشاورزی

1040

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 485فرگوسن 

تک و ادوات 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای خاک سفیدی

وزارت جهاد کشاورزی600600حسن کلندرزاییبانک کشاورزی

خیاطی1041
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسن کمالیبانک توسعه تعاونروستای بنجار1زابل

خیاطی1042
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسن گرگپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

کشت نهال1043
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بنت روستای سهرین 

دوک
وزارت جهاد کشاورزی300300حسن لشکریصندوق کارآفرینی امید

1044
تامین نهاده ها و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
16چابهار

سیستان و بلوچستان چابهار 

بندر صیادی رمین
وزارت جهاد کشاورزی30003000حسن مفتوحبانک کشاورزی

1045
طرح توجیهی 

پرورش گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

زابل روستای درگی جنب 

فرودگاه
وزارت جهاد کشاورزی200200حسن مقیمیبانک کشاورزی

پرده دوزی1046
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسن میریبانک توسعه تعاونلوتک- هامون1هامون
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1047
پرورش بز و 

گوسفند داشتی

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

زهک، بخش جزینک، روستای 

جانی گلزار
وزارت جهاد کشاورزی12001200حسن میریبانک کشاورزی

خیاطی1048
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

هامون محمداباد خیابان امام 

خمینی ره
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسن نرماشیریپست بانک

1049
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای ارباب۰مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

حسن نعمانی ده 

ارباب
وزارت جهاد کشاورزی900900

1050
پرورش گاو 

 راسی10شیری 

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای 

فیروزه ایی
صندوق کارآفرینی امید

حسن هراتی 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

خیاطی1051
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسنا رهوارهپست بانکعلی اباد-بزمان1ایرانشهر

تولید پوشاک1052
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون بخش تیمور 

آباد روستای لطف اهلل
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسنعلی آفروزهبانک توسعه تعاون

سوزن دوزی1053
سیستان 

وبلوچستان
4فنوج

سیستان و بلوچستان شهرستان 

فنوج روستای جان آباد
150150حسنیه اختیاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خرازی1054
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300حسنیه ارباببانک کشاورزیفنوج کسکان1فنوج

پرورش مرغ بومی1055
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای ولی آباد1زابل

حسنیه پارسایی 

بیابانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

سوزن دوزی1056
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

عباس آباد
200200حسنیه پاستدارصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1057
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

فنوج بخش مرکزی روستای 

رامک
بانک کشاورزی

حسنیه پرورش 

رامکی
220200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1058
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای ملک -بمپور-ایرانشهر

آباد
100100حسنیه رودینیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1059

خرید تراکتور 

 فرگوسن 475

تک دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای سادات۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی660660حسنیه سجادی فربانک کشاورزی

خیاطی1060
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل خیابان طالقانی 

26
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسنیه کاظم پورپست بانک
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دوخت لباس1061
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسنیه کولبانک توسعه تعاونروستای فیروزه ای-هامون1هامون

سوپرمارکت1062
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان بخش مرکزی 

روستای چاه محمد دلگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300حسنیه محمودیصندوق کارآفرینی امید

1063

طرح توجیهی ، 

فنی ،مالی و 

اقتصادی پرورش 

زنبور عسل

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

شهرستان زهک روستای 

جزینک منزل محمد علی 

جنب ثبت احوال و - منصوری 

دبیرستان شبانه روزی جزینک

وزارت جهاد کشاورزی470470حسنیه میرزاییبانک کشاورزی

1064

طرح توجیهی ، 

اقتصادی خرید 

تجهیزات و ادوات 

صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

اسالم آباد پشت هنرستان فنی 

جنب انبار بنیاد مسکن
سازمان شیالت200200حسین ابراهیم زادهپست بانک

کارگاه حصیربافی1065
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
100100حسین اربابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1066
پرواربندی دام 

سبک

سیستان 

وبلوچستان
3فنوج

-محله مهراباد-شهرستان فنوج

منزل شخصی
وزارت جهاد کشاورزی400400حسین اربابیصندوق کارآفرینی امید

1067
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حسین اربابیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

1068
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای اربابی

200200حسین اربابی زادهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1069
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای سه قلعه-شهرستان زابل1زابل

حسین اکبری 

شاهرودی
سازمان شیالت160160

پرورش مرغ بومی1070
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200حسین آذریانبانک کشاورزیروستای حسین آباد جر1زابل

قاب سازی1071
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسین آشوریبانک توسعه تعاوننیمروز روستای سفلی1نیمروز
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1072

طرح توجیهی 

تراکتور فرگوسن 

 تک و تریلی 475

چهارچرخ

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی528528حسین بارانیبانک کشاورزیشندک1هیرمند

1073
خرید تراکتور با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان روستای چاه 

الوند
وزارت جهاد کشاورزی786785حسین بامریبانک کشاورزی

1074

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی360360حسین بختهبانک کشاورزیروستای محمدشاهکرم- زهک2زهک

1075
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حسین بزرگبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

1076
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز محمد اباد 

لورگ باغ
وزارت جهاد کشاورزی460460حسین بزی توداربانک کشاورزی

1077
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حسین بهادربانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

1078
خرید کامیونت 

 تنی8یخچالدار 

سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای ارباب
وزارت جهاد کشاورزی18001800حسین پتوسانبانک کشاورزی

1079
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حسین پودینهبانک کشاورزیاسالم آباد-شهرستان زابل1زابل

1080
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حسین پودینهبانک کشاورزی8جام جم -شهرستان زابل1زابل

1081
تجهیزات و ادوات 

صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حسین پودینهبانک کشاورزیروستا- بخش مرکزی- زابل 1زابل

1082
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حسین پودینهپست بانکخیابان نیمروز-شهرستان زابل1زابل

1083
خرید )شیالت

ادوات ماهیگیری

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حسین پودینه پورپست بانک19زابل روستای سه قلعه دشتی 2زابل

گلیم بافی1084
سیستان 

وبلوچستان
200200حسین پودینه خانیپست بانکروستای گزموم1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1085
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

حسین پودینه 

غالمی
سازمان شیالت200200

1086

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

تک و ادوات 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای کدخدا علی نمرودی

وزارت جهاد کشاورزی398398حسین پیل هواییبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری1087
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای گلخانی-سابوری
وزارت جهاد کشاورزی500500حسین پیوندصندوق کارآفرینی امید

تولید حصیر1088
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

بهشتی -روستای فقیر لشکری 

10

200200حسین تاک شهرکیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1089
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکشهرستان زهک روستای واصالن1زهک

حسین ثانی 

سنچولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

تولید حصیر1090
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

محمد آباد سرگزی
200200حسین ثریابانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1091

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 ۳۹۹فرگوسن 

جفت

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای پکک حاجی حیدر1هیرمند

حسین جان 

یعقوبیان
وزارت جهاد کشاورزی11501150

1092
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای شهرک گلخانی-سابوری
وزارت جهاد کشاورزی200200حسین جنانیبانک کشاورزی

1093
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حسین چوبکینپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

1094
طرح توجیهی 

زنبورداری

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای شندک کیان 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی19681968حسین خندانپست بانک

پرورش گاو شیری1095
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی480480حسین خواجهبانک کشاورزینیمروز حجت اباد1نیمروز
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1096
پرورش گوسفند 

 راسی25داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200حسین دهباشیبانک کشاورزیروستای دهباشی1هامون

1097
خرید تراکتور 

 جفت399

سیستان 

وبلوچستان
1سیب و سوران

سیب وسوران یخش مرکزی 

روستای ناصرآباد
وزارت جهاد کشاورزی360360حسین دهواریبانک کشاورزی

1098
خرید تراکتور 

475فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک بخش جزینک روستای 

آس قاضی
وزارت جهاد کشاورزی520520حسین رفیعیبانک کشاورزی

قاب سازی1099
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستاس سهراب - نیمروز 

شیخی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسین روانانبانک توسعه تعاون

1100
طرح خرید 

کمباین

سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند روستای خمر
وزارت جهاد کشاورزی14001400حسین سارانیبانک کشاورزی

1101

خرید تراکتور 

 جفت به 475

مبلغ 

600/000/00 

ریال با اشتغالزایی 

 نفر2

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

خیابان - شهرستان نیمروز

8وحدت - وحدت
وزارت جهاد کشاورزی460460حسین سارانیبانک کشاورزی

1102
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حسین ساالریبانک کشاورزیروستای سه قلعه-شهرستان زابل1زابل

1103

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی510510حسین ساالریبانک کشاورزیزهک2زهک

1104

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

جفت

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای سراوانی

وزارت جهاد کشاورزی468468حسین سراوانیبانک کشاورزی

1105
خرید کامیونت 

 تنی6یخچالدار 

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کرباسک۰مرکزی
سازمان شیالت18561856حسین سرگزیپست بانک
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1106
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

حسین سرگلی 

شاهرودی
سازمان شیالت200200

1107
تجهیزات و ادوات 

صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حسین سنچولیبانک کشاورزیبخش مرکزی روستا- زابل 1زابل

پرورش مرغ بومی1108
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان نیمروز روستای 

حیدراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200حسین سنچولیبانک کشاورزی

پرورش بره پرواری1109
سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کربالیی قریان۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین سیاه سرصندوق کارآفرینی امید

1110
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حسین شاهرودیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

1111
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حسین شاهرودیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

1112

خرید تراکتور 

 تک به 475مدل 

مبلغ 

670/000/000 

ریال و با 

 نفر2اشتغالزایی 

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش - شهرستان نیمروز

روستای لورگباغ- سابوری
وزارت جهاد کشاورزی360360حسین شهامتیبانک کشاورزی

1113

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک485فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای کرکو

وزارت جهاد کشاورزی466466حسین شهرکیبانک کشاورزی

1114
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید200200حسین شهرکیصندوق کارآفرینی امید

1115

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی570570حسین شهرکیبانک کشاورزیروستای جزینک-زهک2زهک
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1116
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حسین شورودیبانک کشاورزی-بخش مرکزی- زابل 1زابل

1117
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

خیابان جام جم -شهرستان زابل

13
سازمان شیالت200200حسین شورودیپست بانک

1118
تجهیزات و ادوات 

صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیاسالم آباد-بخش مرکزی - زابل 1زابل

حسین شورودی 

ساالری
سازمان شیالت200200

1119
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای فتح آباد۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی400400حسین شیبک مقدمصندوق کارآفرینی امید

خیاطی1120
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای اله دو
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسین صابریانپست بانک

1121
خرید ادوات و 

تجهیزات

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-سیستان و بلوچستان 

شهرک علی -شهرستان هامون 

اکبر

سازمان شیالت200200حسین صیادبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی1122
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش - شهرستان نیمروز

ادیمی- مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200حسین صیاد اربابیبانک کشاورزی

1123
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حسین صیادیبانک کشاورزیشهرستان هامون1هامون

1124
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

حسین عباسیان 

ادیمی مقدم
سازمان شیالت200200

پرده دوزی1125
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسین عظیمی فردبانک توسعه تعاونروستای لوتک-شهرستان هامون1هامون

پرورش گاو شیری1126
سیستان 

وبلوچستان
2زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

روستای اسالم آباد ده کول
بانک کشاورزی

حسین علی 

سنچولی
وزارت جهاد کشاورزی500500

کارگاه حصیربافی1127
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
100100حسین علی صیادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید حصیر1128
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای دهنو پشت ادیمی
200200حسین علی لطفیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاوشیری1129
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای علی 

جعفرعلیا

وزارت جهاد کشاورزی960960حسین علی میربانک کشاورزی
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تولیدات چرم1130
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

روستای اسکل
پست بانک

حسین علی 

میرشکاری
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1131
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حسین عنایتپست بانکشهرستان زابل1زابل

پرورش مرغ بومی1132
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200حسین فداییبانک کشاورزیروستای ده حسن پیری- زهک1زهک

1133
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای - شهرستان نیمروز 

درددل
وزارت جهاد کشاورزی460460حسین قادرشریکبانک کشاورزی

1134

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

جفت

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای میرشکار

وزارت جهاد کشاورزی610610حسین گرگیچبانک کشاورزی

کارگاه حصیربافی1135
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای مال علی

200200حسین لک زاییبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1136
سیستان 

وبلوچستان
200200حسین محمدزاییبانک توسعه تعاونلوتک- هامون 1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1137
خرید تراکتور 

 جفت475

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش - شهرستان نیمروز

روستای صادق- سابوری
بانک کشاورزی

حسین محمودی 

دلیر
وزارت جهاد کشاورزی460460

1138
پرورش گوسفند 

 راسی199

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین میرصندوق کارآفرینی امیدروستای علیرضا2هامون

تعمیرچرخ خیاطی1139
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسین میربانک توسعه تعاونروستای کارگاه پوکک-هیرمند1هیرمند

1140

تجهیز استخر 

پرورش ماهی 

گرمابی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

- بخش مرکزی - زهک 

روستای کود
سازمان شیالت250250حسین میرشکاریصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی1141
سیستان 

وبلوچستان
200200حسین میرشکاریپست بانکهامون محمد آباد1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1142
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حسین میرگلبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز
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1143
 399خرید تراکتور

جفت با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای شهرک گلخانی-سابوری
وزارت جهاد کشاورزی990990حسین هراتی نیابانک کشاورزی

1144
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حسینعلی ابراهیمیپست بانکشهرستان زابل1زابل

پرورش شتر1145
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- بخش مرکزی - زهک 

روستای محمد شاهکرم
وزارت جهاد کشاورزی24002400حسینعلی اربابی اولبانک کشاورزی

1146
طرح توجیهی 

کارگاه حصیر بافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای مال علی

200200حسینعلی ایزدکشببانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی1147
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200حسینعلی آچاکبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی1148
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستا - بخش مرکزی- زابل 

علی آباد جهانتیغ
بانک کشاورزی

حسینعلی جهان 

تیغ
وزارت جهاد کشاورزی200200

پرواربندی گوساله1149
سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای درگی۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسینعلی دالورصندوق کارآفرینی امید

1150
ساخت جایگاه و 

پرورش گاو شیری

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی960960حسینعلی راستابانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

1151

 475خریدتراکتور 

تک دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان خمک روستای شیخ 

لنگی

بانک کشاورزی
حسینعلی رخشانی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی570570

پرورش مرغ بومی1152
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حیدراباد۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200حسینعلی سپهربانک کشاورزی

1153
پرورش شتر 

 راسی10داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

روستای - شهرستان زهک 

جزینک
وزارت جهاد کشاورزی13201320حسینعلی شهرکیبانک کشاورزی

1154

شستشو و دانه 

بندی مخلوط شن 

و ماسه

سیستان 

وبلوچستان
30نیمروز

شهرستان نیمروز بخش صابری 

روستای گلخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت82718200حسینعلی شهرکیپست بانک
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1155

 475خریدتراکتور 

تک دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای 

صفدرمیربیک

بانک کشاورزی
حسینعلی شهرکی 

نیا
وزارت جهاد کشاورزی570570

کار بافی1156
سیستان 

وبلوچستان
200200حسینعلی شیردلیبانک توسعه تعاونمرکزی- نیمروز 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1157
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

حسینعلی 

ظفرپورحافظ
سازمان شیالت200200

1158
پرواربندی بره و 

بزغاله

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

روستای - شهرستان زهک 

جنب جاده اصلی- خواجه احمد
وزارت جهاد کشاورزی13501350حسینعلی عالجیبانک کشاورزی

1159
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای اربابی

200200حسینعلی مرقوبیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری1160
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

کربالیی -بخش مرکزی - زابل 

قربان
بانک کشاورزی

حسینعلی هراتی 

اکرمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

سوزن دوزی1161
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

بخش -شهرستان کنارک

روستای -دهستان کهیر-مرکزی

شمه سر

200200حسینه عزیزیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1162
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
150150حسینه کشانیصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای ناهوک2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1163
سیستان 

وبلوچستان
200200حسینه کوبچیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1164
سیستان 

وبلوچستان
200200حسینه مریدیبانک توسعه تعاونکنارک روستای سورکمب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1165

خرید 

جفت 399تراکتور

با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

مرکزی روستای هیت
بانک کشاورزی

حشمت اله 

محتشمی
وزارت جهاد کشاورزی906906

قالب بافی1166
سیستان 

وبلوچستان
3سرباز

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان سرباز بخش پارود 

روستای جنگل

200200حصینه برشانصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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خیاطی1167
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حفصه امینیصندوق کارآفرینی امیدابتر- ایرانشهر 1ایرانشهر

سوزن دوزی1168
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

شهر راسک محله احمد اباد
160160حفصه رکابدار نوازبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1169
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160حفصه سکندریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1170
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

دادکان سفلی
بانک توسعه تعاون

حفصه فاتحی 

دادکان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1171
سیستان 

وبلوچستان
200200حفصیه بیجارزهیصندوق کارآفرینی امیدچابهار ، روستای کمب1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1172
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200حفضه داهی زهیپست بانکایرانشهر دامن1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1173
سیستان 

وبلوچستان
200200حفیضه دریاگردصندوق کارآفرینی امیدکنارک روستای پزم تیاب2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1174

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

جفت دیفرانسیل 

با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1میرجاوه

میرجاوه بخش مرکزی روستای 

فیض آباد
وزارت جهاد کشاورزی698698حفیظ اله ریگیبانک کشاورزی

خیاطی زنانه1175
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300حفیظه آبرودپست بانکپیرانچ- ایرانشهر 1ایرانشهر

1176
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حکیم جاللی نیاپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

1177
کارگاه سوزن 

خیاطی-دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200حکیمه اربابیصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای جهاد آباد2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1178
سیستان 

وبلوچستان
200200حکیمه بامریصندوق کارآفرینی امیدکلینک حسن خانی- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1179
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای افتخارآباد
200200حکیمه سنجرانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرده دوزی1180
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

منصوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حکیمه کولپست بانک
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1181
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کربالیی قربان۰مرکزی
بانک کشاورزی

حکیمه هراتی 

سالمت
وزارت جهاد کشاورزی200200

1182

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 485فرگوسن 

تک و ادوات 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای دهمرده

وزارت جهاد کشاورزی465465حلیم دهمردهبانک کشاورزی

حصیر بافی1183
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای سیاه -شهرستان هامون

پشته
200200حلیم شیبکبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خامه دوزی1184
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای -بخش مرکزی

جنگیخون
200200حلیمه ارامصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1185
خامه دوزی 

سیستان

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش سابوری 

روستای میل نادر
200200حلیمه اردونیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1186
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

نابهری
200200حلیمه ایرندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی1187
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای پیران-مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200حلیمه آذرگونبانک کشاورزی

تولید البسه محلی1188
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش سابوری 

روستای شهرک گلخانی
200200حلیمه آذین فربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلسازی1189
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حلیمه آشوریبانک توسعه تعاوننیمروز روستای سفلی1نیمروز

سوزندوزی1190
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

نوک آباد
160160حلیمه بادپاپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1191
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای کمو 

بازار
200200حلیمه بادفربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کارگاه گلیم بافی1192
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای اکبرآباد
بانک توسعه تعاون

حلیمه بارانی 

پوراصل
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1193
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای بیت آباد
150150حلیمه پورمندبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پرورش مرغ بومی1194
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی180180حلیمه جهان تیغبانک کشاورزیزهک روستای علیجان گلزار1زهک

1195

طرح توجیهی 

خرید کمباین و 

ادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
3هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای خاک سفیدی

وزارت جهاد کشاورزی57705770حلیمه درندناروییبانک کشاورزی

خیاطی1196
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای پلگی سید
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حلیمه رحمت زاییبانک توسعه تعاون

1197
دوخت لباس 

محلی

سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

راسک خیابان بلوچ جنب 

مدرسه خدیجه کبری
200200حلیمه ریگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1198
خیاطی و دوخت 

لباس

سیستان 

وبلوچستان
200200حلیمه ریگیبانک توسعه تعاونخاش روستای نصرت آباد1خاش

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1199
سیستان 

وبلوچستان
200200حلیمه رییسیصندوق کارآفرینی امیدسرباز بخش پارود روستای هنگ1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1200
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای حسین آباد
بانک توسعه تعاون

حلیمه زادهش 

طالیه
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1201
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

دورودی رحمان آباد
200200حلیمه زارعیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1202
سیستان 

وبلوچستان
200200حلیمه ساسولیبانک توسعه تعاونروستای منزل آب- زاهدان 1زاهدان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1203

طرح توجیهی 

کارگاه مکرومه 

بافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای سراوانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حلیمه سراوانیبانک توسعه تعاون

1204
خیاطی و دوخت 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200حلیمه شاهرضاییبانک توسعه تعاونشهرستان خاش بخش نوک اباد1خاش

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1205
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای ناصری
200200حلیمه شهنوازیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1206
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حلیمه شیخی کبیربانک توسعه تعاونروستای تیمور اباد1نیمروز

1207
تولید لباس محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای یزدانپور
200200حلیمه صیادبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی1208
سیستان 

وبلوچستان
200200حلیمه صیادیبانک توسعه تعاونکنارک روستای چراغ اباد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی1209
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200حلیمه صیادیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

تولید پوشاک1210
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حلیمه عالی مقدمپست بانکروستای ارشاد- هامون 1هامون

پرورش مرغ بومی1211
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200حلیمه علمیبانک کشاورزیروستای مستی خون-زهک1زهک

1212
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200حلیمه غالم زهیصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای دزک2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی1213
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

روستای -بخش مرکزی-فنوج

هیمنی
150150حلیمه لشکریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1214
طرح توجیهی 

پوشاک

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

دوست محمد خیابان امام 

خمینی داخل پاساژ محمد 

روسول اهلل

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حلیمه لکزاییپست بانک

سوزن دوزی1215
سیستان 

وبلوچستان
200200حلیمه لیاقت زادهبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرده دوزی1216
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حلیمه مرادیپست بانکعلی آباد-بزمان-ایرانشهر1ایرانشهر

1217
پرورش گوسفند و 

 راسی99بز 

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هامون دهستان 

محمد آبادروستای سیاه پشته

وزارت جهاد کشاورزی500500حلیمه مهدویصندوق کارآفرینی امید

حصیربافی1218
سیستان 

وبلوچستان
200200حلیمه میر بزرگبانک توسعه تعاونمیلک- هیرمند 1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلسازی1219
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حلیمه میرشکاربانک توسعه تعاونروستا خمک1زهک

رودوزیهای سنتی1220
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

هیتک
160160حلیمه میهنیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی1221
سیستان 

وبلوچستان
200200حلیمه ناروییصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای جعفراباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1222
خیاطی و دوخت 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

اسپیتک
بانک توسعه تعاون

حلیمه ناصمی 

طبس
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی مردانه1223
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حمزه آبگونبانک توسعه تعاونروستای گل محمد بیک1زابل

پرورش دام سبک1224
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300حمزه شهلی برصندوق کارآفرینی امیدخاش پشتکوه روستای دوربن1خاش

1225
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200حمزه مالکیبانک کشاورزیروستای فتح آباد1زابل

1226

لوله کشی 

طرح بدون )سیار

بیکار کلینک 

(اعظم خانی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امید200200حمزه مستفیصندوق کارآفرینی امیدکلینک اعظم خانی-ایرانشهر2ایرانشهر

خرید تراکتور1227
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی510510حمل شهنوازیبانک کشاورزیشهرستان خاش روستای چهزار2خاش

گلیم بافی1228
سیستان 

وبلوچستان
200200حمیرا چاری زادهپست بانکهامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1229
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش - شهرستان هیرمند 

روستای جانی میلک- مرکزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حمید اربابیبانک توسعه تعاون

1230
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
2فنوج

روستای سی - شهرستان فنوج

سلمان
وزارت جهاد کشاورزی400400حمید استادیصندوق کارآفرینی امید

1231

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک475فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای لنگر بارانی

وزارت جهاد کشاورزی522522حمید بارانیبانک کشاورزی

1232
خرید تراکتور 

 جفت485

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی640640حمید براهوییبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز
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1233
طرح توجیهی 

پرورش گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300حمید براهوئیصندوق کارآفرینی امیدبنجار روستای بریچی جنوبی1زابل

1234
 399خرید تراکتور

جفت

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی680680حمید پورکرمیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

پرورش دام سبک1235
سیستان 

وبلوچستان
3زهک

زهک بخش مرکزی جنب 

پاسگاه بزی روستای درویش 

پیری

وزارت جهاد کشاورزی700700حمید پیریصندوق کارآفرینی امید

پرورش مرغ بومی1236
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200حمید ترقویی کمکبانک کشاورزیزهک روستای ترقویی2زهک

پروار بندی گوساله1237
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

شهرستان هیرمند روستای 

حسین علی خان
بانک کشاورزی

حمید رضا داور 

خواه منش
وزارت جهاد کشاورزی200200

پرورش گاو شیری1238
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای میرحسین ۰مرکزی

سرحدی

وزارت جهاد کشاورزی990990حمید رضا سرحدیبانک کشاورزی

1239
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

گل محمد - بخش مرکزی-زابل 

بیک
وزارت جهاد کشاورزی500500حمید رضا صفویصندوق کارآفرینی امید

حصیر بافی1240
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای - بخش مرکزی - زابل 

کرباسک
پست بانک

حمید رضا لشکری 

سیاسر
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1241
پرورش )دامداری 

(گوسفند و بز

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای _دهستان ابتر_ایرانشهر

کلیران
وزارت جهاد کشاورزی200200حمید رنجبرصندوق کارآفرینی امید

1242

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

 ( دستگاه 2)تک 

و جفت 

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
4میرجاوه

میرجاوه بخش ریگ ملک 

روستای خالد اسالمبولی
وزارت جهاد کشاورزی23002300حمید ریگیبانک کشاورزی

پوشاک1243
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حمید شهرکیبانک توسعه تعاونخیابان امام خمینی-هیرمند1هیرمند

شیالت1244
سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حمید قزاقپست بانکزهک1زهک
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1245

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 399فرگوسن

جفت و ادوات 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای پوکک حاجی حیدر

وزارت جهاد کشاورزی677677حمید گله بچهبانک کشاورزی

1246

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک475فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای میلک

وزارت جهاد کشاورزی466466حمید نارویی فرزینبانک کشاورزی

1247
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای سه قلعه-شهرستان زابل1زابل

حمیدرضا بابایی 

شاهرودی
سازمان شیالت200200

حصیر بافی1248
سیستان 

وبلوچستان
350350حمیدرضا بارانیبانک توسعه تعاونروستای کوشه سفلی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1249
تجهیز و احداث 

شیالت

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای کرباسک
بانک کشاورزی

حمیدرضا بارانی 

کرباسکی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

1250
پرورش گوسفند 

 راسی99داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیدک دهمرده2هامون

حمیدرضا بدیع 

تابان
وزارت جهاد کشاورزی11001100

1251
خریدتراکتور و 

ادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیخاش روستای افتخار اباد2خاش

حمیدرضا 

جمالزهی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی10701070

1252
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای حیدر اباد سلیمان
وزارت جهاد کشاورزی350350حمیدرضا رازایانبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی1253
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای قایم 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200حمیدرضا رمضانیبانک کشاورزی

1254
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای سه قلعه-شهرستان زابل1زابل

حمیدرضا سلمان 

زاده
سازمان شیالت200200
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1255

خرید تراکتور 

 تک ۴۷۵

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی360360حمیدرضا شهرکیبانک کشاورزیزهک روستای لچوی2زهک

1256

کاشت )کشاورزی 

محصوالت سبزی 

(وصیفی

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای _بمپور_ایرانشهر 

نوکجوب
بانک توسعه تعاون

حمیدرضا قادری 

نوک آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

دامداری1257
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

استان سیستان و بلوچستان ـ 

شهرستان خاش ـ روستای 

افتخار آباد ـ کوچه شهید احمد 

سارانی، وسط کوچه منزل 

لطیف بزی

صندوق کارآفرینی امید
حمیدرضا کریمی 

کوشا
وزارت جهاد کشاورزی500500

1258

مجتمع خدمات 

رفاهی وجایگاه 

سوخت بین راهی

سیستان 

وبلوچستان
14دلگان

جاده ایرانشهر دلگان 70کیلومتر 

سمت راست جاده
پست بانک

حمیدرضا کوچک 

کپور چالی
2022020220

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 

ای

پرورش مرغ بومی1259
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای منصوری-مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200حمیدرضا میرانیبانک کشاورزی

پرورش زنبورعسل1260
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

روستای - شهرستان زهک

سنچولی از توابع روستای گوری
وزارت جهاد کشاورزی10001000حمیدرضا میریبانک کشاورزی

سوزن دوزی1261
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

-بخش سرباز - شهرستان سرباز 

 روستای گوردر
200200حمیده اربابیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1262
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش مرکزی روستای 

جکیگور

200200حمیده اسکانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1263
سیستان 

وبلوچستان
200200حمیده اصغریپست بانکروستای سیاه پشته1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی1264
سیستان 

وبلوچستان
120120حمیده امیریصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیکشهر روستای نگار1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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ارایشگاه زنانه1265
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300حمیده انوریبانک توسعه تعاونسوراپ- ایرانشهر 1ایرانشهر

سوزن دوزی1266
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

اسالم آباد گینز
200200حمیده ایرندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1267
سیستان 

وبلوچستان
160160حمیده آصفیبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1268
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

نوک آباد
160160حمیده بادپابانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری1269
سیستان 

وبلوچستان
3دلگان

- جلگه چاه هاشم - دلگان 

روستای چگردک
وزارت جهاد کشاورزی500500حمیده بامری تنهاصندوق کارآفرینی امید

1270
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای آب بخش 

منزل نورالدین بامدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500حمیده بامری مؤذنبانک توسعه تعاون

1271

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460حمیده بخته ییبانک کشاورزیروستای محمدشاهکرم- زهک2زهک

لباسهای محلی1272
سیستان 

وبلوچستان
200200حمیده براهویی پورپست بانکهامون روستای ارباب1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1273

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای گمشاد

200200حمیده بزیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1274
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

بخش - شهرستان قصرقند 

ساربوک ساربوک
160160حمیده بلوچیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپر مواد غذایی1275
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حمیده بلوچی بهصندوق کارآفرینی امیدبخش مرکزی قصرقند1قصرقند

سوزن دوزی1276
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک بخش مرکزی روستای 

دور
200200حمیده پکبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی1277
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200حمیده پنجه کوبیبانک کشاورزیروستای سیاسر-زهک1زهک

کار بافی1278
سیستان 

وبلوچستان
200200حمیده پهلوان نژادبانک توسعه تعاونروستای ولیداد- نیمروز 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی1279
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

بخش - شهرستان قصرقند 

ساربوک روستای دزبن
160160حمیده تیناببانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1280
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

شهرستا ن ایرانشهر دامن 

روستای ابادان
150150حمیده جمشیدزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی1281
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای زینل
200200حمیده جهانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی1282
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

روستای -بخش مرکزی-فنوج

اهلل آباد
220200حمیده چاکریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1283
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

-شهرستان سرباز بخش مرکزی 

 جکیگور
200200حمیده چرخ پادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1284
پرورش گاو 

(راسی19)شیری 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای رنده شهرکی

وزارت جهاد کشاورزی15001500حمیده حسینیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی1285
سیستان 

وبلوچستان
200200حمیده خدایاریصندوق کارآفرینی امیدمیرآباد- بمپور - ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس1286
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

خ امام علی -محمداباد-هامون

جنب سپاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حمیده خلیلی فردپست بانک

1287

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن ۤ

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای ملنگ حسن1هیرمند

حمیده ده مرده 

رحیم
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی1288
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای 

صفدرمیربیک

200200حمیده دهمردهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1289
 475خریدتراکتور 

تک دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیخمک- زهک2زهک

حمیده دهمرده 

بهروز
وزارت جهاد کشاورزی540540

خیاطی1290
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای کنگ 

پیران
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حمیده رضوانیانپست بانک

خیاطی1291
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حمیده رهداربانک توسعه تعاونزهک روستای سه قلعه1زهک
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1292

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200حمیده روانصندوق کارآفرینی امید

1293
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای ژاله ای۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی300300حمیده ریگیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی1294
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

آبشکی
100100حمیده رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1295
سیستان 

وبلوچستان
160160حمیده رییسیبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی1296
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهرشهرستان روستایی 

جالیکلگ
160160حمیده رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری1297
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300حمیده سلحشور برناصندوق کارآفرینی امیدخاش روستای میر اباد1خاش

1298
ساخت جایگاه و 

خرید گاو شیری

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

شهرستان نیمروز روستای فتح 

اهلل
وزارت جهاد کشاورزی540540حمیده سنچولیبانک کشاورزی

سوزن دوزی1299
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستا دک 

دهمرده
200200حمیده شهرکیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی1300
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200حمیده علی صوفیبانک کشاورزیغالمان-بخش مرکزی - زابل 1زابل

سوزن دوزی1301
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

سنگان علیا
200200حمیده کردبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1302
سیستان 

وبلوچستان
200200حمیده کمالیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای رمین2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1303
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حمیده محبیبانک توسعه تعاونروستای چرک1نیمروز

سوزندوزی1304
سیستان 

وبلوچستان
200200حمیده مختاریپست بانکشهرستان هامون روستای گزموم1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1305

باجه مستقل 

خدمات بانکی زیر 

نظر پست بانک

سیستان 

وبلوچستان
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات650650حمیده مزارزاییپست بانکایرانشهر شهر محمدان1ایرانشهر

خیاطی1306
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حمیده معمریبانک توسعه تعاوننیمروز روستای حیدراباد1نیمروز

سوزن دوزی1307
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بمپور روستای شمس 

اباد
200200حمیده مکسانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی1308
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای کمالی
وزارت جهاد کشاورزی200200حمیده مومن کهخابانک کشاورزی

1309
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
3هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100حمیده میرصندوق کارآفرینی امید

پرورش مرغ بومی1310
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای - بخش مرکزی- زابل

بنجار
وزارت جهاد کشاورزی200200حمیده میردادبانک کشاورزی

سوزن دوزی1311
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

پالن
200200حمیده ناروییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1312
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

بنو اسحق بازار
200200حمیده ورمرزاییبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1313
سیستان 

وبلوچستان
200200حمیرا ارفنداکصندوق کارآفرینی امیدسرباز راسک امام اباد1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1314
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حسین رضا جر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی440440حمیرا آذریانبانک کشاورزی

1315
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200حمیرا آژصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای وشنام2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1316
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200حمیرا بلوچصندوق کارآفرینی امیدچابهار بخش پالن روستای پالن2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1317
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت220220حمیرا دامنیپست بانکدامن-ایرانشهر1ایرانشهر

سوزن دوزی1318
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار روستای تیس جنب 

عیدگاه
200200حمیرا دلوشیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی1319
سیستان 

وبلوچستان
200200حمیرا دهواری نژادبانک توسعه تعاونکنارک روستای پارک هوتان1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1320
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش - شهرستان نیکشهر 

مرکزی روستای نوک آباد
100100حمیرا رحیمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1321
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

روستای چراغان
200200حمیرا رضاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سکه دوزی1322
سیستان 

وبلوچستان
10چابهار

چابهار دهستان رمین روستای 

عثمان اباد
200200حمیرا ریکیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1323
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

هلنچکان
100100حمیرا رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1324
سیستان 

وبلوچستان
200200حمیرا مسافرپست بانکایرانشهر دامن روستای بنوک1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1325
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

داروکان
160160حنانه هوتیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیربافی1326
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

بخش پالن روستای شیرمحمد 

بازار
200200حنیف آذرشبصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1327
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

- بخش مرکزی - چابهار 

روستای - دهستان پیرسهراب 

کلسکان

200200حنیفه آذرسابانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1328
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای 

صدیق زهی
200200حنیفه بازدارصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1329
عروسک سازی 

پیشرفته

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش مرکزی دهستان 

کمبل روستای تیس
200200حنیفه خدامصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کاشت نهال1330
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

هیچان
وزارت جهاد کشاورزی250250حنیفه درزادهصندوق کارآفرینی امید

1331

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200حنیفه ده دارصندوق کارآفرینی امید
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1332

سوزن دوزی 

کلینک اعظم )

خانی طرح بدون 

(بیکار

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک - ایرانشهر 

خیابان توحید- اعظم خانی
صندوق کارآفرینی امید200200حنیفه دیدبهصندوق کارآفرینی امید

1333

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200حنیفه روانصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی1334
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونچابهار روستای تیس2چابهار

حنیفه ریگی 

میرجاوه
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1335
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار مرکزی دشتیاری 

روستای میر ثوبان
200200حنیفه سدازهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1336
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش نوک آباد روستای 

گلنگور
160160حنیفه شهلی برپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1337
سیستان 

وبلوچستان
200200حنیفه میهنیصندوق کارآفرینی امیدروستای سند میر ثعبان- چابهار 3چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1338

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی660660حوا اسماعیلیبانک کشاورزیروستای نوری- زهک2زهک

سوزن دوزی1339
سیستان 

وبلوچستان
120120حوا بامریپست بانکایرانشهر بمپور ریکپوت1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1340

خرید تراکتور 

 جفت به 399

همراه ادوات 

شامل دیسک و 

نهرکن به مبلغ 

1/090/000/000 

ریال و با 

 نفر2اشتغالزایی 

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش - شهرستان نیمروز

روستای شریف آباد - مرکزی

غالم

وزارت جهاد کشاورزی700700حوا بخشی دهقانبانک کشاورزی
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سوزندوزی1341
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستایدوست -شهرستان هامون

محمد حاجی
200200حوا براهویی مقدمپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1342
گاوداری گاو 

شیری

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی640640حوا پرده یاقوتبانک کشاورزیخاش افتخارآباد2خاش

سوزن دوزی1343
سیستان 

وبلوچستان
200200حوا پودینهپست بانکروستای گزموم1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

عروسک سازی1344
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک دهستان خمک 

روستای پیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حوا پیریصندوق کارآفرینی امید

1345
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
120120حوا جمشیدزهیپست بانکایرانشهر چاه جمال1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1346
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای علی آباد
200200حوا حسین زمانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1347
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای قرقری

200200حوا خدایی بزیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1348
سیستان 

وبلوچستان
100100حوا دامنیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهربمپور بهشت اباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1349
سیستان 

وبلوچستان
150150حوا دامنیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر کلینک اعظم خانی1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1350

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

کلینک اعظم خانی -ایرانشهر

6خیام 
صندوق کارآفرینی امید200200حوا دبدبهصندوق کارآفرینی امید

1351
سوزن دوزی 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیک شهر بخش مرکزی 

روستای وانان
150150حوا درزادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی1352
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

وانان
200200حوا درزادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1353
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

افتخار آباد
200200حوا ذورقی بنجارصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1354
ساخت جایگاه و 

خرید گاو شیری

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی700700حوا سنچولیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز2نیمروز

1355
کارگاه سوزی 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای اربابی
200200حوا طلوعی نژادبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی1356
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حوا قربانیبانک توسعه تعاونروستای پردیس-زابل1زابل

پرورش مرغ بومی1357
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200حوا کوهکن مقدمبانک کشاورزیروستای باالخانه1نیمروز

قالیبافی1358
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روبروی مدرسه -خ باهنر-نیمروز

ی نور
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حوا گلستانه لگزیبانک توسعه تعاون

1359
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200حوا محمودیصندوق کارآفرینی امیدسوراب- ایرانشهر 1ایرانشهر

1360
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100حوا میرصندوق کارآفرینی امید

پرورش مرغ بومی1361
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200حورا آچاکبانک کشاورزی

گوسفند پرواری1362
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500حورا بزیصندوق کارآفرینی امیدخاش روستای افتخار اباد2خاش

تولید البسه محلی1363
سیستان 

وبلوچستان
200200حورا پودینهبانک توسعه تعاونز روستای ولیداد.شهرستان نیمر1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی1364
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

- بخش مرکزی-نیکشهر

روستای نوک آباد
160160حورالنساء امیریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی1365
سیستان 

وبلوچستان
100100حورالنساء اولیاییصندوق کارآفرینی امیدنیک شهر هیچان هشتیک باال1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دزی1366
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونکنارک پزم تیاب1کنارک

حورالنساء پشت 

رودی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1367
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

خیر آباد
صندوق کارآفرینی امید

حورالنساء غالم 

شاهی قاسم آبادی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی1368
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصرآباد
صندوق کارآفرینی امید

حوربی بی بلوچ 

زهی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

لباس محلی1369
سیستان 

وبلوچستان
200200حورنسا صوفیانبانک توسعه تعاونفقیر لشکری- نیمروز 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی1370
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای - شهرستان هامون 

لوتک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حورنساء آبارپست بانک

خیاطی1371
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حورنساء ریگیبانک توسعه تعاوندشت امیرنظام1زهک

1372
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200حوری بزرگ زادهصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای جهادآباد2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی1373
سیستان 

وبلوچستان
200200حوری سرگزیپست بانکروستای میر1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1374
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی100100حوری سهراب زهیصندوق کارآفرینی امیدغریب آباد- بزمان - ایرانشهر 1ایرانشهر

سوزن دوزی1375
سیستان 

وبلوچستان
200200حوریا ساالریپست بانکاخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1376
بسته بندی 

خشکبار

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای پردیس بنجار۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200حوریه آزادیخواهبانک کشاورزی

خامه دوزی1377
سیستان 

وبلوچستان
200200حوریه کاظم نژادیبانک توسعه تعاونروستای سرحدی-زابل1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

13783673767313
سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حیدر پودینهبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

1379

تعمیرگاه 

کلینک )مکانیکی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید500500حیدر دادستانصندوق کارآفرینی امید

کشاورزی1380
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10001000حیدر روستاصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر روستای بمپور سردگال7ایرانشهر

پرورش گاو شیری1381
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش پشت -شهرستان نیمروز

روستای سه قلعه-اب
وزارت جهاد کشاورزی12001200حیدر سنچولیبانک کشاورزی
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کارگاه حصیربافی1382
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند روستای 

مالعلی

300300حیدر صیاد آبتینبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1383
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200حیدر فرشیدسانپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

1384
خرید تراکتور با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان دلگان بخش جلگه 

روستای علی اباد کچک

وزارت جهاد کشاورزی775775حیدر ناروییپست بانک

گلیم بافی1385
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای سیاه -شهرستان هاون

پشته
بانک توسعه تعاون

حیدرعلی رخشانی 

نسب
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1386
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای - شهرستان هیرمند

مالعلی
سازمان شیالت200200حیدرعلی وزینیپست بانک

1387

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن ۤ

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200خاتون بارانی زادهبانک توسعه تعاونلنگر بارانی1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1388
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای علی 

آباد
بانک کشاورزی

خاتون بلوچ زهی 

گردشتی
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1389
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدروستای ناصرآباد1کنارک

خاتون بلوچی 

شفعی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی1390
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای 

جزینک

200200خاتون پروازصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1391
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

جوت آباد
160160خاتون چوت آبادیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1392
سوزندوزی و 

گلدوزی

سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

رمین
200200خاتون ملک بلوچیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1393
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای جعفراباد1ایرانشهر

خاتون ملک 

سپیدکار
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1394
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بمپور محمدان 

روستای نوکجوب
150150خاتون ملک ناروییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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خیاطی1395
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خاطره بارانیبانک توسعه تعاونشهرک گلخانی1نیمروز

کاشت نهال1396
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

هیچان
وزارت جهاد کشاورزی250250خالد حاتمی نیاصندوق کارآفرینی امید

حصیربافی1397
سیستان 

وبلوچستان
200200خالد رییسیبانک توسعه تعاونکنارک روستای ناصرآباد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری1398
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200خالد محمودیبانک توسعه تعاونایرانشهر پشت رودخانه نمردیان1ایرانشهر

سوزن دوزی1399
سیستان 

وبلوچستان
200200خالده مارندگانیبانک توسعه تعاونخاش بخش ایرندگان1خاش

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1400
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

بیت آباد
200200خان بی بی آرچینصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1401
سیستان 

وبلوچستان
200200خان بی بی بامریصندوق کارآفرینی امیدنوک آباد سرهنگ- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1402

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای محمدشاهکرم- زهک1زهک

خان بی بی بدیع 

بریچی
وزارت جهاد کشاورزی410410

سوزن دوزی1403
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

بخش - شهرستان قصرقند 

ساربوک روستای هزاره ای
بانک کشاورزی

خان بی بی بلوچ 

زهی
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1404
سیستان 

وبلوچستان
200200خان بی بی بلیدییصندوق کارآفرینی امیدشهرستان سرباز بخش پارود2سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1405
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

اسپه
بانک توسعه تعاون

خان بی بی جمال 

زهی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1406
سیستان 

وبلوچستان
200200خان بی بی رودینیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای پرومی2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپرمارکت1407
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

 2دلگان روستای چاه شور

شهرک الزهرا
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500خان بی بی ریکنوازصندوق کارآفرینی امید

تراکنور1408
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان سرباز بخش پیشین 

محله گزدان

بانک کشاورزی
خان بی بی شمس 

اسکانی
وزارت جهاد کشاورزی900900

1409
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200خان بی بی کاوهبانک توسعه تعاونکنارک روستای ناصر اباد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی1410
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش سرباز روستای 

حاجی آباد

200200خان بی بی مهربانصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1411

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی470470خان بی بی ناروییبانک کشاورزیدرویش پیری- زهک2زهک

کارگاه حصیربافی1412
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
100100خانعلی اربابی زادهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1413
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خانعلی اله دوبانک توسعه تعاونروستا امیرنظام1زهک

1414
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای قایم -شهرستان زابل

آباد
سازمان شیالت200200خانعلی پیل مالپست بانک

1415

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی470470خاور بزی اله ریبانک کشاورزیروستای اله ری-زهک2زهک

پرورش مرغ بومی1416
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200خاور دهقانصندوق کارآفرینی امیدروستای حسنخون-زهک1زهک

1417
طرح توجیهی 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای سنجرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خاور نورابانک توسعه تعاون

1418
بافت فرش 

دستبافت

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدفیروزه ای- شهرستان هامون 1هامون

خاور هراتی 

سالخورده
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کارگاه حصیر بافی1419
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای تخت عدالت

بانک توسعه تعاون
خدابخش اربابی 

زاده
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولیدات چرم1420
سیستان 

وبلوچستان
200200خدابخش اوکاتیپست بانکشهرستان زابل روستای ژاله ای1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1421
خرید تراکتور 

وادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
2کنارک

بخش زراباد روستای اسماعیل 

چاه
وزارت جهاد کشاورزی11401140خدابخش بلوچبانک کشاورزی

1422
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
2فنوج

روستای جوگز - شهرستان فنوج

پایین
وزارت جهاد کشاورزی450450خدابخش سهویی بهصندوق کارآفرینی امید
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1423
خرید تراکتور 

تک با ادوات475

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

مرکزی روستای پتهک
وزارت جهاد کشاورزی870870خدابخش فوالدیبانک کشاورزی

1424
خریدتراکتور و 

ادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیخاش پشتکوه اسالم اباد2خاش

خدابخش 

یارمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی550550

سوزن دوزی1425
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

باال قلعه
200200خداخیر ایرندگانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1426
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

باال قلعه
160160خداخیر ایرندگانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1427
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش الشار-نیکشهر

جاکس
160160خداخیر بنبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1428
سیستان 

وبلوچستان
200200خداخیر تاسهصندوق کارآفرینی امیدکنارک بخش زراباد روستای جد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1429
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خداخیر شهلی برپست بانکعلی اباد-ایرانشهر1ایرانشهر

سوزن دوزی1430
سیستان 

وبلوچستان
150150خداخیر ناروییصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور نوکجوب1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1431
پرورش گوسفند 

 راس20داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای سیاه -شهرستان هامون

پشته
وزارت جهاد کشاورزی200200خداداد اصغریبانک کشاورزی

1432
خرید تراکتور 

475 mfبا ادوات 

سیستان 

وبلوچستان
1سیب و سوران

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سیب و سوران روستای چاه 

کرشانیان

وزارت جهاد کشاورزی540540خداداد دهانیبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری1433
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای فتح -شهرستان نیمروز

اله
وزارت جهاد کشاورزی600600خداداد سنچولیبانک کشاورزی

1434

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500خداداد شیخ لنگیبانک کشاورزیروستای شیب گوره- زهک2زهک

1435

خرید تراکتور 

 دو 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی450450خداداد گرگیچبانک کشاورزیروستای محمدشاهکرم- زهک1زهک
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سوزن دوزی1436
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

بخش - شهرستان قصرقند 

مرکزی روستای هلنچکان
160160خدارحم ارجمندیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1437
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای هزار ه ای
160160خدارحم بلوچبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی1438
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

مرکزی روستای آپشکی
160160خدارحم چاکرزهیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1439
سیستان 

وبلوچستان
200200خدارحم چاکریصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1440
سیستان 

وبلوچستان
200200خدارحم درزادهبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1441
سیستان 

وبلوچستان
200200خدارحم راوشپست بانکایرانشهر بمپور سعیداباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1442
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160خدارحم رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی بلوج1443
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکایرانشهر نوک آباد سرهنگ1ایرانشهر

خدارحم صداقتی 

فرد
120120

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1444

ساخت و تجهیز 

فروشگاه عرضه 

آبزیان

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

-خیابان هامون-شهرستان زابل

18نبش هامون 
سازمان شیالت24002400خدارحم صیادیبانک کشاورزی

1445
خدمات کشت و 

فروش زعفران

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای محمداباد ۰مرکزی

هراتی

وزارت جهاد کشاورزی420420خدامراد شهدادیبانک کشاورزی

1446
 30شتر داشتی 

راسی

سیستان 

وبلوچستان
2میرجاوه

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان میرجاوه بخش –

الدیز محمد آباد سوران

وزارت جهاد کشاورزی30003000خدامراد کهرازهیبانک توسعه تعاون

1447

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

روستای - محمدشاهکرم -زهک

کوهکن
وزارت جهاد کشاورزی460460خدانور نظرخانیبانک کشاورزی

خیاطی1448
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خدیجه اربابیپست بانکگیمان- بزمان - ایرانشهر 1ایرانشهر
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1449

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی360360خدیجه اشترکبانک کشاورزیروستای یادگار- زهک2زهک

بافتنی سنتی1450
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

ادیمی
200200خدیجه افروزهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالی بافی1451
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خدیجه بامریصندوق کارآفرینی امیدشهرستان زهک دهستان خمک1زهک

1452
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
160160خدیجه بلوچپست بانکبخش مرکزی دهستان مخت1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1453
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

وشنام
200200خدیجه بلوچصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی1454
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

جکان
160160خدیجه بلوچپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی1455
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

زیرک آباد
100100خدیجه بلیدهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1456
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160خدیجه بلیدهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1457
خیاطی لباس 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200خدیجه بوزارصندوق کارآفرینی امیدراسک روستای چراغان1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی1458
سیستان 

وبلوچستان
200200خدیجه پودینهپست بانکروستای تیمور آباد1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1459
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خدیجه پودینه ییصندوق کارآفرینی امیدزابل ـ روستای سه قلعه1نیمروز

سوزندوزی1460
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای بهرام -شهرستان هامون

آباد
200200خدیجه پیرکمالیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیربافی1461
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

دهستان - مرکزی - چابهار

روستای کلسکان- پیرسهراب
200200خدیجه تیناببانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1462
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای توردان1ایرانشهر

خدیجه جعفری 

هوتکی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1463

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای جهانتیغ

پست بانک
خدیجه جهانتیغ 

فرد
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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رودوزیهای سنتی1464
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

گشان
160160خدیجه چاکریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرواربندی گوساله1465
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500خدیجه حیدرزهیصندوق کارآفرینی امیددلگان ، آذر آباد1دلگان

1466

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

جنب پارک -کلینک اعظم خانی

الغدیر
صندوق کارآفرینی امید200200خدیجه دیدبهصندوق کارآفرینی امید

1467
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2فنوج

روستای محترم -شهرستان فنوج

آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500خدیجه رییسیبانک کشاورزی

سوزن دوزی1468
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

-شهرستان سرباز بخش مرکزی 

 کزور دپ
200200خدیجه رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1469
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

زهک
100100خدیجه رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1470
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای زین 

الدینی
160160خدیجه زین الدینیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی1471
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای -شهرستان هامون

حمزه آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خدیجه سرگزیپست بانک

سوزن دوزی1472
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای نصرت آباد
200200خدیجه شهنوازیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرده دوز1473
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خدیجه شهنوازیصندوق کارآفرینی امیدخاش روستای رحمت آباد1خاش

1474
طراحی روی چرم 

چرم دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200خدیجه عارف بنجارپست بانکروستای کاغذی-بخش مرکزی2زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی1475
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200خدیجه عبادتیانبانک کشاورزیروستای اشترک-زهک1زهک

سوزن دوزی1476
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

بخش مرکزی دهستان - چابهار

کمبل سلیمان روستای رمین
200200خدیجه عبدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1477
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

شهرستان هیرمند روستای 

پودینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خدیجه عظیمیبانک توسعه تعاون
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1478
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک روستای حمید اباد 

(حمید گو)
بانک توسعه تعاون

خدیجه فرخی 

مطلق
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1479
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

اسالم آبادگینز
بانک توسعه تعاون

خدیجه کرم 

ایرندگانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1480
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای خسروآباد
200200خدیجه کهرازهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1481
پرورش گوسفند 

وبز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200خدیجه گنجعلیبانک کشاورزیبخش مرکزی روستای ده اربابی1نیمروز

سوزن دوزی1482
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش دشت ابخوان روستای 

شریف اباد
صندوق کارآفرینی امید

خدیجه 

محمودزهی 

میرزآبادی

200200
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی1483
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

نیمروز روستای حیدر اباد فتح 

اهلل
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خدیجه مرادیبانک توسعه تعاون

1484
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200خدیجه مقیمیبانک کشاورزیبخش مرکزی بنجار1زابل

گلیم بافی1485
سیستان 

وبلوچستان
200200خدیجه میرشکاربانک توسعه تعاونشهرستان هامون روستای صوفی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1486
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای -بخش مرکزی-زابل

ژاله ای
بانک توسعه تعاون

خدیجه نصرتی 

نوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

قالیبافی1487
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

کوچه - خیابان پودینه-هیرمند

تندگویان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خدیجه نمرودیبانک توسعه تعاون

پرورش گاو شیری1488
سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای جهانیغ۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی24002400خدیجه نورزهیبانک کشاورزی

سوزن دوزی1489
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصری
200200خدیجه هاشتمنبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش بره پرواری1490
سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کربالیی قریان۰مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

خدیجه هراتی 

مزدوری
وزارت جهاد کشاورزی500500

کاربافی1491
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

کربالی غالمحیدر
200200خدیجه یادگارزاییبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1492
پرواربندی 

گوسفند و بز

سیستان 

وبلوچستان
3دلگان

جلگه چاه - دلگان - ایرانشهر 

روستای آذر آباد- هاشم 
وزارت جهاد کشاورزی250250خسرو حیدرزهیصندوق کارآفرینی امید
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سوزندوزی1493
سیستان 

وبلوچستان
160160خطیبه فلزیبانک کشاورزیبخش مرکزی روستای خیرآباد1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1494
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200خلیل اشترکیصندوق کارآفرینی امیدشهرک کوهک-زهک1زهک

حصیربافی1495
سیستان 

وبلوچستان
200200خواجه بارانی کیابانک توسعه تعاونروستای اخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک1496
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خواجه علی شهرکیبانک توسعه تعاونروستای دک دهمرده- هامون 1هامون

1497

احداث مجتمع 

 –تفریحی 

گردشگری باغ 

ونک

سیستان 

وبلوچستان
3میرجاوه

- بلوار شهید باستانی- میرجاوه

روبروی استادیوم
45004500خوبیار ریگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1498
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

روستا حسین آباد جر
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خورشید آذریبانک توسعه تعاون

کارگاه گلیم بافی1499
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای شندک
بانک توسعه تعاون

خورشید بارانی 

پوراصل
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیربافی1500
سیستان 

وبلوچستان
200200خورشید پودینهپست بانکروستای لطف اهلل-شهرعلی اکبر1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1501

خرید تراکتور 

 تک به 475

همراه ادوات 

شامل تیغ جلو به 

مبلغ 

600/000/000 

ریال و با اشتغال 

 نفر2زایی 

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش - شهرستان نیمروز

روستای محمدآباد - سابوری

لورگباغ

وزارت جهاد کشاورزی360360خورشید پودینهبانک کشاورزی

پرورش گوسفند بز1502
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200خورشید خارکوهیپست بانکروستای اسماعیل علی1هیرمند
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پرورش زنبور عسل1503
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی520520خورشید زاهدیبانک کشاورزیروستای چلستعلی1زهک

پوشاک1504
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

هامون بخش شیب اب روستای 

سنجولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خورشید گلویپست بانک

سوزن دوزی1505
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

افتخارآباد
200200خورشید میرشکاریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی1506
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200خورشید نظریبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

1507
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار دهستان پیر سهراب 

روستای بجار بازار
200200خیر النساء ارجمندصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1508
سیستان 

وبلوچستان
200200خیر بی بی اربابیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان فنوج سبیالن جعفر2فنوج

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1509
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

دمبدپ شفیع محمد
صندوق کارآفرینی امید

خیر بی بی بلوچ 

نژاد
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1510
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایزانشهر روستای کلینک عظم 

خانی
160160خیر بی بی بلوچیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1511
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای 

گزانی باال
200200خیر بی بی جدگالصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1512

نوسازی و 

گسترش جایگاه 

دام روستایی 

گوساله و )

(گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدبزمان خ امام خمینی2ایرانشهر

خیر بی بی سهراب 

زهی
وزارت جهاد کشاورزی500500

سوزن دوزی1513
سیستان 

وبلوچستان
200200خیر بی بی عبدالهیبانک توسعه تعاونکنارک روستای ناصرآباد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1514
سیستان 

وبلوچستان
150150خیر بی بی عبدالهیصندوق کارآفرینی امیدروستای چاه دنک-دلگان1دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری1515
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

استان سیستان و بلوچستان ـ 

شهرستان خاش ـ روستای 

صمد آباد

وزارت جهاد کشاورزی300300خیر بی بی ناروییصندوق کارآفرینی امید
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سوزن دوزی1516
سیستان 

وبلوچستان
150150خیر بی بی ناروییصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بخش بمپور محمدان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خوار بار فروشی1517
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدروستای چاهشور_دلگان2دلگان

خیر محمد بامری 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1518
دامداری 

راسی60سنتی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدخاش ایرندگان سرکور1خاش

خیر محمد 

جمشیدزهی
وزارت جهاد کشاورزی500500

کارگاه گلیم بافی1519
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای شندک
بانک توسعه تعاون

خیرالنساِ بارانی پور 

مقدم
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کارگاه حصیربافی1520
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
100100خیرالنساِء صیادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1521

کارگاه گل دوزی 

و خیاطی لباس 

زنانه محلی

سیستان 

وبلوچستان
500500خیرالنسا آسکانیبانک توسعه تعاونکلوکان- کنت - سیب سوران10سیب و سوران

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1522
خرید تراکتور 

 باادوات475

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی540540خیرالنسا پوزشبانک کشاورزیمحمدآباد1هامون

خیاطی1523
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خیرالنساء احمدیبانک توسعه تعاوننیمروز روستای چرک1نیمروز

1524
طرح توجیهی 

شالبافی-کاربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای بارنی

بانک توسعه تعاون
خیرالنساء بارانی 

جوان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی1525
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

- بخش مرکزی - نیکشهر 

روستای بازیگر
160160خیرالنساء بلوچپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1526
سیستان 

وبلوچستان
200200خیرالنساء پرمهبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی1527
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

منصوری
بانک کشاورزی

خیرالنساء چشک 

نادری
وزارت جهاد کشاورزی200200

سوزن دوزی1528
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

- بخش مرکزی - چابهار 

روستای - دهستان پیرسهراب 

کلسکان

200200خیرالنساء درجبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1529
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200خیرالنساء درزادهصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای هوشک2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1530
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای بیت آباد
200200خیرالنساء شهنوازیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1531
سوزن دوزی 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
100100خیربی بی بلوچصندوق کارآفرینی امیدنیکشهر جالیی کلگ1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی1532
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

آبشکی
پست بانک

خیربی بی 

چاکرزهی
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1533
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز راسک خیابان 

مولوی روانبد
200200خیربی بی درزصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1534
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهربخش مرکزی 

دهستان مخت
پست بانک

خیربی بی رحمن 

پور
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1535
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای حاجی آباد
150150خیربی بی رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1536
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

سنگان علیا
160160خیربی بی کردپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1537
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

درونه سنگان
200200خیربی بی کردبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1538

کلینک )خیاطی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200خیربی بی کردصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی1539
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای حمیری
160160خیربی بی هوتیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1540
سیستان 

وبلوچستان
200200خیرگل شهنوازیپست بانکشهرستان خاش بخش مرکزی1خاش

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1541
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدروستای توتازهی-زهک1زهک

خیرمحمد توتازهی 

مظهر
سازمان شیالت200200

1542
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مخت 

روستای مخت
160160خیرنساء بلوچیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی1543
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

هیتک
100100خیرنساء درزادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی1544
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

مرکزی روستای هیت
160160خیرنساء ملکیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تراکنور1545
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان سرباز بخش پیشین 

محله پیشین

وزارت جهاد کشاورزی11101110داداهلل براهبانک کشاورزی

1546
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200دادخدا بزی مقدوربانک کشاورزیشهرستان زابل1زابل

1547
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

دادخدا پودینه 

سنجری
سازمان شیالت200200

1548
طرح پرورش 

شترمرغ توام

سیستان 

وبلوچستان
23سیب و سوران

روستای - سیب و سوران 

-جاده عشایری هشانی - پسکوه 

 جنب مخزن آب شرب روستای 

پسکوه

وزارت جهاد کشاورزی1400014000دادخدا جنگی زهیبانک کشاورزی

1549
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکشهرستان هامون1هامون

دادخدا علی زاده 

سرگزی
سازمان شیالت200200

1550
خریدتراکتور و 

ادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی600600دادرحیم ریگیبانک کشاورزیخاش روستای کمال اباد1خاش

1551
خریدتراکتور و 

ادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش اسماعیل اباد روستای نور 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی480480دادشاه شهنوازیبانک کشاورزی

1552
پرورش گاوشیری 

به روش سنتی

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

روستای - شهرستان زابل 

کلوخی
بانک کشاورزی

داریوش یزدان 

شناس با حقوق
وزارت جهاد کشاورزی24002400

خیاطی مردانه1553
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300دانبال الوندیپست بانکدامن روستای زهلنفان1ایرانشهر

حصیربافی1554
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک بخش مرکزی دهستان 

جهلیان روستای پزم تیاب
100100دانیال موذنی نسبصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کارگاه حصیربافی1555
سیستان 

وبلوچستان
200200داود اربابیبانک توسعه تعاونسراوان روستای جهادآباد2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1556
احداث مجتمع 

تفریحی و پذیرایی

سیستان 

وبلوچستان
20002000داود بایگانصندوق کارآفرینی امیدسرباز شهر راسک خیابان بلوچ10سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1557
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200داود بزی صابرپست بانکروستای نادر-زهک1زهک

پرورش گاو شیری1558
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز 

روستای حیدراباد فتح ۰مرکزی

اله

وزارت جهاد کشاورزی500500داود پودینهبانک کشاورزی

خرید تراکتور1559
سیستان 

وبلوچستان
2فنوج

-بخش کتیچ-شهرستان فنوج

دهستان محترم آباد
بانک کشاورزی

داود رییسی 

مهترآبادی
وزارت جهاد کشاورزی388388

حصیر بافی1560
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای فقیر -شهرستان نیمروز

14بهشتی -لشکری
200200داوود برزگر مقدمبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گوسفند داشتی1561
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی17001700داوود شهنوازیبانک کشاورزیروستای پشتکوه دوربن3خاش

سوزن دوزی1562
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای میر آباد
160160در بی بی بلیدهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1563
سیستان 

وبلوچستان
200200در بی بی شهولی بربانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم مچان1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1564
پرورش گاو 

( راس10)شیری 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش مرکزی 

روستای زور آباد

وزارت جهاد کشاورزی10001000در بی بی گزمهبانک کشاورزی

قالی بافی1565
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

سیستان و بلوچستان ایرانشهر 

روستای ریکپوت محله دامنی ها
صندوق کارآفرینی امید

در بی بی هادی 

فهرجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

سوزن دوزی1566
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

بیت آباد
200200دربخت ایرندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1567
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

مرکزی روستای نوک آباد
100100دربی بی امیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1568
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

گنز
200200دربی بی ایرندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی1569
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای ساربوک
بانک کشاورزی

دربی بی آب در 

جوی
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1570
سیستان 

وبلوچستان
200200دربی بی براهوییصندوق کارآفرینی امیدبخش مرکزی روستای کمب للو1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1571
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

چهزار
200200دربی بی بلوچ زهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1572

کلین)سوپرمارکت

ک اعظم خانی 

(طرح بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امید400400دربی بی روانصندوق کارآفرینی امیدکلینک اعظم خانی-ایرانشهر2ایرانشهر

رودوزیهای سنتی1573
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

کوشک
100100دربی بی رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1574
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

رندک
بانک توسعه تعاون

دربی بی علمی 

مارندگانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1575
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مر کزی 

روستای درونه سنگان
200200دربی بی کردبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1576
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش پارود 

پارود جنب مسجد جامع
160160دربی بی نبات زییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صنایع دستی1577
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

سیستان وبلوچستان شهرستان 

دلگان حمید اباد
200200درخاتون بامریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1578
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار روستای تیس جنب 

مسجد جامع
160160درخاتون داودیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1579
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش مرکزی روستای 

چراغان

200200درخاتون دهقانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1580
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

روستای -بخش مرکزی-فنوج

جوگز پایین
220200درخاتون سردارزهیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1581
خرید تراکتور 

 تک475فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی دهستان 

پشتکوه منطقه روتک
وزارت جهاد کشاورزی470470درخاتون شالی بربانک کشاورزی

سوزن دوزی1582
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای سنگان علیا
160160درخاتون کردپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی1583
سیستان 

وبلوچستان
200200درخاتون نصرتیبانک توسعه تعاونکنارک روستای پارک هوتان1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1584

طرح توجیهی 

خرید تراکتور ۤ

 تک با ادوات ۴۷۵

(گاو آهن )

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای علیخان سارانی1هیرمند

درمحمد سارانی 

مالک
وزارت جهاد کشاورزی500500

نان لواش ماشینی1585
سیستان 

وبلوچستان
3نیک شهر

بخش - شهرستان نیکشهر 

روستای شیرآباد- الشار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500درمحمد گردهانیصندوق کارآفرینی امید

رودوزیهای سنتی1586
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

جکان
100100درملک بلوچیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1587
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر دهستان هیچان 

هشتیک پایین جنب مسجد 

جامع

160160درملک بیجارزییپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1588
سیستان 

وبلوچستان
200200دری اصغریپست بانکروستای باالشیخ1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

ادوات صیادی1589
سیستان 

وبلوچستان
15کنارک

جنب - خ فاروق اعظم - کنارک 

نانوایی پایداری
وزارت جهاد کشاورزی20002000دلوش درزادهبانک کشاورزی

سوزن دوزی1590
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

سند میر ثوبان
200200دنیا مجیدیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1591
خرید ترکتور 

 با ادوات399

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش تلنگ 

روستای لگوربیت
بانک کشاورزی

دوست محمد 

بلوچی
وزارت جهاد کشاورزی595595

1592
بهسازی و توسعه 

جایگاه دام

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای شهرک کهک
وزارت جهاد کشاورزی500500دوستمحمد درواخبانک توسعه تعاون

1593
 475خرید تراکتور

جفت با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

مرکزی روستای کارچان
وزارت جهاد کشاورزی762762دوشنبه بنگی زهیبانک کشاورزی

گلیم بافی1594
سیستان 

وبلوچستان
4سراوان

سراوان بخش بم پشت روستای 

دومکی
صندوق کارآفرینی امید

دین محمد بلوچ 

زهی
سازمان امور عشایر ایران200200

کشاورزی1595
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

زیرک آباد
وزارت جهاد کشاورزی300300دین محمد بلیدهءصندوق کارآفرینی امید
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1596

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

تک و ادوات 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندیخش مرکزی 

روستای خمر

وزارت جهاد کشاورزی395395دین محمد تاجیبانک کشاورزی

خرید تراکتور1597
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیایرانشهر شهدراز علی اباد1ایرانشهر

دین محمد 

زردکوهی
وزارت جهاد کشاورزی739739

1598
عمده فروشی 

مواد غذایی

سیستان 

وبلوچستان
3نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش بنت 

خیابان امام رویروی بانک 

کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400ذبیح اهلل قاضیصندوق کارآفرینی امید

1599
خرید تراکتور با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی785785ذکریا پرنوربانک کشاورزیپیشین دیمبر2سرباز

1600
گوسفند داشتی 

راسی10

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش پشتکوه 

زوستای شهردراز
وزارت جهاد کشاورزی180180ذکریا ریکیبانک کشاورزی

1601

خرید تراکتور 

 899فرگوسن 

جفت دیفرانسیل 

با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1میرجاوه

میرجاوه بخش ریگ ملک 

روستای تگور
وزارت جهاد کشاورزی826826ذکریا گمشادزهیبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری1602
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی640640ذکیه گلزاری مقدمبانک کشاورزیروستا حسین آبادی- زهک 2زهک

1603
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

دیزی
200200ذلیخا بهامینصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی1604
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای چرک-نیمروز1نیمروز

ذلیخا حیدری 

صادق
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1605

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200ذلیخا محسنیصندوق کارآفرینی امید

1606
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500ذوالفقار ریگیصندوق کارآفرینی امیدالدیز روستای محمداباد سوران3میرجاوه
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سوزن دوزی1607
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

نوک آباد
100100رابعه چاکرزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1608
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش نوک اباد 

روستای کوشه
200200رابعه ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1609
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160رابعه رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1610
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

علی آباد
200200رابعه شهنوازیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1611
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160رابیه ارجمندبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1612
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

بیت آباد
200200رابیه النگهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سکه دوزی1613
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

کمب للو
200200رابیه آذیشبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1614
سیستان 

وبلوچستان
160160رابیه بنا ناوه گرانپست بانکتوردان- بمپور - ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1615
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200رابیه پرسهصندوق کارآفرینی امیدکنارک بخش زراباد روستای جد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1616
سیستان 

وبلوچستان
160160رابیه رییسیبانک کشاورزیشهرستان قصرقند ساربوک1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1617
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

بخش - شهرستان قصرقند 

روستای دزبن-ساربوک
160160رابیه رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1618
سیستان 

وبلوچستان
200200رابیه سنبکبانک توسعه تعاونچابهار روستای وشنام2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1619
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصری
200200راج بی بی شهنوازیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گوسفند داشتی1620
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیپشت کوه روستای شهید چمران2خاش

راج بی بی 

یارمحمدزهی
وزارت جهاد کشاورزی24002400

خیاطی1621
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک دهستان خمک روستای 

حاج حسین دهمرده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200راحله آخرتیبانک توسعه تعاون
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خیاطی1622
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای گل آباد -جاده زهک

منزل -9سیدالشهدا - علیا 

استجاری حسین آزور

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200راحله جنگیپست بانک

خیاطی1623
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200راحله حسین زاییبانک توسعه تعاونروستا مالحسین1زهک

سوزن دوزی1624
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

بخش - شهرستان قصرقند 

ساربوک روستای کلمت
160160راحله رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1625
سیستان 

وبلوچستان
200200راحله زندیصندوق کارآفرینی امیدکنارک روستای سعید اباد2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی1626
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

اسماییل ابادبزرگ
200200راحله شهنوازیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1627
طرح توجیهی 

آرایشگاه زنانه

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

دوست محمد خیابان امام 

خمینی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200راحله شیخبانک توسعه تعاون

خیاطی1628
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200راحله فخرایی نژادبانک توسعه تعاونهیرمند1هیرمند

البسه محلی1629
سیستان 

وبلوچستان
200200راحله مرادقلیبانک توسعه تعاونروستای آخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1630
سیستان 

وبلوچستان
200200راحله نوریبانک توسعه تعاونروستیای کمب- چابهار3چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1631
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکگسک- بزمان - ایرانشهر 1ایرانشهر

راز بی بی کرد 

تمینی
120120

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خرید تراکنور1632
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش پیشین 

روستای کستگ
وزارت جهاد کشاورزی10001000راشد شه بخشبانک کشاورزی

سوزن دوزی1633
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای افتخارآباد
200200راضیه اتحادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خامه دوزی سنتی1634
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش سابوری 

روستای میل نادر
200200راضیه اردنیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک1635
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200راضیه اکبری چشکبانک توسعه تعاونزابل بنجار1زابل
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خیاطی1636
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدبزمان-ایرانشهر1ایرانشهر

راضیه السادات 

سجادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1637

پرورش بز و 

گوسفند داشتی 

 راسی20

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستا - بخش مرکزی- زابل 

رضاجر
وزارت جهاد کشاورزی200200راضیه آذریانبانک کشاورزی

1638
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

استان س و ب شهرستان دلگان 

روستای چاهشور
وزارت جهاد کشاورزی500500راضیه بامریصندوق کارآفرینی امید

خیاطی1639
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200راضیه بزیبانک توسعه تعاونروستای جهانتیغ1زابل

پرورش مرغ بومی1640
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

درویشان
وزارت جهاد کشاورزی200200راضیه بومریبانک کشاورزی

قالبافی1641
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200راضیه پودینهبانک توسعه تعاونزهک روستای اله دو1زهک

خیاطی1642
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200راضیه پیریبانک توسعه تعاونزهک روستا پیری1زهک

پرورش مرغ بومی1643
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

حسین آباد -بخش مرکزی-زابل

جر
وزارت جهاد کشاورزی200200راضیه جری زادهبانک کشاورزی

گلیم بافی1644
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای کود
200200راضیه جهانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی1645
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200راضیه جهانی زوریبانک کشاورزیروستای سه قلعه-بخش مرکزی1نیمروز

سوزن دوزی1646
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

کلینک تاج اعظم - ایرانشهر 

خانی
200200راضیه دادگرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1647
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای اله 

آباد
200200راضیه درک زهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1648
لباسهای محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
200200راضیه دالرامیپست بانکروستای آخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالی بافی1649
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200راضیه دلخوشپست بانکطشت- بزمان - ایرانشهر 1ایرانشهر

تولید پوشاک1650
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200راضیه دهمردهپست بانکروستای کرباسک- زابل 1زابل
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سوزن دوزی1651
سیستان 

وبلوچستان
200200راضیه دیدبهصندوق کارآفرینی امیدکلینک اعظم خانی- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک1652
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200راضیه ذوالفقاریپست بانکروستای کرباسک- زابل 1زابل

پرورش مرغ بومی1653
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200راضیه ذوقی مقدمبانک کشاورزیشهرستان نیمروز سه قلعه1نیمروز

گلیم بافی1654
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان خمک روستای پیری
200200راضیه راه بر کهخاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1655
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

شهر راسک روستای فیروزاباد 

حسن اباد

200200راضیه رسانهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک1656
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200راضیه رضوانی رادپست بانکلوتک- هامون 1هامون

قالیبافی1657
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت180180راضیه رهدارپست بانکهامون روستای درویش علی1هامون

1658
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مهبان 

روستای کشیک
160160راضیه رییسیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی1659
سیستان 

وبلوچستان
200200راضیه ساالری نیابانک توسعه تعاون2ادیمی خیابان امام خمینی 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1660
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100راضیه سرگزیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان زهک روستای گوری1زهک

1661

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش مرکزی 

روستای سیادک

200200راضیه سرگزیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1662
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای - بخش مرکزی- زابل 

سندگل
وزارت جهاد کشاورزی800800راضیه سندگلصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی1663
سیستان 

وبلوچستان
200200راضیه سهرابیبانک توسعه تعاونکنارک روستای بیرسفلی1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

آرایشگاه زنانه1664
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

بخش مرکزی _شهرستان دلگان

روستای جبرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200راضیه شاه ولی برصندوق کارآفرینی امید
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سوزن دوزی1665
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکایرانشهر بمپور روستای علی اباد1ایرانشهر

راضیه شاه ولی بر 

اصل
120120

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1666
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای ملک حیدری-زهک1زهک

راضیه شهرکی 

میرزایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

کار بافی1667
سیستان 

وبلوچستان
200200راضیه شیردلیبانک توسعه تعاونمرکزی- نیمروز 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1668
طرح توجیهی 

کارگاه حصیر بافیۤ

سیستان 

وبلوچستان
200200راضیه صیادیبانک توسعه تعاونروستای اربابی1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1669
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای تخت عدالت

200200راضیه صیادیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1670
خرید و ساخت 

جایگاه گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای درد 

دل
وزارت جهاد کشاورزی200200راضیه عزیزی صبوربانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی1671
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای غالمعلی-مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200راضیه علی احمدبانک کشاورزی

سوزن دوزی1672
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

روستای چراغان
200200راضیه غالمحسینیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1673
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200راضیه قاینیبانک توسعه تعاونروستای کول-هامون1هامون

پرورش طیور1674
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدشهرستان هامون روستای چلنگ2هامون

راضیه قوی پنجه 

ملشایی
وزارت جهاد کشاورزی200200

سوزن دوزی1675
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش بنت 

روستای وفا
160150راضیه کدخداییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی1676
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای سیاه -شهرستان هامون

پشته
200200راضیه کریمبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی1677
سیستان 

وبلوچستان
200200راضیه کریمپست بانکروستای صوفی-شهرستان هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1678
سیستان 

وبلوچستان
200200راضیه کیخابانک توسعه تعاونروستای پنجک-هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1679
سیستان 

وبلوچستان
200200راضیه گلویصندوق کارآفرینی امیدبمپور-ایرانشهر1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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قالبافی1680
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای شاهوزهی1زابل

راضیه لشکری 

سیاسر
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1681
خرید تراکتور 

وادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10701070راضیه لک زاییبانک کشاورزیبخش زراباد روستای شهردر2کنارک

سوزن دوزی1682
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

زیرک آباد
150150راضیه مرادزادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

الکتریکی1683
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

سیستان وبلوچستان شهرستان 

فنوج دهستان محترم اباد 

روبروی دبستان حضرت مریم

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500راضیه مالزهیصندوق کارآفرینی امید

پرورش گوسفند بز1684
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

طاغذی
وزارت جهاد کشاورزی200200راضیه ملک پوربانک کشاورزی

البسه محلی1685
سیستان 

وبلوچستان
200200راضیه میربانک کشاورزیروستای اخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1686
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

کمب
200200راضیه مینوییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1687
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200راضیه ناروییبانک توسعه تعاونزهک روستای علی مردان1زهک

1688
- مشاغل خانگی 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونزهک روستای گوری1زهک

راضیه نظری 

جهانتیغ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

قالی بافی1689
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200راضیه نورزاییپست بانکروستای ده ارباب1زابل

خیاطی1690
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200راضیه نورزهیبانک توسعه تعاونزهک روستای قلعه نو1زهک

1691
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای دهمرده جنوبی۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی700700راضیه نوش اوانیصندوق کارآفرینی امید

1692
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کربالیی قربان۰مرکزی
بانک کشاورزی

راضیه هراتی 

مزدوری
وزارت جهاد کشاورزی200200
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سوزن دوزی1693
سیستان 

وبلوچستان
200200راضیه همت پورانپست بانکروستای باالشیخ1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1694
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

علی آباد
200200راهبه کهرازهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1695

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند دوست محمد
200200راویه رخشانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گوسفند پرواری1696
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300ربابه خمریبانک کشاورزیخاش پشتکوه روستای دوربن1خاش

سوپر مارکت1697
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300رحم بی بی اربابیبانک کشاورزیشهرستان فنوج روستای رامک1فنوج

سوزن دوزی1698
سیستان 

وبلوچستان
160160رحم بی بی بلمریپست بانکشهرستان دلگان محله چاه کمال1دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1699
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مهبان 

روستای راوگ
صندوق کارآفرینی امید

رحم بی بی بلوچ 

دری
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی1700
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

- بخش مرکزی-نیکشهر

روستای کناردان
200200رحم بی بی بلوچیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی1701
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

روستای - بخش مرکزی- فنوج

گواش
بانک کشاورزی

رحم بی بی بلوچی 

زاده
220220

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی1702
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

آبشکی
160160رحم بی بی بلیدهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

نمد بافی1703
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدسرااوان روستای شمس آباد3سراوان

رحم بی بی درزاده 

سرجو
سازمان امور عشایر ایران200200

سوزن دوزی1704
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک خیابان شهید جان 

محمد بلیده منزل شخصی بلیده

160160رحم بی بی رییسیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1705
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160رحم بی بی غالمیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1706
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

سنگان
200200رحم بی بی کردبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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رودوزیهای سنتی1707
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

رمضان کلگ
160160رحم بی بی کریمیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1708
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدایرانشهر محمدان کوچه بهداشت1ایرانشهر

رحم بی بی 

محمدی پور
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی1709
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200رحمان پودینهبانک کشاورزیشهرستان نیمروز ده عیسی1نیمروز

1710
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

س و ب شهرستان نیمروز 

روستای جان پرور
وزارت جهاد کشاورزی280280رحمان دوستیبانک کشاورزی

کارگاه حصیربافی1711
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
100100رحمت اربابی زادهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1712
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستا - بخش مرکزی- زابل 

رضاجر
وزارت جهاد کشاورزی200200رحمت اله آذریانبانک کشاورزی

گلسازی1713
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای فقیر لشکری1نیمروز

رحمت اله حوض 

داری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

1714
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکبخش مرکزی-شهرستان زابل1زابل

رحمت اله 

ظفرلطیف
سازمان شیالت200200

1715

خرید تراکتور 

 دو 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460رحمت اله ناروییبانک کشاورزیروستای کوهک- زهک2زهک

1716

خرید تراکتور 

 با 475کشاورزی 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1سیب و سوران

شهرستان سیب سوران رحمت 

آباد روستای قنبرک
وزارت جهاد کشاورزی600600رحمت برفروشانبانک کشاورزی

1717

خرید تراکتور 

جفت دیفرانسیل 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش گوهر کوه روستای رحمت 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی650650رحمت قلندر زهیبانک کشاورزی

1718

شرکت تعاونی 

تولیدی فرش 

دستبافت

سیستان 

وبلوچستان
25سیب و سوران

روستای چاه عظیم - سوران 

جنب مسجد جامع
وزارت صنعت، معدن و تجارت27002700رحمت کریم زادهپست بانک

پرورش گاو شیری1719
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500رحیم جوش روصندوق کارآفرینی امیدروستای گزگر- دلگان 1دلگان
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1720
احداث باغ انگور 

یاقوتی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای قاسم اباد بی بی دوست
وزارت جهاد کشاورزی300300رحیم سرگلزاییبانک کشاورزی

1721
خرید تراکتور 

 جفت475

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیدلگان روستای جبرآباد1دلگان

رحیمداد 

جمشیدزهی
وزارت جهاد کشاورزی615615

1722
 19پرورش شتر 

نفره

سیستان 

وبلوچستان
3خاش

- روستای مرکزی –خاش 

دهستان پشتکوه
وزارت جهاد کشاورزی18001800رحیمه پاکزادبانک کشاورزی

1723
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونسراوان روستای جهادآباد2سراوان

رحیمه پیرزهی 

بخشانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1724

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خیابان شهیدبهنام -خانی

محمدی

صندوق کارآفرینی امید200200رحیمه دامنی فردصندوق کارآفرینی امید

1725
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای رشید۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی300300رحیمه دهمردهصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی1726
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

سنگان
200200رحیمه کردصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1727
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

درونه سنگان
200200رحیمه کرد تمینیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1728
سیستان 

وبلوچستان
220200رخسانه اربابیبانک کشاورزیشهرستان فنوج روستای رامک1فنوج

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1729
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

بخش پالن روستای شیرمحمد 

بازار
200200رخسانه بجارزاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی1730
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

حسین آباد
200200رخسانه پرمهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1731
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان فنوج روستای رامک1فنوج

رخسانه پرورش 

رامکی
220200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1732
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

شهرستان کنارک دهستان کهیر 

روستای خیر اباد
200200رخسانه دارکوببانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1733
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

روستای - دشتیاری- چابهار

سندمیرثوبان
200200رخسانه دامن سوزصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی1734
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

دشتیاری بخش پالن روستای 

بلوچی باال
200200رخسانه داورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1735
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160رخسانه درزادهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1736
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

شهر راسک محله احمد اباد
160160رخسانه رکابدار نوربانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1737
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش ایرندگان 

روستای اسالم آباد گینز
بانک توسعه تعاون

رخسانه مالزهی 

سرشوره
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وام سکه دوزی1738
سیستان 

وبلوچستان
1میرجاوه

شهرستان میرجاوه بخش الدز 

1آلنجان 
200200رزخاتون ریگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کشت نهال و بذر1739
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستا سرباز بخش مرکزی 

شکر جنگل
وزارت جهاد کشاورزی300300رستم براهیمی تنهاصندوق کارآفرینی امید

حصیربافی1740
سیستان 

وبلوچستان
100100رستم دشتیصندوق کارآفرینی امیدکنارک روستای ناصرآباد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1741
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی700700رسول بخش بامریصندوق کارآفرینی امیدکلینک حسن خانی- ایرانشهر 1ایرانشهر

475خرید تراکتور 1742
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460رسول سارانیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

حصیربافی1743
سیستان 

وبلوچستان
2هامون

-شهرعلی اکبر-شهرستان هامون

جنب کمیته امداد
490490رسول صیادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1744
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای - شهرستان هیرمند

مالعلی
سازمان شیالت200200رسول صیادی فرپست بانک

1745

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 485فرگوسن 

تک و ادوات 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای میرشکار

وزارت جهاد کشاورزی360360رسول گرگیچبانک کشاورزی
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1746

باجه مستقل 

خدمات بانکی 

تحت نظر پست 

بانک

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

نیکشهر بخش آهوران روستای 

چانف
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات500500رسول مالزهیپست بانک

سوزن دوزی1747
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160رشیده باشندهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1748
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

شهرستان چابهار بخش پالن 

روستای پالن
160160رشیده بلوچپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1749
سیستان 

وبلوچستان
200200رشیده جدگالصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1750
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

شادیگور
160160رشیده رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1751
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200رشیده سادهبانک توسعه تعاونچابهار روستای وشنام2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1752

طرح توجیهی ، 

اقتصادی خرید 

تجهیزات و ادوات 

صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

اسالم آباد پشت هنرستان فنی 

جنب انبار بنیاد مسکن
سازمان شیالت200200رضا ابرا هیم زادهپست بانک

1753
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکشهرستان زابل1زابل

رضا ابراهیمی 

شاهرودی
سازمان شیالت200200

خیاطی1754
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رضا اسحاقیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر چاه جمال1ایرانشهر

پرورش مرغ بومی1755
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا باراجی حلیمبانک کشاورزیهامون روستای محمد اباد1هامون

1756

طرح توجیهی 

تراکتور فرگوسن 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

-استان سیستان و بلوچستان

بخش -شهرستان هیرمند

روستای خانم بارانی-مرکزی

وزارت جهاد کشاورزی468468رضا بارانیبانک کشاورزی

1757
خیاطی و پارچه 

(تجهیزات)فروشی 

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

بخش مرکزی _شهرستان دلگان

روستای چاه شور شماره یک
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300رضا بامریبانک توسعه تعاون
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تولیدات چرم1758
سیستان 

وبلوچستان
200200رضا بلوچ نسببانک توسعه تعاونشهرستان زابل روستای کول1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1759
پرورش گاو 

( راس10)شیری 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش مرکزی 

روستای ملکی

وزارت جهاد کشاورزی10001000رضا بنیادی نیابانک کشاورزی

1760
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200رضا پودینه بحریبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

پرورش گاو شیری1761
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش - شهرستان نیمروز

روستای خراشادی- مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500رضا ثناگوی بزیبانک کشاورزی

1762
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حسین اباد جر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی700700رضا جری زادهصندوق کارآفرینی امید

1763
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

رضا حسین زاده 

شاهرودی
سازمان شیالت200200

خیاطی1764
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای آخوند غالمی- هامون1هامون

رضا حسین زاده 

کریم کشته
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

گلیم بافی1765
سیستان 

وبلوچستان
200200رضا حیدریپست بانکهامون روستای فیروزه ای1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1766

طرح توجیهی 

تراکتور فرگوسن 

 تک با 475

تیغ )ادوات

جلو،گاوآهن،نهرک

(ن

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی430430رضا خمربانک کشاورزیروستای جهان آباد علیا1هیرمند

1767

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460رضا خمربانک کشاورزیروستای دهنو سعیدخان-زهک2زهک

1768

پروار بندی 

 100گوسفند

راسی

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش بخش ایرندگان 

روستای رحمان اباد
وزارت جهاد کشاورزی300300رضا دادکانیصندوق کارآفرینی امید
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پرورش مرغ بومی1769
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای ساختمان
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا دانایی مقدمبانک کشاورزی

1770
تجهیز و نوسازی 

گلخانه

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

مجتمع - شهرستان زهک 

گلخانه ای کفتارگی
وزارت جهاد کشاورزی500500رضا داوریصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی1771
سیستان 

وبلوچستان
200200رضا دالرامیپست بانکروستای اخوندغالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1772
- مجتمع تفریحی

پذیرایی هیرمند

سیستان 

وبلوچستان
11هیرمند

زابل شهرستان هیرمند خیابان 

خلیج فارس
2140421404رضا رخشانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1773
خرید تراکتور 

 فرگوسن475

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای امامیه۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی680680رضا رخشانی ارشدبانک کشاورزی

1774
طرح توجیهی 

کارگاه حصیر بافیۤ

سیستان 

وبلوچستان
200200رضا زاهدی تباربانک توسعه تعاونروستای کریم کشته1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1775

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی570570رضا زحمت کشبانک کشاورزیروستای حسنخون-زهک2زهک

1776
خریدتراکتورفرگو

تک475سن مدل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی566566رضا زرنازبانک کشاورزیشهرک حسن آباد-بخش لوتک2هامون

گلیم بافی1777
سیستان 

وبلوچستان
200200رضا سردار شهرکیپست بانکروستای ارباب1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1778
پرورش گاوشیری 

به روش سنتی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10001000رضا سرگزیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیمروز روستای الری2نیمروز

1779
پرورش گوسفند 

راسی99داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی700700رضا سنچولیبانک کشاورزیذوالفقاری1هامون

حصیربافی1780
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

سند میرثوبان
100100رضا شریفیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1781
پرورش گوسفند 

راسی50داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500رضا شکوهی نیابانک کشاورزیمحمدآباد1هامون

1782

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

تک دیسک

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای نهور۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی480480رضا شهرکی کهنبانک کشاورزی

1783

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

تک دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

هامون بخش شیب آب روستای 

سیاه پشته
وزارت جهاد کشاورزی354354رضا شیبکبانک کشاورزی

1784
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای ژاله ای۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی850850رضا شیبکبانک کشاورزی

1785
پرورش گوسفند 

داشتی و بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا صفرزاییبانک کشاورزیروستای ارباب-بخش مرکزی1زابل

1786
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای - شهرستان هیرمند

گمشاد
سازمان شیالت200200رضا ظفرپورحافظپست بانک

پرورش مرغ بومی1787
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای - بخش مرکزی- زابل 

محمدآباد هراتی
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا عراتی عبدیبانک کشاورزی

1788
 475خریدتراکتور 

تک باادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی590590رضا قدوسی نیابانک کشاورزیمحمدآباد1هامون

1789
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200رضا قورزاییبانک کشاورزیاسالم آباد-شهرستان زابل1زابل

1790

خرید تراکتور 

 دو 399

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی670670رضا کدئیبانک کشاورزیروستای محمدشاهکرم- زهک1زهک

1791
تجهیزات و ادوات 

صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

- بولوار ایت اهلل بختیاری-زابل

6بختیاری 
سازمان شیالت200200رضا کندهپست بانک

1792

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500رضا گرگیچ سراطبانک کشاورزیروستای قلعه کهنه-زهک2زهک
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1793
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

رضا محمد زاده 

پودینه
سازمان شیالت200200

1794

خرید تراکتور 

 تک به مبلغ 475

510000000 

میلیون ریال و با 

اشتغالزایی دونفر

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

خیابان - شهرستان نیمروز

فرخی سیستانی
وزارت جهاد کشاورزی540540رضا محمدی ریوفبانک کشاورزی

خیاطی1795
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رضا مختاریبانک توسعه تعاونشهرستان هیرمند1هیرمند

پرورش مرغ بومی1796
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا مطهریبانک کشاورزیمحمدآباد1هامون

1797
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز 

طاغذی۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا معمریبانک کشاورزی

1798
پرورش گاو 

(راسی10)شیری 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند دهستان 

قرقری روستای برج یوسف

وزارت جهاد کشاورزی10001000رضا میرصندوق کارآفرینی امید

1799

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

تک به همراه 

دروگر چهارچرخ 

پا کوتاه

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

دهستان - شهرستان نیمروز

روستای ناصرآباد - قایم آباد

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی390390رضا میربانک کشاورزی

1800

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک 399فرگوسن

با ادوات 

نهر کن )کشاورزی

(،گاو آهن 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی720720رضا میر بلوچزهیبانک کشاورزیروستای نمرودی1هیرمند
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1801
خرید تراکتور 

 تک399فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای قایم 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی11601160رضا میرانی سرگزیبانک کشاورزی

1802
طرح توجیهی 

پرورش گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا نادریبانک کشاورزیروستای پیری بنیاد1زابل

پرورش گاو شیری1803
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کربالیی قربان۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا هراتی اکرمیبانک کشاورزی

طرح دام روستایی1804
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی400400رضا یادگاری خاشیصندوق کارآفرینی امیدروستای پشتکوه دوربن1خاش

1805
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای کلوخی1زابل

رضا یزدان شناس 

با حقوق
وزارت جهاد کشاورزی200200

1806
پرورش گاو 

(راسی19)شیری 

سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای مارگان

وزارت جهاد کشاورزی15001500رضا یکتا پرستبانک کشاورزی

خیاطی1807
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رضوانه اربابیپست بانکعلی اباد-بزمان -ایرانشهر1ایرانشهر

1808
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای اصغر۰مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

رضوانه انصاری 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

1809
دوخت )خیاطی 

(لباس

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای آقا -شهرستان هامون 

جان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رضوانه سرگزی نیاپست بانک

خامه دوزی1810
سیستان 

وبلوچستان
200200رضوانه شیخبانک توسعه تعاونروستای پلگی-هیرمند1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1811
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند ساربوک 

روستای حمیری
160160رضوانه هوتیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1812
خیاط لباس 

محلی سیستانی

سیستان 

وبلوچستان
200200رضوانه وقوعیپست بانکشهرستان زابل روستای امامیه1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی1813
سیستان 

وبلوچستان
100100رضیه بلوچیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیکشهر روستای مخت1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1814
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهربخش مرکزی 

دهستان مخت
160160رضیه بلوچیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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خیاطی1815
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رضیه ساالریبانک توسعه تعاونروستای ملک حیدری-زهک1زهک

1816
لباسهای محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
200200رضیه فتحیپست بانکروستای ارباب1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1817
سیستان 

وبلوچستان
200200رضیه مهین خواهصندوق کارآفرینی امیدبخش مرکزی روستای عورکی3چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1818
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150رعنا پیریصندوق کارآفرینی امیدزهک روستای علی آخوند1زهک

پرده دوزی1819
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر روستای نوک آباد 

سرهنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رقیه آرمیدهپست بانک

سوزن دوزی1820
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160رقیه آزادمنشبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی زنانه1821
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک تاج -ایرانشهر

محمدخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160رقیه بامریپست بانک

پرورش گاو شیری1822
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای شهرک گلخانی-سابوری
وزارت جهاد کشاورزی500500رقیه بامشادصندوق کارآفرینی امید

خیاطی زنانه1823
سیستان 

وبلوچستان
120120رقیه براهوییپست بانکدوراهی سد- ایرانشهر محمدان 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس1824
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای ابراهیم آباد-هامون1هامون

رقیه براهویی 

جهانشاهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

سوزن دوزی1825
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش الشار-نیکشهر

جاکس
160160رقیه بزنپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سکه دوزی1826
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

کمب للو
200200رقیه بکاربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1827
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

جالیی کلگ
160160رقیه بلیدهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1828
توسعه باغ و 

هرس نخیالت

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

شهرستان ایرانشهر بخش 

مرکزی روستای بغدانیه
وزارت جهاد کشاورزی10001000رقیه بیجارزهیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی1829
سیستان 

وبلوچستان
200200رقیه پرسهصندوق کارآفرینی امیدکنارک بخش زراباد روستای جد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1830
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200رقیه جهانشاهیبانک توسعه تعاونچابهار بخش پالن روستای پالن2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1831
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
3فنوج

روستای جوگز -شهرستان فنوج

پایین
وزارت جهاد کشاورزی500500رقیه دهقانیبانک کشاورزی

قالی بافی1832
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه رخشانیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان زهک روستای گوری1زهک

سوزن دوزی1833
سیستان 

وبلوچستان
200200رقیه رییسیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمب مراد آباد5چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1834
سوزن دوزی 

صنایع دستی

سیستان 

وبلوچستان
200200رقیه زارعی بخشانیصندوق کارآفرینی امیدروستای رمین1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1835
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

ده رییس
بانک توسعه تعاون

رقیه صابری 

ایرندگان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپرمارکت1836
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350رقیه عابدیصندوق کارآفرینی امیدچاهشور-دلگان1دلگان

سوزن دوزی1837
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

بانشیپ
160160رقیه عبدیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1838
تولید انواع 

سوزندوزی

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای اسماعیل آباد
500500رقیه قلندرزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1839
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

سنگان
200200رقیه کردشهینصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1840
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار دشتیاری روستای سند 

میر ثوبان
صندوق کارآفرینی امید

رقیه کریمی 

وانستانق
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی زنانه1841
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رقیه کشاریصندوق کارآفرینی امیدسرایدان-روستای ابتر-ایرانشهر1ایرانشهر

1842
سوزن دوزی 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
120120رقیه مالزهیصندوق کارآفرینی امیدنیک شهر بخش اهوران چانف1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی1843
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200رقیه ناشادجهان تیغبانک کشاورزیروستای کرباسک-بخش مرکزی2زابل

رودوزیهای سنتی1844
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

حسین آباد
150150رقیه نیکبختیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1845
طرح توجیهی 

سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200رقیه ویسی نسبپست بانکهیرمند1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کارگاه حصیربافی1846
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
100100رمضان اربابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش بره پرواری1847
سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای رضا جر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی900900رمضان آذریانصندوق کارآفرینی امید

1848
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200رمضان پودینه پورپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

پوشاک1849
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رمضان خوجه علیپست بانکامام خمینی- هیرمند1هیرمند

1850

تجهیز استخر 

بتنی پرورش 

ماهیان گرمابی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای سرحدی ۰مرکزی

میرحسین

سازمان شیالت200200رمضان سرحدیپست بانک

1851
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند دهستان 

قرقری روستای اربابی

200200رمضان صیادبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1852
خرید تراکتور 

 تک با ادوات475

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی560560رمضان صیادبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

1853
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

رمضان عباسیان 

ادیمی مقدم
سازمان شیالت200200

پرورش گاو شیری1854
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای فقیر -شهرستان نیمروز

لشکری
وزارت جهاد کشاورزی700700رمضان عرفانیبانک کشاورزی

1855
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی600600رمضان ناروییبانک توسعه تعاونروستای قلعه نو- زهک 1زهک

پرورش گاو شیری1856
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200رمضان نورابنجاربانک کشاورزیزابل بنجار روستای آقایی1زابل

سوزن دوزی1857
سیستان 

وبلوچستان
200200روبینه تناورصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمب مراد آباد2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1858
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

- شهرستان سرباز بخش پارود 

بیدلد
صندوق کارآفرینی امید

روبینه دهقانی 

مطلق
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی1859
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهربخش مرکزی روستای 

سرگرانی
100100روبینه رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1860
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

بانشیپ
160160روبینه وطن خواهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی1861
سیستان 

وبلوچستان
200200روح االمین ایرانیپست بانکروستای صوفی-شهرستان هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1862
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای -شهرستان زابل

خراشادی
سازمان شیالت200200روح اهلل پیربانک کشاورزی

1863
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200روح اله پودینهپست بانکشهرستان زابل1زابل

1864
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200روح اله پیوندبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

1865
پرورش گاو 

 راسی15شیری 

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای سیاه 

پشته
وزارت جهاد کشاورزی13001300روح اله ستودهصندوق کارآفرینی امید

خرازی1866
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300روز خاتون ارباببانک کشاورزیمحترم آباد1فنوج

سوزن دوزی1867
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش ایرندگان 

روستای اسپه
صندوق کارآفرینی امید

روز خاتون 

جمالزهی خوش
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1868
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

گنز
پست بانک

روزان ملک 

ایرندگانی
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1869
سوزن دوزی 

باوچی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

گنز
بانک توسعه تعاون

روزان ملک حیدری 

ایرندگان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1870
گوسفند داشتی 

راسی70

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی700700روزخاتون بیانکبانک کشاورزیشهرستان خاش روستای کروجی2خاش

1871
سوزن دوزی 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش الشار روستای 

سیف اباد
150150روزخاتون جاوشیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1872
سیستان 

وبلوچستان
5سرباز

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان سرباز بخش پارود 

شهر پارود خیابان بلوچ

200200روزخاتون دهقانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1873

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امید200200روزخاتون دیودلصندوق کارآفرینی امیدکلینک اعظم خانی-ایرانشهر1ایرانشهر

سوزن دوزی1874
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند ساربوک 

روستای چندوکان
160160رویا بلوچیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1875
سیستان 

وبلوچستان
200200رویا زندیصندوق کارآفرینی امیدکنارک روستای سعید اباد2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1876
سیستان 

وبلوچستان
1زاهدان

منزالب جنب مسجد حضرت 

عمر
200200رویا عربشاهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1877
دامپروری دام 

سبک

سیستان 

وبلوچستان
2سیب و سوران

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سیب و سوران روستای کناری
وزارت جهاد کشاورزی400400رویا هاشم زاییبانک کشاورزی

خیاطی زنانه1878
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ریحانه حیدرزهیصندوق کارآفرینی امیدکلینک حسنخانی-ایرانشهر1ایرانشهر

قالب بافی1879
سیستان 

وبلوچستان
200200ریحانه ساالری نیابانک توسعه تعاونادیمی فقیر لشکری1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1880
سوزن دوزی زنانه 

صنایع دستی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش مرکزی -شهرستان نیمروز

روستای حسین آباد خواجه- 
200200ریحانه صفویپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1881
قنادی و شیرینی 

پزی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت650650ریوف الدین ناروییصندوق کارآفرینی امیدبمپور- ایرانشهر 2ایرانشهر

سوزن دوزی1882
سیستان 

وبلوچستان
160160زاهده آدم پیراپست بانکچابهار روستای پسابندر2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1883
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160زاهده باشندهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی زنانه1884
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زبیده اربابیپست بانککهنو- ایرانشهر 1ایرانشهر

1885
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی400400زبیده اربابیصندوق کارآفرینی امیدروستای رامک- شهرستان فنوج3فنوج
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1886
سوزن دوزی 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیک شهر بخش مرکزی 

دهستان هیچان
100100زبیده اولیاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1887
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
160160زبیده ایرندگانیپست بانکایرانشهر ابتر1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1888
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بمپور روستای شمس 

اباد
160160زبیده ایرندگانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1889

کارگاه صنایع 

دستی سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
160160زبیده بامریپست بانک6ایرانشهر محمدان المهدی 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1890
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان روستای 

محمدآبادلدی
150150زبیده بامریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1891
خرید تراکتور 

تک با ادوات475

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش تلنگ 

روستای بل
وزارت جهاد کشاورزی680680زبیده بلوچبانک کشاورزی

سوزن دوزی1892
سیستان 

وبلوچستان
200200زبیده بوزارصندوق کارآفرینی امیدسرباز راسک1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سکه دوزی1893
سیستان 

وبلوچستان
1میرجاوه

بخش الدیز روستای -میرجاوه

دیزوک
200200زبیده پور حامدپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1894
سوزن دوزی 

لباس زنانه بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

استان سیستان و بلوچستان ، 

شهرستان چابهار ، روستای 

بریس

160160زبیده تبارپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1895
عروسک سازی 

پیشرفته

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش مرکزی دهستان 

کمبل روستای تیس
200200زبیده تنانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی1896
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای نوک 

آباد
200200زبیده چاکرزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی1897
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

ورکات
100100زبیده چاکریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1898
خرید تراکتور و 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی470470زبیده دادکانیبانک کشاورزیروستای کهنو- دامن - ایرانشهر 1ایرانشهر

1899
سوزن دوزی 

سری دوز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زبیده دیوازصندوق کارآفرینی امیدبمپور روستای ریکپوت1ایرانشهر
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سوزندوزی1900
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش الشار 

روستای پیپ
160160زبیده رییسیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1901
سوزن دوزی 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای ساربوک
160160زبیده رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1902
خیاطی نازک دوز 

زنانه

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زبیده سالمیصندوق کارآفرینی امیدکلینک اعطم خانی1ایرانشهر

سوزن دوزی1903
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای درونه سنگان
200200زبیده سندکزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1904
-صنایع دستی

سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان -استان س وب 

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

هیتک

150150زبیده علم زادهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1905
سیستان 

وبلوچستان
200200زبیده کاوسیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر روستای چاه جمال1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1906
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زبیده ناروییبانک توسعه تعاونززهک روستای علیمردان1زهک

گلسازی1907
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زبیده ناروییبانک توسعه تعاونزهک روستای رحمان شیرزایی1زهک

1908

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200زبیده نواشه بخشصندوق کارآفرینی امید

1909
خیاطی و دوخت 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصرآباد
200200زبیده هاشم زهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1910
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای 

صدیق زهی
200200زبیده هوتصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپر مارکت1911
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زبیه اربابیصندوق کارآفرینی امیددهستان محترم آباد- فنوج2فنوج

سوزن دوزی1912
سیستان 

وبلوچستان
200200زر بی بی بزرگزادهبانک توسعه تعاونروستای نوبندیان- چابهار2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1913
 475خریدتراکتور 

تک باادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460زرآتون جان آبادیبانک کشاورزیعشایر کوه خواجه1هامون

سوزن دوزی1914
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای چاه _ایرانشهر

۱۶خیابان خیام _جمال
صندوق کارآفرینی امید

زربانو منصوری 

مارندگان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1915

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید

زربی بی جامه 

گری گیج
صندوق کارآفرینی امید200200

سوزن دوزی1916
سیستان 

وبلوچستان
200200زربی بی شهنوازیبانک توسعه تعاونبخش مرکزی روستای چراغ آباد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1917
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زربی بی کوه کنبانک توسعه تعاونزهک شهرک کهک1زهک

خواروبارفروشی1918
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زرخاتون اربابیبانک کشاورزیروستای محترم آباد-فنوج2فنوج

1919
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای هوشک5سراوان

زرخاتون امینی 

شهستان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1920
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

- بخش مرکزی - چابهار 

روستای - دهستان پیرسهراب 

کلسکان

200200زرخاتون بلوچزهیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1921
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

مرکزی دهستان هیجان 

روستای جکان

160160زرخاتون بلوچیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1922
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

آبشکی
160160زرخاتون چاکرزهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1923
سوزن دوزی 

لباس زنانه بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

سیستان و بلوچستان شهرستان 

چابهار روستای تیس
200200زرخاتون خداوردیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1924
سیستان 

وبلوچستان
120120زرخاتون دوستکامپست بانکایرانشهر کلینک حسن خانی1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی1925
سیستان 

وبلوچستان
100100زرخاتون رییسیصندوق کارآفرینی امیدنیک شهر هیچان هشتیک باال1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1926

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی470470زرداد نارویی مقدمبانک کشاورزیروستای ملک محمد- زهک2زهک

رودوزیهای سنتی1927
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای قریه 

مال
160160زرگل مالزهیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی1928
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای 

مجتمع ابولفضل
200200زرگل نوریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1929

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید

زرملک دبدبه 

پیرآذری
صندوق کارآفرینی امید200200

سوزن دوزی1930
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

روستای کافه  _شهرستان سرباز

بلوچی
200200زرملک مزارزییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی1931
سیستان 

وبلوچستان
200200زری آذرپیکانپست بانکروستای تشت-بزمان-ایرانشهر1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1932

سوزن دوزی 

ودوخت لباسهای 

محلی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

سوزن دوزی وخیاط لباسهای 

محلی
200200زری دلداربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1933
احداث 

سوپرمارکت

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زری رییسیصندوق کارآفرینی امیدبخش کتیج روستای کتیج2فنوج

سوزن دوزی1934
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بمپور شهرک شهید 

کالهدوز
120120زری قلندرزهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1935
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زری مالکیپست بانکشهرستان هیرمند روستای خمر1هیرمند

رودوزیهای سنتی1936
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

هیچان
100100زرینه بلوچصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1937
سیستان 

وبلوچستان
200200زرینه بنگل زهیبانک توسعه تعاونکنارک روستای ناصرآباد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1938

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200زرینه دامنیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی1939
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش پارود 

روستای جنگل
200200زرینه کمال زییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1940

پروار بندی 

گوسفند روستای 

میرزآباد

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

روستای میرزآباد دامداری 

(پروار بندی گوسفند )
صندوق کارآفرینی امید

زکریا محمود زهی 

میرزآبادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

سوزن دوزی1941
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

بخش - شهرستان قصرقند 

-دهستان حمیری-ساربوک

روستای بگ

160160زکیه کدخداییبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1942
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200زکیه کیخاصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای هوشک2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلسازی1943
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زکیه نورزاییبانک توسعه تعاونزهک روستای جالل اباد1زهک

1944
-صنایع دستی

سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان -استان س وب 

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

هیتک

150150زلیخا اسفندیاریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1945
سیستان 

وبلوچستان
200200زلیخا بلوچ زادهبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1946
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

- بخش مرکزی - چابهار 

روستای - دهستان پیرسهراب 

کلسکان

200200زلیخا جهان میهنبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی1947
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

خیرآباد
160160زلیخا رییسیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1948
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زلیخا صیادیبانک توسعه تعاونروستای صفر اربابی1نیمروز

سوزن دوزی1949
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

مارندگان
200200زلیخا عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1950
پروار بندی 

 راسی99گوسفند 

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش روستای خسرو 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500زلیخا کهرازهءصندوق کارآفرینی امید

1951

پرورش 

 199گوسفند

راسی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10001000زلیخا ناروئیصندوق کارآفرینی امیدروستای سکوهه2هامون

رودوزیهای سنتی1952
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای نوک 

آباد
150150زلیخا نیک محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی1953
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

تیس
200200زلیخا هاشمزهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1954
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

مرکزی روستای حسین آباد
160160زلیخا یاراحمدزهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1955
سیستان 

وبلوچستان
120120زلیخه زمانیپست بانکایرانشهر بمپور روستا ی توردان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1956
سیستان 

وبلوچستان
200200زلیخه صالحی فردصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر دامن روستای پازرد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1957
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهردامن بخش مرکزی 

جنب پاسگاه
150150زلیخه کیانی دادکانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گوسفند داشتی1958
سیستان 

وبلوچستان
3خاش

خاش بخش نوک آباد دهستان 

اسکل آباد
وزارت جهاد کشاورزی20002000زمان هاشمزهیبانک کشاورزی

تولید پوشاک1959
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا ابراهیمیپست بانکاسماعیل قنبر- هامون 1هامون

حصیربافی1960
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای فقیرلشکری1نیمروز

زهرا ابراهیمی 

شاهرودی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1961
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا ابیل پوربانک توسعه تعاونروستای قایم اباد1نیمروز

1962

تولید انواع 

رودوزیهای خامه 

دوزی شده

سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا اتحادیهبانک توسعه تعاونروستای فقیر لشکری- نیمروز 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی1963
سیستان 

وبلوچستان
2فنوج

سیستان و بلوچستان شهرستان 

فنوج بخش مرکزی روستای 

اگریچان

200200زهرا اربابیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1964
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش پارود روستای نظر 

آباد

200200زهرا اربابیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1965

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200زهرا اربابی بمپورصندوق کارآفرینی امید

1966
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای اربابی

200200زهرا اربابی زادهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1967
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160زهرا ارجمندیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1968

پرورشگوسفند و 

 50بز داشتی 

راسی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی720720زهرا اعتمادی نسببانک کشاورزیروستای الری- شهرستان هامون 1زهک

سوزن دوزی1969
سیستان 

وبلوچستان
160160زهرا افرازبانک کشاورزیشهرستان نیکشهر روستای مخت1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی1970
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش مرکزی روستای 

چراغان

200200زهرا اکبریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1971
دوخت لباس زنانه 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا اکبری مقدمپست بانکروستای گل محمدبیک1زابل

سوزندوزی1972
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

مرکزی دهستان مخت روستای 

آپشکی

160160زهرا امیریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1973
کارگاه تولید 

پوشاک

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

سیستان و بلوچستان شهرستان 

روستای فتح -فتح آباد–زابل 

مجتمع مسکونی علی ابن  –آباد 

طبقه همکف–ابیطالب 

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800زهرا امیریپست بانک

1974
خیاطی و سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا امیریصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمب4چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1975
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا اویسی فردبانک توسعه تعاونشهرستان زابل روستای ژاله ای1زابل

1976
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2کنارک

کنارک روستای حمید اباد 

(حمید گو)
200200زهرا ایاغبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی1977
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای شیب گوره
200200زهرا آبزنگانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1978
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا آتینپست بانکروستای امامیه1زابل

پرورش مرغ بومی1979
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا آچاکبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی1980
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز محمد اباد 

لورگ باغ
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا آذربوبانک کشاورزی

خیاطی1981
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا آذرخشبانک توسعه تعاونشهر قرقری- شهرستان هیرمند 1هیرمند

خیاطی1982
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا آذرسابانک توسعه تعاونزهک روستای کفتارگی1زهک

1983

کارگاه خیاطی ، 

سوزن دوزی و 

گل دوزی زنانه 

مخصوص لباس 

های محلی 

بلوچستان

سیستان 

وبلوچستان
7سیب و سوران

-بخش هیدوچ - سیب سوران

روستای کلوکان
500500زهرا آسکانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی1984
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا آشنابانک توسعه تعاونزهک روستای شاهگل پیری1زهک
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دوخت لباس1985
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-جاده کوه خواجه -هامون

روستای ده بلند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا آقایی عباسیهبانک توسعه تعاون

1986

طرح توجیهی 

کارگاه البسه ۤ

محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا بارانیپست بانکروستای لنگر بارانی1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس1987
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای پنجک-هامون1هامون

زهرا بازگیر 

جهانتیغی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

آرایشگاه زنانه1988
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

بخش مرکزی _شهرستان دلگان

روستای چاه شور شماره یک
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زهرا بامریصندوق کارآفرینی امید

سوزندوزی1989
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

نوک آباد
160160زهرا باوربانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک1990
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا براهوئیپست بانکصفر شاه- لوتک - هامون 1هامون

گلیم بافی1991
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان خمک روستای حسبن 

آبادی

200200زهرا بزیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی1992
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا بزیبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی1993
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا بزیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز پلگی بزی1نیمروز

1994

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی360360زهرا بزی اله ریبانک کشاورزیروستای محمدشاهکرم- زهک1زهک

1995
کارگاه لباس 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای اربابی
200200زهرا بکرانبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1996
-صنایع دستی

سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان -استان س وب 

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

آبشکی

160160زهرا بلیدهپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی1997
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای نوک 

آباد
150150زهرا بلیدهءصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی1998
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

- استان سیستان و بلوچستان 

پارود- شهرستان سرباز
200200زهرا بلیدییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک1999
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا بهارچتنیپست بانکروستای چهارخمی- هامون1هامون

پرورش زنبور عسل2000
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای ژاله ای۰مرکزی
بانک کشاورزی

زهرا بهرامی 

کهخایی ژاله
وزارت جهاد کشاورزی200200

سوزن دوزی2001
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا بی نیازصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای نگور2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2002
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مخت 

روستای مخت
160160زهرا پاخیرهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلدوزی وخیاطی2003
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار جدگال آباد خیابان 

9971748698وشنام کد پستی 
200200زهرا پرنیان خویصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2004
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا پودینهبانک توسعه تعاوننیمروز روستای قایم اباد1نیمروز

پوشاک2005
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا پودینهبانک توسعه تعاونروستای مختار-هیرمند1هیرمند

خیاطی2006
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

شهرستان هیرمند روستای 

پودینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا پودینهبانک توسعه تعاون

خیاطی2007
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا پودینهبانک توسعه تعاونزهک روستا قلعه نو1زهک

2008
خرید کمباین 

1055

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش مرکزی بنجار روستای 

نهور
وزارت جهاد کشاورزی20002000زهرا پودینهبانک کشاورزی

سوزن دوزی2009
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک بخش مرکزی دهستان 

جهلیان روستای حمیدگو
صندوق کارآفرینی امید

زهرا پودینه 

ابراهیمی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2010
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250زهرا پودینه دوستیصندوق کارآفرینی امیدزهک روستای الری1زهک

پرورش مرغ بومی2011
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا پوربزیبانک کشاورزی

سوزن دوزی2012
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا پیرکمالیپست بانکروستای محمداباد1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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خیاطی2013
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا پیریبانک توسعه تعاونزهک خمک روستای پیری1زهک

2014
آرایش و پیرایش 

زنانه

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا پیری پژندصندوق کارآفرینی امیدروستای شیر محمد چراغ1زهک

خامه دوزی2015
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا پیکارپرسانبانک توسعه تعاونفقیرلشکری1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2016
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا تارمیغصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای طیس کوپان2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2017
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا تاسهصندوق کارآفرینی امیدکنارک بخش زراباد روستای جد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2018
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید

زهرا تخوارشاقوزایی 

مطلق
صندوق کارآفرینی امید100100

2019

طرح توجیهی 

تراکتور فرگوسن 

 جفت با 475

تیغ عقب )ادوات 

(و گاوآهن

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی700700زهرا ترک تتاریبانک کشاورزیروستای انوشیروان1هیرمند

البسه2020
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا ترنج زرپست بانکقایم آباد1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2021
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کرباسک۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا ثمره کرباسکیپست بانک

سوزن دوزی2022
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای زین 

الدینی
160160زهرا جامکیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2023
سیستان 

وبلوچستان
100100زهرا جان آبادیبانک توسعه تعاونروستای کمالی1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

نازک دوز زنانه2024
سیستان 

وبلوچستان
500500زهرا جان پروربانک توسعه تعاونروستای جان پرور- نیمروز 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2025
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا جاودانبانک توسعه تعاونزابل روستای اسکل1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2026

طرح توجیهی 

کارگاه البسه ۤ

محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا جلیلی یومپست بانکروستای میرجعفر خان1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2027
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

شهرستا ن ایرانشهر دامن 

روستای ابادان
150150زهرا جمشیدزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2028
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا جهان تاببانک توسعه تعاونزهک روستای بدیل1زهک

پرورش دام2029
سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید200200زهرا جهان دورییصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی2030
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش مرکزی 

دهستان زهک روستای کفتارگی

صندوق کارآفرینی امید
زهرا چاری ده 

سوخته
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2031
پرورش گوسفند 

 راسی199پرواری 

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- بخش مرکزی - زهک 

روستای شهید نورزهی
وزارت جهاد کشاورزی22802280زهرا چنانه گرگیجبانک کشاورزی

خیاطی2032
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

شهرستان هیرمند روستای 

پودینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا چوبکیبانک توسعه تعاون

سوزن دوزی2033
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا چیت بندصندوق کارآفرینی امیدروستای حیط-راسک1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2034
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای سورکمپ- کنارک 1کنارک

زهرا حاجی 

شمسایی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2035
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

روستای چراغان
200200زهرا حامدی پورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2036
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا حسین زهیصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای شمس آباد2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2037
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا حسینیبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2038
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بزمان روستای 

مادرمکسان
150150زهرا حسینیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2039
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

حسنخون
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا حق پرستبانک توسعه تعاون



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

گلیم بافی2040
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای حسین آبادی
200200زهرا حمیدیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2041
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا حمیدی زالهبانک کشاورزینبمروز روستای طاغذی1نیمروز

سوزن دوزی2042
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

گنز
بانک توسعه تعاون

زهرا حیدری 

ایرندگان
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2043

طرح توجیهی 

کارگاه البسه ۤ

محلی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای میر جعفر خان1هیرمند

زهرا خاتون بامری 

موذن
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2044
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا خانمحمدیبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2045
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطیۤ

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا خدریبانک توسعه تعاونروستای شهرک گل بیک1هیرمند

پوشاک2046
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا خردوربانک توسعه تعاونروستای مالنورمحمد- هیرمند1هیرمند

پرورش مرغ بومی2047
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستا - بخش مرکزی-زابل 

کلوخی
وزارت جهاد کشاورزی300300زهرا خسرویصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2048
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا خمربانک توسعه تعاونروستای لوتک1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2049
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا خمرصندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه کهنه-زهک1زهک

گلیم بافی2050
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا خواجه دادیپست بانکروستای نهور-زابل1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2051
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا خورسندپست بانکروستای آخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2052

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200زهرا دامنیصندوق کارآفرینی امید
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سوزن دوزی2053
سیستان 

وبلوچستان
160160زهرا درزادهبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2054
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا دروهیبانک کشاورزیروستای فتح آباد1نیمروز

خیاطی2055
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا دست موزهصندوق کارآفرینی امیدزهک روستا یفیروز اباد1زهک

2056
خیاطی لباس 

عروس

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا ده مردهپست بانکدو راه سد- محمدان - ایرانشهر 1ایرانشهر

گلیم بافی2057
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا ده مردهبانک توسعه تعاونروستای اسکل-زابل1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2058
 475خرید تراکتور

تک

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

طاغذی
وزارت جهاد کشاورزی460460زهرا ده مردهبانک کشاورزی

2059
-پرورش مرغ بومی

مشاغل خانگی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا ده مردهبانک کشاورزیروستای خمک-زهک1زهک

2060

کارگاه خیاطی 

وسوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

شهرستان ایرانشهر بخش بمپور 

روستای میرآباد
160160زهرا دهانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2061
سیستان 

وبلوچستان
120120زهرا دوستکامپست بانکایرانشهر کلینک حسن خانی1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2062
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا راستگوپست بانکروستای تیمور آباد1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

نازک دوزی زنانه2063
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا راهداربانک توسعه تعاونسوراب- ایرانشهر 1ایرانشهر

البسه محلی2064
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا راهداری نیابانک توسعه تعاونروستای آخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش زنبور عسل2065
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حسن آباد۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا رضازادهبانک کشاورزی

سوزن دوزی2066
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

بخش - شهرستان قصر قند 

روستای هیت- مرکزی 
160160زهرا رضاییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2067
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

پیرسهراب
200200زهرا رهدارصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2068
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای عباس آباد-مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا رهداربانک کشاورزی

2069
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا روابانک کشاورزیروستای قلعه کنگ-زهک1زهک

2070

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی360360زهرا ریکیبانک کشاورزیروستای محمدشاهکرم- زهک2زهک

سوزن دوزی2071
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

اسماعیل آباد
بانک توسعه تعاون

زهرا ریگی نژاد 

گلوگاه
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2072
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

شهرستان سرباز بخش کالت 

روستای گوردر
200200زهرا رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2073
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی دهستان 

هیچان
150150زهرا رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی2074
سیستان 

وبلوچستان
150150زهرا رییسیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیکشهر روستای راوگ1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک2075
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا زاده جامیبانک توسعه تعاونخیابان بهداری- هیرمند1هیرمند

سوزن دوزی2076
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک بخش مرکزی مومان 

پایین
200200زهرا زالکانی مالکالبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بافتنی سنتی2077
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان زابل بخش مرکزی 

ادیمی
200200زهرا زورپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2078
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش - شهرستان هیرمند 

روستای جانی میلک- مرکزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا زی کینیبانک توسعه تعاون

2079

پرورش گوسفند و 

مشاغل )بز 

(خانگی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای قلعه - شهرستان زهک 

کهنه
وزارت جهاد کشاورزی150150زهرا ساالرزاییصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2080
سیستان 

وبلوچستان
100100زهرا ساالرزهیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2081
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا ساالریصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمب مراد اباد2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2082
 )صنایع دستی 

(سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونچابهار روستای کمب4چابهار

زهرا ستوده خوجه 

داد
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2083

طرح توجیهی 

کارگاه البسه ۤ

محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا سراوانیپست بانکقرقری روستای سراوانی1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی2084
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا سرحدیپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

قالیبافی2085
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکهامون لوتک1هامون

زهرا سرحدی 

کرباسک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

گلیم بافی2086
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان خمک روستای گوری
بانک توسعه تعاون

زهرا سرگردان 

ملشایی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2087
خرید کمباین 

جاندیر

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی14001400زهرا سرگزیبانک کشاورزیروستای محمدشاهکرم- زهک2زهک

پرورش مرغ بومی2088
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا سرگزیبانک کشاورزیروستای فقیر قاسم1هامون

گلیم بافی2089
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل روستای قاسم 

آباد
200200زهرا سرگزیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2090
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستا دک 

دهمرده
200200زهرا سرگزی رحیمبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2091
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا سرگلزائیبانک کشاورزیروستای طاغذی1نیمروز

تولید پوشاک2092
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا سروریپست بانکاسماعیل قنبر- هامون 1هامون

تولید پوشاک2093
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا سعادت آشکاربانک توسعه تعاون4نیمروز خیابان امام خمینی 1نیمروز

پرورش مرغ بومی2094
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا سماعیبانک کشاورزیروستای علی اباد جهانتیغ1زابل

عروسک سازی2095
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا سنجریبانک توسعه تعاوننیمروز روستای منصوری1نیمروز

پرورش گاو شیری2096
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

-بخش خمک-شهرستان زهک

روستای گوری
بانک کشاورزی

زهرا سنجری 

ملشایی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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خیاطی2097
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا سنجولیبانک توسعه تعاوننیمروز روستای قایم اباد1نیمروز

قالیبافی2098
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا سنجولیبانک توسعه تعاوننیمروز روستای حیدر اباد1نیمروز

البسه2099
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا سنچولیپست بانکروستای سلطان سارانی1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2100
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا سنچولیبانک توسعه تعاونروستای جهانتیغ1زابل

2101
خریدتراکتورفرگو

تک475سن مدل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی560560زهرا سنچولی سادهبانک کشاورزیروستای رضا-بخش مرکزی1نیمروز

2102

خرید تراکتور 

 399فرگوسن 

جفت دیسک

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای درگی۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی556556زهرا سندگلپست بانک

خیاطی2103
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا سندگلبانک توسعه تعاونروستای کول- بخش مرکزی1زابل

پرورش مرغ بومی2104
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا سندگل غالمیبانک کشاورزیروستای منصوری1نیمروز

گلیم بافی2105
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش تیمور -شهرستان هامون 

روستای سیاه پشته-آباد 

200200زهرا سیاه سربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2106

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن ۤ

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا سیستانیبانک توسعه تعاونروستای لنگر بارانی1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی2107
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

تخت ملک
100100زهرا شریفیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس2108
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا شکیباپست بانکخ امام خمینی-محمداباد-هامون1هامون

خیاطی2109
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا شهرکیبانک توسعه تعاونشهرستان زهک روستای سامانی1زهک
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2110
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
3هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید200200زهرا شهرکیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2111
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای حاجی آباد
160160زهرا شهرکیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک2112
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا شهرکیبانک توسعه تعاونروستی دک دهمرده- هامون 1هامون

دوخت لباس2113
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا شهرکیبانک توسعه تعاونخ امام علی-هامون1هامون

قالیبافی2114
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا شهرکیپست بانکمال علی- هامون 1هامون

پرورش مرغ بومی2115
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

زابل بخش مرکزی روستا دهنو 

کرباسک
بانک کشاورزی

زهرا شهرکی بهرام 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200

گلیم بافی2116
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای ملک حیدری
200200زهرا شهرکی زادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2117

تولید کارگاهی 

سوزن دوزی و 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
500500زهرا شهنوازیصندوق کارآفرینی امیدروستای ناصرآباد6خاش

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیر بافی2118
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

. سیستان و بلوچستان 

بخش تیمور . شهرستان هامون

روستای علیرضا.آباد 

200200زهرا شیبانی اصلپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2119
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا شیبانی عارفپست بانکروستای سیاه پشته1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2120
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا شیبکبانک توسعه تعاونزهک روستای عباس مراد1زهک

پرورش گوسفندوبز2121
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا شیخ لنگیبانک کشاورزیزهک روستای اسداله1زهک

دوخت لباس2122
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا شیخیپست بانکمحمداباد-هامون1هامون

پرورش مرغ بومی2123
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا شیخیبانک کشاورزیتمبکا1هامون
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2124
طرح توجیهی 

سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا شیخیبانک توسعه تعاوندهنومیلک1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرده دوزی2125
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکنهور-زابل1زابل

زهرا صابر خواجه 

داد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2126
خیاطی و دوخت 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش نوک آباد روستای 

دجنگ باال
200200زهرا صفارزادهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس2127
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

خیابان امام علی روبروی -هامون

مسجدصاحب الزمان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا صوفی لشکریپست بانک

تولید پوشاک2128
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا صیادپست بانکشهرک علی اکبر- هامون 1هامون

پوشاک2129
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا صیادبانک توسعه تعاونروستای لنگربارانی- هیرمند1هیرمند

2130

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش مرکزی روستای کریم 

کشته
200200زهرا صیادیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2131
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا صیادیبانک کشاورزیشهرک علی اکبر1هامون

پرورش مرغ بومی2132
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا صیادیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز روستای بزی1نیمروز

سوزن دوزی2133
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا ضمیریبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2134
پرورش ماهی 

گرمابی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای - شهرستان زهک 

واصالن
سازمان شیالت440440زهرا طوفانیبانک کشاورزی

خیاطی2135
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا طوفانیبانک توسعه تعاونزهک بخش جزینک واصالن1زهک

پرورش مرغ بومی2136
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

خراشادی
بانک کشاورزی

زهرا عباسیان 

ادیمی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

سوزن دوزی2137
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

محمودآباد
بانک توسعه تعاون

زهرا عبدالعلی زاده 

هوتکی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2138
واحد صنفی 

عطاری

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان بخش مرکزی 

روستای چاه شور شماره یک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2139
سیستان 

وبلوچستان
130130زهرا عبدالهیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان دلگان روستای گزگر1دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2140
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان روستای چاه 

خدابخش
150150زهرا عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

ارایش و پیرایش2141
سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

- روستای چاه جمال - ایرانشهر 

10خیابان دانشجو کوچه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زهرا عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2142
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

نوک آباد
بانک توسعه تعاون

زهرا عبدالهی 

طاهری
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2143
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

محمود آباد
200200زهرا عبدیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی2144
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا عزیزیپست بانکزابل روستای اسکل1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی2145
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

هیتک
160160زهرا غالم زادهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2146
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160زهرا غالمیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2147
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا غالمیپست بانکروستای لوتک1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2148
تولید لباس محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش سابوری 

روستای شهرک گلخانی
200200زهرا غالمی پودینهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2149
طرح توجیهی 

کارگاه خامه دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هامون روستای آزادی
200200زهرا فرنامبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2150

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 ۴۷۵فرگوسن 

تیغ )تک با ادوات 

(-گاو آهن-عقب 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی540540زهرا فرهاد سنجابیبانک کشاورزیقرقری1هیرمند

2151
طرح توجیهی 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا فقریان مقدمبانک توسعه تعاونروستای مالدادی1هیرمند

سوزن دوزی2152
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

کمب مرادآباد
160160زهرا فقیریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2153
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

گنز
بانک توسعه تعاون

زهرا فیروزی 

ایرندگانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی2154
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای 

محمد آباد
200200زهرا قایم میرپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2155
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

ده قلعه
200200زهرا قربانی دادکانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2156
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا قزاقصندوق کارآفرینی امیدروستای سند حمزه1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2157
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا قنبریبانک کشاورزیروستای محمد اباد ادیمی1نیمروز

خیاطی2158
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکزهک روستای گوری1زهک

زهرا قوم دوست 

نوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

خامه دوزی2159
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا قیصری مقدمبانک توسعه تعاونروستای پیران- نیمروز 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2160
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای درونه سنگان
200200زهرا کرد تمینیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری2161
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان خاش روستای افتخار 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی400400زهرا کریم کشتهصندوق کارآفرینی امید

دوخت لباس2162
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا کشتگر ایرانیبانک توسعه تعاونروستای طاغذی-نیمروز1نیمروز
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خیاطی2163
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا کمالی فرصندوق کارآفرینی امیدشهردراز-ایرانشهر1ایرانشهر

2164
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100زهرا کوچک زاییصندوق کارآفرینی امید

دوخت لباس2165
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا کولبانک توسعه تعاونروستای مالعلی-هامون1هامون

2166
سوزن دوزی زنانه 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا کوهی نژادصندوق کارآفرینی امیددشتیاری روستای بل شمیر5چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2167
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر دامن بخش مرکزی 

جنب صنایع دستی
150150زهرا کیانی دادکانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2168
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا کیانی قلعه نوصندوق کارآفرینی امیدشهرستان زهک روستای قلعه نو1زهک

گلیم بافی2169
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای سه -شهرستان هامون

کوهه
200200زهرا کیخاپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک2170
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا کیخاییبانک توسعه تعاونروستای قجر- هیرمند1هیرمند

البسه محلی2171
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا کیخائیپست بانکشهرستان زابل روستای کرباسک1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2172
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا گاجی پوربانک توسعه تعاونکنارک روستای تران1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاوشیری2173
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا گرگبانک کشاورزیزهک روستای حسین مهرعلی1زهک

خیاطی2174
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا گرگانیبانک توسعه تعاونروستای کرباسک1زابل

سوزن دوزی2175
سیستان 

وبلوچستان
160160زهرا گرگیبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2176
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا گلویپست بانکروستای صوفی-شهرستان هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2177
سیستان 

وبلوچستان
120120زهرا گمشادزهیپست بانکبمپورروستای حسین اباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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عروسک سازی2178
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

نیمروز روستای حسین اباد 

خواجه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا گنجعلیبانک توسعه تعاون

مکرومه بافی2179
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا گنجعلیبانک توسعه تعاوننیمروز روستای ساختمان1نیمروز

سوزن دوزی2180
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا گنجعلی بنجارصندوق کارآفرینی امیدروستای سورکمب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2181
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

حاجی میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا لکزاییبانک کشاورزی

2182
تولید لباس محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای ساختمان
200200زهرا لگزیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2183
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا لوار زهی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای منزل اب- زاهدان 1زاهدان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2184

بسته بندی 

محصوالت 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی180180زهرا محتشمیصندوق کارآفرینی امیدروستای ابتر- ایرانشهر 1ایرانشهر

رودوزیهای سنتی2185
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

هیچان
100100زهرا محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری2186
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی700700زهرا محمدی فاضلبانک کشاورزیروستای اسکل1زابل

2187
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا محمودیصندوق کارآفرینی امیدسوراب- ایرانشهر 1ایرانشهر

پوشاک2188
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا محمودیبانک توسعه تعاونخ امام خمینی- هیرمند1هیرمند

2189
خیاطی بچه گانه 

دوز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا مرادقلیپست بانکنیمروز روستای صادق1نیمروز

خیاطی2190
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا مشهدیبانک توسعه تعاونروستایی خراشادی-نیمروز1نیمروز

2191
پرورش گوسفند 

 راسی199

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدمحمداباد2هامون

زهرا مقیمی ده 

ارباب
وزارت جهاد کشاورزی500500

سفال2192
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای گوری
200200زهرا مالشاهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی2193
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا مالیی قاسمیپست بانکروستای ابوالفضل- هامون 1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2194
لباسهای محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا ملک صفتپست بانکروستای آخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی2195
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکمحمد آباد-شهرستان هامون1هامون

زهرا مهاجری 

میرداد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

خیاطی2196
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای - بخش مرکزی - زابل 

کرباسک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا مومنیپست بانک

خیاطی2197
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا میدانیصندوق کارآفرینی امیدروستای سرزه-ایرانشهر1ایرانشهر

2198
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا میربانک توسعه تعاونروستای کمب2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2199
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای حاجی آباد
160160زهرا میربانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2200
خیاطی البسه 

محلی

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

هامون بخش مرکزی روستای 

خوند غالمی
200200زهرا میربانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2201
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا میربانک توسعه تعاونروستا قلعه نو1زهک

گلیم بافی2202
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان خمک روستای ترقویی 

روستای حاج عباس شهرکی- 

200200زهرا میرسلیمبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالی بافی2203
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا میرشاهبانک توسعه تعاونروستای شاهوزهی1زابل

سوزن دوزی2204
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا میرشکارپست بانکروستای محمدآباد1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2205
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک روستای حاج حسین 

دهمرده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا میرصادقبانک توسعه تعاون

2206
تولید لباس محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا میریبانک توسعه تعاونروستای فقیر لشکری- نیمروز 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک2207
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا میش مستبانک توسعه تعاوننیمروز روستاییپ چرک1نیمروز
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خیاطی2208
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا ناروییبانک توسعه تعاونزهک روستای قلعه نو1زهک

2209

خرید تراکتور 

 جفت 399

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی720720زهرا ناروییبانک کشاورزیروستای دهنو سیدخان-زهک2زهک

2210
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطیۤ

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا نارویی فرزینپست بانکروستای سنجرانی1هیرمند

پرورش مرغ بومی2211
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا نارویی مرکوببانک کشاورزیزهک روستای قلعه نو1زهک

گلیم بافی2212
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش مرکزی 

دهستان زهک روستای کفتارگی

200200زهرا نایگانبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2213
خیاطی و دوخت 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

دروک
200200زهرا نجاریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک2214
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا نجفیبانک توسعه تعاونمحمداباد-هامون1هامون

دوخت لباس2215
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا نخعیبانک توسعه تعاونروستای سدکی-هامون1هامون

تولید پوشاک2216
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا نقزعلیپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

2217
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید200200زهرا نوراصندوق کارآفرینی امید

خیاطی2218
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا نوراپست بانکروستای بنجار1زابل

تولیدات چرم2219
سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا نوریبانک توسعه تعاونشهرستان زابل روستای امامیه1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2220
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا نوریبانک کشاورزیروستای دهمیر1هامون
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2221
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
160160زهرا نیک بختیپست بانکبخش مرکزی دهستان مخت1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2222
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان خمک روستای زیارتگاه
200200زهرا هدایتی نژادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری2223
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای 

فیروزه ای
وزارت جهاد کشاورزی300300زهرا هراتیصندوق کارآفرینی امید

دامداری2224
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

بخش - شهرستان زهک 

روستای شیخ لنگی- جزینک 
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا هراتیصندوق کارآفرینی امید

2225
لباسهای محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
200200زهرا هراتی احمدیپست بانکروستای ارباب1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2226

پرواربندی 

تجهیز )گوساله

جایگاه و خرید 

(دام

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای محمد اباد هراتی
صندوق کارآفرینی امید

زهرا هراتی 

اسکندری
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2227

خرید یک دستگاه 

تراکتور فرگوسن 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای درگی
وزارت جهاد کشاورزی355355زهرا وفادار قاسمیپست بانک

کاربافی2228
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

کربالی غالمحیدر
200200زهرا یادگارزاییبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2229
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا یعقوبی صابرصندوق کارآفرینی امیدشهرستان زهک روستای قزاق1زهک

2230
-صنایع دستی

سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان -استان س وب 

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

هیتک

200200زهره اسفندیاریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی2231
سیستان 

وبلوچستان
200200زهره امیریان فردصندوق کارآفرینی امیدنیکشهرشهرستان هیچان1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2232
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای اشترک
200200زهره انصاری مقدمبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سوزن دوزی2233
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش پارود روستای حیط
200200زهره آبادیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2234
خیاطی ودوخت 

بلوچ

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره آذریانصندوق کارآفرینی امیدشهرمحمدان1ایرانشهر

سوزن دوزی2235
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصری
200200زهره بامریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2236
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستایچوت 

آباد
160160زهره بلوچزهیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2237
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای سیاهمرد۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500زهره جهانتیغیصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی2238
سیستان 

وبلوچستان
200200زهره خسرویپست بانکروستای تیمور آباد1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2239
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره خندانبانک توسعه تعاوننیمروز روستای صفراربابی1نیمروز

کارگاه خیاطی2240
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

شهرستان ایرانشهر روستای چاه 

29جمال خیام 
200200زهره دشتبانبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2241
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره رفعتپست بانکروستای آخوند غالمی- هامون1هامون

تولید پوشاک2242
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره زارعبانک توسعه تعاونمحمد اباد- هامون 1هامون

سوزن دوزی2243
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160زهره زین الدینیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس2244
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای مال 

رضا
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره ساالرزادهپست بانک

سوزن دوزی2245
سیستان 

وبلوچستان
200200زهره ساالری شهریپست بانکروستای دک دهمرده1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2246
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره صحرائیبانک کشاورزیروستای قاسم اباد1زابل

سوزن دوزی2247
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

خیابان امام - ایرانشهر محمدان

14خمینی 
200200زهره صالح زهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2248
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200زهره عابدیصندوق کارآفرینی امیددلگان روستای گنبد سه پایه1دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

آرایشگاه2249
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونایرندگان روستای دادکان-خاش 1خاش

زهره عبداللهی 

دادکان
وزارت صنعت، معدن و تجارت380380

2250
لوازم یدکی موتور 

سیکلت

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زهره عبدالهیصندوق کارآفرینی امیددلگان مرکز شهر2دلگان

قالیبافی2251
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره عربپست بانکهامون1هامون

پرورش بوقلمون2252
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کرباسک۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200زهره فارسیپست بانک

2253
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطیۤ

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره فالحپست بانکشهرک ابراهیم آباد1هیرمند

2254
طرح توجیهی 

کارگاه لندره دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش مرکزی 

روستای سیادک

200200زهره کالنتریبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش بره پرواری2255
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای اصغر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500زهره الله رخیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2256
سیستان 

وبلوچستان
8080زهره مردادیپست بانکچابهار روستای کمب1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2257
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

مارندگان
200200زهره ملک اربابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

چرم دوزی سنتی2258
سیستان 

وبلوچستان
200200زهره ملک نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه2259
سیستان 

وبلوچستان
200200زهره موسویبانک توسعه تعاونروستای ولیداد1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2260
سیستان 

وبلوچستان
200200زهره میربانک کشاورزیروستای میر1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2261
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره میرابیپست بانکروستای کرباسک1زابل

تولید سفال2262
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای - شهرستان نیمروز 

افضل اباد
200200زهره ناموربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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مشاغل خرد2263
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای 

فیروزه ای
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهره هراتی میرزاییپست بانک

2264
پرورش گاوشیری 

به روش سنتی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی720720زهری زمین داربانک کشاورزیروستای امامیه- شهرستان زابل 2زابل

سوزن دوزی2265
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش پارود 

پارود جنب مسجد جامع
160160زیب النساء آزادیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی2266
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش الشار-نیکشهر

جاکس
200200زیبا امیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صنایع دستی2267
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

زهک
160160زیبا آب زرپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2268
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

گنز
150150زیبا بامریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2269
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
3فنوج

روستای جان - شهرستان فنوج

آباد
وزارت جهاد کشاورزی300300زیبا بلوچیصندوق کارآفرینی امید

رودوزیهای سنتی2270
سیستان 

وبلوچستان
200200زیبا بلوچیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیکشهر روستای راوگ1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2271
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

مرکزی دهستان مهبان روستای 

مکی باال

160160زیبا بلوچیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی2272
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای نوک 

آباد
200200زیبا بلیدهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی2273
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش الشار 

روستای گشان
160160زیبا چاکریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی2274
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی روستای -نیکشهر

اورنگ
160160زیبا حسین زادهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2275
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش الشار روستای 

پیپ
100100زیبا دانش پیپصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2276

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200زیبا دیدبهصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی2277
سیستان 

وبلوچستان
200200زیبا رضاییپست بانکشهرستان هامون روستای آزادی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی2278
سیستان 

وبلوچستان
200200زیبا رییسیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیکشهر روستای راوگ1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2279
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

فنوج بخش مرکزی روستای 

بیرمن
220200زیبا رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2280
طرح توجیهی 

کارگاه پرده دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای سراوانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیبا سراوانیبانک توسعه تعاون

گلسازی2281
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیبا شهرکیبانک توسعه تعاونزهک روستای سامانی1زهک

سوزندوزی2282
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش -شهرستان نیکشهر

روستای آبشکی-مرکزی
100100زیبا شیرانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2283
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش الشار 

روستای زیارت
200200زیبا صالحیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس2284
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیبا فتحیپست بانکفتح اباد-زابل1زابل

2285

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن ۤ

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200زیبا لعلپست بانکروستای قجر محمد حسن1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2286

طرح خرید 

تراکتور 

 تک 399فرگوسن

و ادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند روستای علی 

نمرودی

وزارت جهاد کشاورزی520520زیبا لکزاییبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی2287
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200زیبا میر اصغریبانک کشاورزیروستای دهمیر1هامون
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سوزن دوزی2288
سیستان 

وبلوچستان
160160زیبا ناروییپست بانکشمس آباد- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2289
سیستان 

وبلوچستان
200200زیبا نصرتیبانک توسعه تعاونکنارک روستای پارک هوتان1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2290
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش مرکزی روستای 

چراغان

200200زیتون ایران دوستصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2291
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200زیتون جمشید زاییپست بانکایرانشهر نوک اباد سرهنگ1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

ارایشگری2292
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیتون سهراب زهیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر چاه جمال1ایرانشهر

2293

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید180180زیتون شالی برصندوق کارآفرینی امید

آرایشگاه بانوان2294
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش _شهرستان نیکشهر

علی )روستای جگردک_الشار

(آباد

صندوق کارآفرینی امید
زیتون شاهوزهی 

شه گل
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2295
پرواربندی 

گوسفند و بز

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای - بزمان - ایرانشهر 

کیال آباد
وزارت جهاد کشاورزی100100زیتون شه بخشصندوق کارآفرینی امید

2296

کلین)سوپرمارکت

ک اعظم خانی 

(طرح بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خیابان شهیدبهنام -خانی

محمدی درب اول

صندوق کارآفرینی امید300300زیتون محمدیصندوق کارآفرینی امید

خیاطی2297
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب اختیاریبانک توسعه تعاونزهک روستای نوری1زهک

2298
طرح توجیهی 

تولید البسه محلی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای جانی میلک

200200زینب اربابیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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خیاطی2299
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش - شهرستان هیرمند 

روستای جانی میلک- مرکزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب اربابیبانک توسعه تعاون

سوزن دوزی2300
سیستان 

وبلوچستان
200200زینب ارجونیبانک توسعه تعاونروستای باالشیخ1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خامه دوزی سنتی2301
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش سابوری 

روستای میل نادر
200200زینب اردونیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2302
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب اشترکصندوق کارآفرینی امیدروستای خمک1زهک

سوزن دوزی2303
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

قاسم آباد
پست بانک

زینب امید کهن 

شوری
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی2304
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای نوک 

آباد
200200زینب امیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاط لباس2305
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

روستای حیدرآباد
200200زینب آذریانبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2306
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستا - بخش مرکزی- زابل 

رضاجر
وزارت جهاد کشاورزی200200زینب آذریانبانک کشاورزی

خیاطی زنانه2307
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بخش مرکزی روستای 

دامن دهستان قلعه تاروان
120120زینب آذریانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیر بافی2308
سیستان 

وبلوچستان
200200زینب آصف پناهبانک توسعه تعاونروستای کلوخی- زابل 1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپرمارکت2309
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

بخش مرکزی _شهرستان دلگان

روستای حسین آباد لدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زینب باغبانصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2310
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

رحمن آباد
160160زینب بامریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2311
سیستان 

وبلوچستان
200200زینب بامریصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر نوک اباد سرهنگ1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی2312
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر محمدان جنب 

پارکینگ سید الشهدا
200200زینب بامریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2313
توسعه و تجهیز 

مغازه سوپر مارکت

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب بامریصندوق کارآفرینی امیددلگان روستای حمید اباد1دلگان

پرورش گاو شیری2314
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای سنچولی
بانک کشاورزی

زینب بخشی 

سنچولی
وزارت جهاد کشاورزی500500

پرورش مرغ بومی2315
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

حاجی میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200زینب بزیبانک کشاورزی

بافتنی های سنتی2316
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

زابل بخش مرکزی روستای فتح 

آباد
200200زینب بزیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2317

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی360360زینب بزی اله ریبانک کشاورزیروستای محمدشاهکرم- زهک1زهک

پرورش مرغ بومی2318
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200زینب بزی والییبانک کشاورزی

سوزن دوزی2319
سیستان 

وبلوچستان
160160زینب بلوچ زهیبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2320
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مهبان 

روستای راوگ
200200زینب بلوچیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2321
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

بخش مرکزی روستای  –چابهار 

کمب
200200زینب بلوچیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری2322
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

استان سیستان و بلوچستان ـ 

شهرستان خاش ـ روستای 

افتخار آباد ـ کوچه شهید احمد 

سارانی، وسط کوچه منزل 

لطیف بزی

وزارت جهاد کشاورزی400400زینب بهادرزاییصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2323
سیستان 

وبلوچستان
200200زینب بهزادیصندوق کارآفرینی امیدبنوک- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کارگاه حصیربافی2324
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای اربابی
100100زینب پکتوسانبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کارگاه خیاطی2325
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای پیران-مرکزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب پودینهبانک توسعه تعاون



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

قالی بافی2326
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب پودینهبانک توسعه تعاوننیمروز روستای منصوری1نیمروز

گوسفند پرواری2327
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش روستای افتخار 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000زینب پودینه خانیبانک کشاورزی

سوزن دوزی2328
سیستان 

وبلوچستان
200200زینب جمشیدزهیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر دامن1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2329
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

شهرستان دلگان روستای 

حسین اباد
150150زینب جمشیرزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2330
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

علی آباد
200200زینب حسین زمانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2331

طرح توجیهی 

کارگاه البسه ۤ

محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200زینب خمرپست بانکروستای میر جعفر خان1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2332
سوپرمارکت 

(تجهیزات)

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان بخش جلگه 

چاه هاشم روستای اسفند
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زینب داداله زهیبانک توسعه تعاون

سوزن دوزی2333
سیستان 

وبلوچستان
200200زینب درانیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمب هوت آباد2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2334
سیستان 

وبلوچستان
200200زینب دالوریبانک توسعه تعاونایرانشهر بمپور سعیداباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2335
سیستان 

وبلوچستان
200200زینب دهواریبانک توسعه تعاونچابهار روستای نوک آباد2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2336

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

ایرانشهر روستای کلینک اعظم 

خانی روبروی پارک الغدیر
صندوق کارآفرینی امید200200زینب دیدبهصندوق کارآفرینی امید

خیاطی2337
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای محمد اباد هراتی
پست بانک

زینب ذوالفقاری 

کرباسک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

سوزن دوزی2338
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدراسک1سرباز

زینب رضایی کهن 

کرمشاه
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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بافت های سنتی2339
سیستان 

وبلوچستان
200200زینب روان دار بزیپست بانکشهرستان زابل روستای فتح آباد1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی زنانه2340
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

- دو راهی سد - ایرانشهر 

روستای کریم آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب رودینیپست بانک

خامه دوزی2341
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش سابوری 

روستای میل نادر
200200زینب ریش اسپیدبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2342
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

شوگه
160160زینب ریگیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2343
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای شورگ
200200زینب ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2344
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای رشید۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی600600زینب ریگیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2345
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای هزاره ای
160160زینب رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2346
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای دزبن
160160زینب رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2347
سیستان 

وبلوچستان
200200زینب زارعیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی2348
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای سیاه -شهرستان هامون

پشته
200200زینب زاروزاییبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2349
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش تیمور -شهرستان هامون 

روستای تیمورآباد-آباد 

200200زینب زردازهیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2350
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش مرکزی روستای - زابل

دهکول
200200زینب ژاسمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیر بافی2351
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

جنب -شهرک علی اکبر-هامون

کمیته امداد
200200زینب سارانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2352
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای قرقری

200200زینب سنچولیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی2353
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش نوک اباد 

روستای گلنگور
200200زینب شعلی بربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2354

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک485فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای حاجی مجید عیسی 

زهی
وزارت جهاد کشاورزی503503زینب شکریبانک کشاورزی

گلیم بافی2355
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای جزینک
200200زینب شهرکیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2356
سیستان 

وبلوچستان
200200زینب شهرکیبانک توسعه تعاونهامون شهر محمد آباد1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2357

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
200200زینب شهریاریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2358
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

فقیرلشکری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب شهریاری پورپست بانک

سوزن دوزی2359
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصرآباد
200200زینب شهنوازیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس2360
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب شیخپست بانکخ امام خمینی-محمداباد-هامون1هامون

خیاطی2361
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب شیخ لنگیبانک توسعه تعاونروستا شیب گوره1زهک

خیاطی2362
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب عالیبانک توسعه تعاونروستا قلعه نو1زهک

گلیم بافی2363
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

بخش مرکزی دهستان کهیر 

روستای حیدرآباد
200200زینب عباسیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2364
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان روستای چاه 

کمال
200200زینب عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2365
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

دادکان علیا
160160زینب عبدی دادکانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2366
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب عسکری دهنوصندوق کارآفرینی امیدزهک روستای اله دو1زهک
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سوزن دوزی2367
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

روستای گل کن
200200زینب علی صوفیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2368
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای خمک
200200زینب فرمانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2369
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر کلینک تاج محمدخانی 

جنب منبع اب
200200زینب کشتگرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2370
تصفیه آب 

آشامیدنی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

علیجان گلزار
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300زینب کهخاصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2371
سیستان 

وبلوچستان
8080زینب کوه کنپست بانکچابهار روستای کمب1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری سنتی2372
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500زینب کی رازهیصندوق کارآفرینی امیدنجف آباد1خاش

2373
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
160160زینب کیانیپست بانکایرانشهر قادر اباد دامن1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2374
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب کیانیبانک توسعه تعاونروستا قلعه نو1زهک

سوزن دوزی2375
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

قاسم آباد
160160زینب محب زهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2376

کلین)سوپرمارکت

ک اعظم خانی 

(طرح بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خیابان شهیدبهنام -خانی

محمدی

صندوق کارآفرینی امید300300زینب محمدیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2377
سیستان 

وبلوچستان
200200زینب مرادیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2378
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

تیس کوپان
200200زینب مسکی زادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2379
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای قاسم اباد۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500زینب میرصندوق کارآفرینی امید

2380
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100زینب میرصندوق کارآفرینی امید
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پرورش مرغ بومی2381
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بنجار روستای -بخش مرکزی 

عباس آقاجان
وزارت جهاد کشاورزی200200زینب میربانک کشاورزی

گلیم بافی2382
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای علی آخوند
200200زینب میریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2383
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای - شهرستان زهک 

درویش پیری
وزارت جهاد کشاورزی200200زینب نارویی فراینیبانک توسعه تعاون

2384
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک روستای حمید اباد 

(حمید گو)
200200زینب ناصریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2385
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

نوک آباد
160160زینب نبات زییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2386
سیستان 

وبلوچستان
120120زینب نرماشیریپست بانکایرانشهر بمپور روستای توردان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپرمارکت2387
سیستان 

وبلوچستان
3فنوج

 _بخش کتیچ  _شهرستان فنوج 

روستای محترم آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زینب نصرتیبانک کشاورزی

سوزندوزی2388
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

شهرستان فنوج بخش مرکزی 

روستای ابکاس
220200زینب نصرتیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2389
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای -بخش مرکزی-زابل

ژاله ای
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب نصرتی نوریبانک توسعه تعاون

2390

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید150150زینب نصیریصندوق کارآفرینی امید

خیاطی2391
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب یار محمدزادهبانک توسعه تعاونروستای طاغذی-نیمروز1نیمروز

2392

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند دهستان 

قرقری روستای لنگر بارانی

200200زینب یونس بارانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2393
سیستان 

وبلوچستان
200200زینت باالربانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2394
سیستان 

وبلوچستان
160160زینت بلوچبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزندوزی2395
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش -شهرستان نیکشهر

روستای پتان-مرکزی 
160160زینت بلوچپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2396
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160زینت بلوچبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2397
سوزن دوزی و 

تولید لباس محلی

سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان سرباز 

بخش سرباز روستای ککدان باال
100100زینت بلوچکاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2398
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

راسک محله - شهرستان سرباز

احمدآباد
200200زینت بهروزیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2399
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200زینت پرهیزپست بانک27ایرانشهر چاه جمال خیام 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2400
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
160160زینت رییسیبانک کشاورزیبخش مرکزی دهستان مخت1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2401

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200زینت رییسیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2402
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای توکل
160160زینت رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2403
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

- ساربوک - شهرستان قصرقند 

روستای توکل
160160زینت رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2404
سیستان 

وبلوچستان
2کنارک

کنارک بخش مرکزی دهستان 

کهیر روستای حیدر آباد
200200زینت زنگباریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2405
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای زین 

الدینی
160160زینت زین الدینیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2406
پرواربندی بره و 

 راس199بزغاله 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند دهستان 

قرقری روستای خمک

صندوق کارآفرینی امید
زینت سراوانی 

شریف
وزارت جهاد کشاورزی500500

سوزن دوزی2407
سیستان 

وبلوچستان
200200زینت سهرابیصندوق کارآفرینی امیدگسک- بزمان - ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی2408
سیستان 

وبلوچستان
150150زینت شکریصندوق کارآفرینی امیدچاه میرک- دلگان 1دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2409

کلین)سوپرمارکت

ک اعظم خانی 

(طرح بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید300300زینت شهلی برصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2410
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

شادیگور
160160زینت مالزهیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2411
سیستان 

وبلوچستان
200200زینت هوتیبانک توسعه تعاونکنارک روستای سورکمب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2412
-صنایع دستی

سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

هیتک
150150زیور اسفندیاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2413
سوزن دوزی سکه 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
8سرباز

س و ب شهرستان سرباز 

شهرپارود
200200زیور آغولصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2414
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای 

صدیق زهی
200200زیور بادفرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2415
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار روستای کمب للو خیابان 

امام علی روبروی دهیاری 

مسجد امام علی سمت راست 

درب دهم

200200زیور بامریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2416
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای - دامن - ایرانشهر 

بنوک
120120زیور جمشیدزهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2417
سیستان 

وبلوچستان
200200زیور داودیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان دلگان مرکز شهر1دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2418

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200زیور درزادهصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2419
سیستان 

وبلوچستان
200200زیور دینارزهیصندوق کارآفرینی امیدبزمان- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سکه دوزی2420
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

کمب للو
200200زیور رییسیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2421
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای دزبن
160160زیور رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی2422
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

حسین آباد
160160زیور رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2423
سوزن دوزی 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیک شهر بخش مرکزی 

دهستان هیچان
100100زیور رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2424
سیستان 

وبلوچستان
200200زیور رییسیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای سندمیرثوبان2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری2425
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

روستای چاه _شهرستان دلگان 

محمد چاهشور
وزارت جهاد کشاورزی400400زیور زرکوهی فردصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2426
سیستان 

وبلوچستان
160160زیور شاولی برپست بانکچاه جمال- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2427

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200زیور شهلی برتنهاصندوق کارآفرینی امید

2428

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200زیور کلینکیصندوق کارآفرینی امید

مواد غذایی2429
سیستان 

وبلوچستان
2زاهدان

پشت مسجد - نصرت آباد 

ابوالفضل
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیور نارویی نصرتیصندوق کارآفرینی امید

2430
سوزن دوزی 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش الشار روستای 

زیربانداد
150150ژیال بلوچ الشاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش زنبور عسل2431
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

زهک بخش شهرکی و نارویی 

روستای حسین آبادی
وزارت جهاد کشاورزی490490ژیال حسین آبادیبانک کشاورزی

2432
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای دزک2سراوان

ژیال ظریف پور 

حسینعلی یزدی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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رودوزیهای سنتی2433
سیستان 

وبلوچستان
160160ساجده امیریانپست بانکشهرستان نیکشهر روستای پتان1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2434
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای 

یارمحمدبازار
200200ساجده آسوبارصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی2435
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای نوک 

آباد
100100ساجده بلوچصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی2436
سیستان 

وبلوچستان
200200ساجده بنصندوق کارآفرینی امیدنیکشهر روستای حسین آباد1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2437
تولیدات چرم 

دست دوز

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

روستای ژاله ای
200200ساجده پیریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2438

خرید تراکتور 

جفت بدون 475

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای بانشیپ
وزارت جهاد کشاورزی510510ساجده درزادهبانک کشاورزی

سوزن دوزی2439
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160ساجده درزادهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2440
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

بخش - شهرستان قصرقند 

- دهستان حمیری - ساربوگ 

روستای توکل

160160ساجده رییسیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2441
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدایرانشهر دامن مورتان پازرد1ایرانشهر

ساجده صالحی 

مقدم
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2442
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

دادکان علیا
صندوق کارآفرینی امید

ساجده کیانی 

دادکان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2443
سیستان 

وبلوچستان
200200ساجده هوتیبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس زنانه2444
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

- روستای رسول آباد- ایرانشهر

1سرباز
صندوق کارآفرینی امید

ساحره آبشناس 

جامی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

خیاطی2445
سیستان 

وبلوچستان
4ایرانشهر

ایرانشهر روستای کلینک اعظم 

خانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ساحره مزارزئیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2446
سیستان 

وبلوچستان
160160سارا بامریپست بانکایرانشهر چاه جمال1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی2447
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

خیابان - روستای کمب- چابهار

زین النورین روبروی دهیاری 

کمب

140140سارا بجارزاییبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2448
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

شهرستان سرباز بخش پارود 

پارود جنب مسجد جامع
160160سارا بلیدییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش زنبور عسل2449
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای ژاله ای۰مرکزی
بانک کشاورزی

سارا بهرامی 

کهخایی ژاله
وزارت جهاد کشاورزی200200

2450

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200سارا جای مندصندوق کارآفرینی امید

2451
ایجاد سردخانه 

باالی صفر درجه

سیستان 

وبلوچستان
3نیک شهر

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان نیکشهر بخش الشار 

اسپکه

وزارت جهاد کشاورزی35003500سارا سهوییصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2452
سیستان 

وبلوچستان
200200سارا علی بخشیصندوق کارآفرینی امیدکهیر چهاربیتی1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2453
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200سارا کدهبانک کشاورزیبخش جزینک روستا خمک1زهک

سکه دوزی2454
سیستان 

وبلوچستان
200200سارا مبارکیصندوق کارآفرینی امیدکلینک تاج محمدخانی1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی2455
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سارا نظام دوستپست بانکلوتک- هامون 1هامون

2456

خرید تراکتور 

تک 399فرگوسن 

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش بخش نوک آباد روستای 

یعقوب آباد
بانک کشاورزی

سارخاتون شه کرم 

زهی
وزارت جهاد کشاورزی16701670

سوزن دوزی2457
سیستان 

وبلوچستان
200200ساره باشندهبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خرید تراکتور2458
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان چاه شور 

2شماره
وزارت جهاد کشاورزی624624ساره بامریپست بانک
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2459
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100ساره براهوییصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2460
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

لوریانی
160160ساره بلوچبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2461
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160ساره بلوچیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2462
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر دامن روستای کوران 

سفلی
200200ساره پرهیزپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2463
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

تیس
200200ساره چلیپاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2464
خیاطی نازک دوز 

زنانه

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ساره حسینیصندوق کارآفرینی امیدبزمان-ایرانشهر1ایرانشهر

تولید پوشاک2465
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ساره خمریپست بانکروستای تیمور اباد- هامون 1هامون

سوزن دوزی2466
سیستان 

وبلوچستان
200200ساره داودیپست بانکایرانشهر دامن1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2467
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

شهرستان ایرانشهر روستای چاه 

جمال
120120ساره دیناریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2468
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

اسماعیل آباد
بانک توسعه تعاون

ساره ریگی نژاد 

گلوگاه
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

نازک دوزی زنانه2469
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300ساره ستوانپست بانکپیرانچ- ایرانشهر 2ایرانشهر

2470
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای دهنو پشت -مرکزی

ادیمی

وزارت جهاد کشاورزی200200ساره سلمان زادهبانک کشاورزی

سوزن دوزی2471
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

دادکان سفلی
200200ساره قربانی دادکانبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری2472
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200سازین رودینیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای جعفراباد1ایرانشهر

سوزن دوزی2473
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

دورودی
200200سازین سعادت فربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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گوسفند پرواری2474
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش پشتکوه روستای شهید 

چمران
وزارت جهاد کشاورزی24002400سازین شهنوازیبانک کشاورزی

2475

کاشت )کشاورزی

محصوالت سبزی 

(و صیفی

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای _دامن_ایرانشهر 

سرجوب
وزارت جهاد کشاورزی200200ساسان بنصندوق کارآفرینی امید

2476

خرید 

جفت 475تراکتور

با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

مرکزی روستای کوشات
وزارت جهاد کشاورزی783783سالمی حسن زهیبانک کشاورزی

2477
 475خریدتراکتور 

تک باادوات

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیعشایر کوه خواجه1هامون

سالی محمد جان 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی517517

حصیربافی2478
سیستان 

وبلوچستان
100100سامان صلواتیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمب2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خرید دام سبک2479
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش ایرندگان 

روستای رحمان اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500سامانه حبش زادهصندوق کارآفرینی امید

2480
لوازم آرایشی و 

بهداشتی

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

بخش مرکزی _شهرستان دلگان

روستای چاه کلیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300سامره شهنوازبانک توسعه تعاون

سوزندوزی2481
سیستان 

وبلوچستان
200200سامیه برهانیبانک توسعه تعاونایرانشهر دامن روستای تاروان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2482
صنایع دستی و 

سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
4فنوج

سیستان و بلوچستان شهرستان 

فنوج بخش مرکزی روستای 

ابکاس

200200سامیه چاکریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی2483
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

ورکات
160160سامیه چاکریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

نازک دوز زنانه2484
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سامیه محتشمیصندوق کارآفرینی امیدکلینک تاج محمدخانی-ایرانشهر1ایرانشهر

تولید پوشاک2485
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ساناز اکبریپست بانکمحمد اباد- هامون1هامون

کشاورزی2486
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

هیچان
وزارت جهاد کشاورزی250250ساناز بلوچیصندوق کارآفرینی امید

2487
سوزن دوزی 

صنایع دستی

سیستان 

وبلوچستان
200200ساناز راهداریصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای دزک2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2488
لباسهای محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
200200ساناز زورقیپست بانکروستای ارباب1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2489
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کربالیی قربان۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200ساناز شهرکیبانک کشاورزی

سوزن دوزی2490
سیستان 

وبلوچستان
200200ساناز کاشانیبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2491
-پرورش مرغ بومی

مشاغل خانگی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200ساناز گلیبانک کشاورزیروستای زیارتگاه-زهک1زهک

سوزندوزی2492
سیستان 

وبلوچستان
200200ساهره بوالغپست بانکروستای شهرک میر1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2493
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

-شهرستان سرباز بخش مرکزی 

 روستای چراغان
200200سایره درزادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2494
سیستان 

وبلوچستان
200200سایره دهباشی نیاپست بانکتوتی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2495
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حسین رشید۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500سایره عظیمی نسبصندوق کارآفرینی امید

2496
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کربالیی قربان۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200سایره علیصوفیبانک کشاورزی

سوزن دوزی2497
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار مرکزی دشتیاری 

روستای میر ثوبان
200200سایمه افروزصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2498
سیستان 

وبلوچستان
160160سایمه آفرینپست بانکبخش مرکزی روستای پالنی1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2499
سیستان 

وبلوچستان
3سرباز

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان سرباز بخش پارود 

روستای گریکان

200200سایمه دهقانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2500
سیستان 

وبلوچستان
200200سایمه سعیدیبانک توسعه تعاونکنارک روستای باوریدن1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی2501
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

روستای _شهرستان دلگان

کهنک کالکنتک
200200سایمه مارندگانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پارچه بافی2502
سیستان 

وبلوچستان
200200سبنا لطفیبانک توسعه تعاونروستای کربالیی حیدر1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2503
پرواربندی گوساله 

 راسی49

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

روستای - شهرستان نیمروز 

گلخانی
وزارت جهاد کشاورزی50005000سپهر امیریصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2504
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

شهرستان فنوج بخش مرکزی 

روستای رامک
200200سپیده گل چهرهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپرمارکت2505
سیستان 

وبلوچستان
3فنوج

 _بخش کتیچ  _شهرستان فنوج 

روستای محترم آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت570570سپیده نصرتیبانک کشاورزی

2506

خرید تراکتور 

 جفت با 475

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

- بخش مرکزی - ایرانشهر

کلینک حسن خانی
وزارت جهاد کشاورزی17501750ستار بامریبانک کشاورزی

2507
پرورش دام سبک 

 راسی199

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی650650سجاد زیکنیبانک کشاورزیدهکول2هامون

خیاطی2508
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سجاد سرگزیبانک توسعه تعاونروستای محمد اباد ادیمی1نیمروز

2509
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

بخش پشت - شهرستان نیمروز 

آب روستای گز انگوری
وزارت جهاد کشاورزی11901190سجاد سندگلبانک کشاورزی

گلیم بافی2510
سیستان 

وبلوچستان
200200سجاد شهرکیپست بانکروستای ارباب1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2511
تعمیر چرخ 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

امیرنظام
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سجاد عالجیبانک توسعه تعاون

خیاطی2512
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سجاد همدستبانک توسعه تعاونروستای ارباب1زابل

سوزن دوزی2513
سیستان 

وبلوچستان
200200سحر پیریصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای رمین2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2514
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سحر پیری جوربانک توسعه تعاونروستای ملک حیدری- زهک 1زهک
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پوشاک2515
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سحر خواجه علیصندوق کارآفرینی امیدخیابان امام خمینی- هیرمند1هیرمند

خیاطی2516
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سحر دهمردهبانک توسعه تعاونزهک جزینک دهستان خمک1زهک

خیاطی2517
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بمپور روستای قاسم 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

سحر سعیدی 

گراغانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

البسه محلی2518
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش مرکزی روستای دهنو 

علیخان
200200سحر سنجرانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2519
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200سحر شایی زادبانک کشاورزی

سوزندوزی سنتی2520
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

شهرستان فنوج بخش مرکزی 

روستای سبیالن
200200سحر شیرخانزهیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2521
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200سحر نظامیبانک کشاورزیروستای کچیان1نیمروز

سوزن دوزی2522
سیستان 

وبلوچستان
5سرباز

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

روستای گل کن

200200سعدیه بلیدییصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیر بافی2523
سیستان 

وبلوچستان
200200سعید اسکندریپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2524
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

امیرنظام
بانک توسعه تعاون

سعید پودینه 

خالقداد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2525

صنایع تبدیلی 

سردخا)کشاورزی

(نه

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10001000سعید جمشیدزهیصندوق کارآفرینی امیدروستای گلمورتی-دلگان2دلگان

پرورش بره پرواری2526
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500سعید حیدریصندوق کارآفرینی امید9زابل بنجار امام خمینی 4زابل

گوسفند پرواری2527
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300سعید خردنیا ریگیصندوق کارآفرینی امیدخاش روستای رودهینار1خاش

زنبور داری2528
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی12001200سعید خیاطیصندوق کارآفرینی امیدزابل روستای محمد آباد هراتی2زابل
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2529
کشت )کشاورزی 

(صیفی جات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500سعید دینارزهیصندوق کارآفرینی امیدروستای بغدانیه-ایرانشهر2ایرانشهر

پرورش دام سبک2530
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300سعید ریگیصندوق کارآفرینی امیدخاش پشتکوه روستای دوربن1خاش

2531
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش صابری 

کنگ مزار
وزارت جهاد کشاورزی200200سعید ستودهبانک کشاورزی

پرورش گاوشیری2532
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای بزی شهرکی
وزارت جهاد کشاورزی200200سعید شاه خواهبانک کشاورزی

حصیر بافی2533
سیستان 

وبلوچستان
200200سعید عبدالهیبانک توسعه تعاونچابهار روستای رمین1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2534
طرح توجیهی 

حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
200200سعید فخیرهپست بانکروستای برج میرگل1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2535
سیستان 

وبلوچستان
200200سعید گمرکی زادهپست بانکروستای ارباب1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیربافی2536
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سعید میربلوچ زهی 

ده پابیدی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2537

بسته بندی 

خمیرخرما و .خرما

سردخانه باالی 

صفر

سیستان 

وبلوچستان
11نیک شهر

شهرستان -سیستان و بلوچستان

دهستان - بخش الشار-نیکشهر

پیپ

وزارت جهاد کشاورزی3500035000سعیدمحمد بلوچیبانک توسعه تعاون

سوزن دوزی2538
سیستان 

وبلوچستان
160160سعیده امیرزهیبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2539
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

گنز
160160سعیده ایرندگانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2540
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر روستای چاه جمال 

11دانشجوی 
120120سعیده آهنین جانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2541
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

نوک آباد
160160سعیده بادپابانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2542

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امید200200سعیده بامریصندوق کارآفرینی امیدکلینک اعظم خانی-ایرانشهر2ایرانشهر

2543
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200سعیده بزرگ زادهبانک توسعه تعاونچابهار روستای وشنام2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2544
سیستان 

وبلوچستان
200200سعیده بلغارصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمب للو2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2545
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

بخش - شهرستان قصرقند 

ساربوک روستای لوریانی
160160سعیده بلوچپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2546
آرایش وپیرایش 

زنانه

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300سعیده بلوچ الشاریصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای ریکپوت1ایرانشهر

سوزن دوزی2547
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

نگار
100100سعیده بلوچیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2548
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سرباز دهستان کیشکور روستای 

حاجی آباد
200200سعیده بلوچی قادرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2549
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای 

(نورمحمد)بوتی پایین 
160160سعیده پایندهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2550
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای صوفی-شهرستان هامون1هامون

سعیده پودینه 

کرمی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2551
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

زینل-روستای کود 
بانک توسعه تعاون

سعیده پیر ه 

سارانی سیستانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی2552
سیستان 

وبلوچستان
100100سعیده تاراجصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیکشهر روستای مخت1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2553
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

قاسم آباد
200200سعیده جمال زهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2554
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدایرانشهر سرزه1ایرانشهر

سعیده جمشید 

زهی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2555
سیستان 

وبلوچستان
200200سعیده چاکریصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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خامه دوزی2556
سیستان 

وبلوچستان
200200سعیده خدابندهبانک توسعه تعاونشهرستان زابل روستای امامیه1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2557
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

دادکان علیا
200200سعیده دادکانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2558

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200سعیده درزادهصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2559
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان -استان س وب 

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

پتان

160160سعیده دهقانبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2560
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

-شهرستان سرباز بخش مرکزی 

 روستای چراغان
200200سعیده رزمگهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2561
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سعیده ریکیبانک توسعه تعاوندشت امیرنظام1زهک

2562

مشاغل 

سوزندوزی)خانگی

)

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش الشار -نیکشهر

عیسی اباد
160160سعیده رییسیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2563
پرورش شتر مولد 

 نفری12

سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

سیستان و بلوچستان دلگان 

چاه محمد_مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی12801280سعیده سجادیبانک کشاورزی

2564
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای دهنو پشت -مرکزی

ادیمی

وزارت جهاد کشاورزی200200سعیده سلیمی رادبانک کشاورزی

تولید پوشاک2565
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سعیده سیاسرپست بانکروستای فیروزه ای- هامون 1هامون

2566
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200سعیده شاه ولی برپست بانکایرانشهر بزمان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2567
سیستان 

وبلوچستان
200200سعیده شریفیبانک توسعه تعاونروستای کهیر1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک2568
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سعیده صفت گلبانک توسعه تعاونروستای کرباسک- زابل 1زابل
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قالی بافی2569
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سعیده عظیمی نیاپست بانکهامون لوتک1هامون

2570
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200سعیده فیروزیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر شهردراز1ایرانشهر

2571

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید150150سعیده کریمیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2572
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

خسرو آباد
200200سعیده کهرازاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2573
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
بانک کشاورزی

سعیده کهرنژاد 

بلوچی
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2574
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستا - بخش مرکزی- زابل 

گل محمد بیک
وزارت جهاد کشاورزی200200سعیده محبیبانک کشاورزی

سوزندوزی2575
سیستان 

وبلوچستان
200200سعیده مختاریپست بانکشهرستان هامون روستای گزموم1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی بلوچ2576
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

زابل بخش مرکزی روستای 

حیدرآباد
200200سعیده میرالهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2577
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

تیس
200200سعیده میربلوچزهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیر بافی2578
سیستان 

وبلوچستان
200200سعیده میری بنجاربانک توسعه تعاونروستای تیس- چابهار 2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2579
-صنایع دستی

سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان -استان س وب 

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

هیتک

100100سعیده ناروییصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2580
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای تپه 

آزاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سعیده نورآیینبانک توسعه تعاون

سوزن دوزی2581
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

نصرت آباد
200200سعیده هاشم زهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2582
سوزن دوزی 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی دهستان 

مخت
150150سعیده یوسفزاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی2583
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش مرکزی روستای 

تنبه دپ

200200سفیا براهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2584
طرح توجیهی 

کارگاه حصیر بافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای اربابی

200200سکینه اربابی زادهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2585
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200سکینه آذرخشبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

2586

توسعه و تجهیز 

لوازم آرایشی و 

بهداشتی

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

بخش مرکزی _شهرستان دلگان

روستای حمیدآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه بامریصندوق کارآفرینی امید

سوپر مارکت2587
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

شهرستان دلگان روستای 

حسین آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سکینه بامریصندوق کارآفرینی امید

2588

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460سکینه براهوییبانک کشاورزیروستای لچوی- زهک2زهک

خامه دوزی2589
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

زابل بخش مرکزی روستای فتح 

آباد
200200سکینه بزیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2590
پرواربندی گوساله 

 راسی49

سیستان 

وبلوچستان
3نیمروز

روستای - شهرستان نیمروز 

گلخانی
صندوق کارآفرینی امید

سکینه بشری ده 

ارباب
وزارت جهاد کشاورزی50005000

پرورش مرغ بومی2591
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک بخش جزینک روستا قلعه 

کنگ
وزارت جهاد کشاورزی200200سکینه بوالغبانک کشاورزی

حصیربافی2592
سیستان 

وبلوچستان
200200سکینه پودینهپست بانکروستای لطف اهلل-شهرعلی اکبر1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید حصیر2593
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای دهنو 

پشت ادیمی
200200سکینه پودینه شیخبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری2594
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای بامری جهانتیغ۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500سکینه جان آبادیصندوق کارآفرینی امید

2595
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200سکینه جان آبادیصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای کشتگان2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2596
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر شهر دراز روستای علی 

آباد
150150سکینه جهانگیریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2597
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حسین اباد جر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی10001000سکینه جهانیصندوق کارآفرینی امید

2598

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی کوچه شهیدشیرودی
صندوق کارآفرینی امید200200سکینه چاریزهیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2599
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش نوک اباد 

روستای نازیل
150150سکینه چرخ سواربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2600

طرح توجیهی 

کارگاه البسه ۤ

محلی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای کرکو1هیرمند

سکینه حاجی 

حسینی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2601
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای مالرضا شهرستان 

هامون
بانک کشاورزی

سکینه حسینی 

سرحدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

سوزن دوزی2602
سیستان 

وبلوچستان
200200سکینه دارخالبانک توسعه تعاونکنارک روستای بانسنت1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2603
سیستان 

وبلوچستان
200200سکینه درخشانبانک توسعه تعاونتاروان- دامن - ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرده دوزی2604
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سکینه راشکیبانک توسعه تعاونجزینک1زهک

خیاطی2605
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سکینه روشنگربانک توسعه تعاونخیابان امام خمینی- هیرمند1هیرمند

2606
خامه دوزی 

سنتی سیستان

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش سابوری 

روستای میل نادر
200200سکینه ریش اسپیدبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2607
سیستان 

وبلوچستان
1میرجاوه

میرجاوه خیابان حمل 

2رییسباف
200200سکینه ریگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالی بافی2608
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سکینه زارعپست بانکدرویش علی- هامون 1هامون
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تولید پوشاک2609
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

سکینه سرابندی 

جوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

خیاطی2610
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سکینه سرگزیپست بانکهامون1هامون

گلیم بافی2611
سیستان 

وبلوچستان
200200سکینه سرگزیپست بانکروستای کیخا1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی2612
سیستان 

وبلوچستان
200200سکینه سلمانی آخرپست بانکروستای ژاله ای- زابل 1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2613
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه سنجرانیصندوق کارآفرینی امیدزهک روستا علی جعفر1زهک

2614

طرح توجیهی 

کارگاه البسه ۤ

محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200سکینه سنچولیپست بانکروستای برج میر گل1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سکه دوزی2615
سیستان 

وبلوچستان
200200سکینه شیبانیبانک توسعه تعاونمیل نادر1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2616
سیستان 

وبلوچستان
200200سکینه شیبک نژادبانک کشاورزیکنارک روستای مومان پایین2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2617
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سکینه شیخی کبیربانک توسعه تعاونشهرک گلخانی1نیمروز

2618
سوزندوزی لباس 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

-بخش مرکزی- شهرستان سرباز

-  دهستان راسک وفیروزاباد

روستای چراغان

200200سکینه شیرزاییصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2619
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200سکینه عیدوزاییبانک کشاورزیروستای علی آباد جهانتیغ-زابل1زابل

خیاطی2620
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای گوری- زهک 1زهک

سکینه فاتحی 

جهانتیغ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

سوزن دوزی2621
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

سند میرثوبان
200200سکینه کاظمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2622
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

درودی سنگان
200200سکینه کردبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2623
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

درونه سنگان
200200سکینه کرد تمینیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پرده دوزی2624
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سکینه کیخاپست بانکپنجکه کیخا- هامون 1هامون

2625
خرید تراکتور 

 فرگوسن285

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حسین اباد جر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی460460سکینه مومنیبانک کشاورزی

2626
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100سکینه میرصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی2627
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش تیمور -شهرستان هامون 

روستای تیمورآباد-آباد 

200200سکینه میرشکاربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خامه دوزی2628
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای فتح آباد۰مرکزی
200200سکینه میرشکاربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس2629
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سکینه میرشکاریبانک توسعه تعاونروستای لطف اهلل-هامون 1هامون

2630
فروشگاه مواد 

غذایی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300سکینه ناروییصندوق کارآفرینی امیددلگان روستای چاه دنک2دلگان

پرورش گاو شیری2631
سیستان 

وبلوچستان
2زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای محمد اباد هراتی
وزارت جهاد کشاورزی21002100سکینه هراتی خیریبانک کشاورزی

سوزن دوزی2632
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

استان سیستان و بلوچستان ـ 

شهرستان خاش ـ روستای خیر 

آباد سیاه جنگل

200200سکینه یاراحمدزهیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

لباسهای محلی2633
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای - شهرستان نیمروز 

حیدراباد چرک
پست بانک

سگینه حیدری 

صادق
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری2634
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

کوچه شهید -روستای خراشادی

میرعلی
وزارت جهاد کشاورزی700700سلطان بزیبانک کشاورزی

کامیون یخچال دار2635
سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

شهید سراوانی
سازمان شیالت19001900سلطان سراوانیبانک کشاورزی
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2636
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460سلطان سراوانیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

2637
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200سلطان صیادیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

2638
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

سلطان عزیز 

صیادآبتین
سازمان شیالت200200

شیالت2639
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیزابل1زابل

سلطان علی زاده 

مقدم شاهرودی
سازمان شیالت200200

پرورش گاو شیری2640
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200سلطان غفورنیابانک کشاورزیروستای علیجان گلزار- زهک 2زهک

2641
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200سلطان قادرخبرپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

سوزن دوزی2642
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

محمودآباد
بانک توسعه تعاون

سلطان ملک 

ایرندگانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2643
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

دروک
بانک توسعه تعاون

سلطان ملک 

بازیاری
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2644
سیستان 

وبلوچستان
200200سلطان ملک وزیریصندوق کارآفرینی امیدسرباز راسک امام اباد1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2645
تولید پوشاک 

مردانه

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت19501950سلطانعلی هراتیپست بانکروستای خمر- هیرمند 8هیرمند

دامداری2646
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500سلطانملک بلوچیصندوق کارآفرینی امیدروستای زوار-فنوج5فنوج

2647
پرورش گاوشیری 

به روش سنتی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی24002400سلطنت نصریبانک کشاورزیزابل روستای سیاهدک2زابل

2648
خیاطی و سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200سلما هاشمزهیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای وشنام دری2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2649
سیستان 

وبلوچستان
200200سلمه آسوباربانک توسعه تعاونچابهار بخش پالن روستای کمو2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی2650
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

رمضان کلگ
160160سلمه بلوچیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی2651
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

حسین زهی
160160سلمه خدمتیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2652
سیستان 

وبلوچستان
200200سلمه دهقانیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان سرباز بخش پارود1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2653
سیستان 

وبلوچستان
200200سلمه روانصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی2654
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

-بخش مرکزی -نیکشهر

روستای داروکان
160160سلمه رییسیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خواربارفروشی2655
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400سلیم اربابصندوق کارآفرینی امیدنیکشهر بخش بنت خیابان امام1نیک شهر

2656

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک 399فرگوسن

با ادوات 

نهر کن )کشاورزی

( چرخ4،تانکر 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای لنگر بارانی

وزارت جهاد کشاورزی683683سلیم بارانیبانک کشاورزی

حصیربافی2657
سیستان 

وبلوچستان
200200سلیم پیروزیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2658

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیخیابان مطهری- زهک1زهک

سلیم شهرکی 

سرابندی
وزارت جهاد کشاورزی360360

2659

خرید تراکتور 

 399فرگوسن 

جفت دیسک

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

-استان سیتان وبلوچستان

- پشت رودخانه بمپور-ایرانشهر

روستای نمردیان

وزارت جهاد کشاورزی900900سلیمان ده مردهصندوق کارآفرینی امید

پرورش مرغ بومی2660
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

نیمروز روستای حیدر آباد فتح 

اهلل
بانک کشاورزی

سلیمان عیسی 

زهی خاوری
وزارت جهاد کشاورزی200200

2661

خرید تراکتور 

 جفت همراه 399

با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی680680سلیمان کهخاپوربانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

سوزندوزی2662
سیستان 

وبلوچستان
160160سلیمه ارزانیپست بانکایرانشهر دامن روستای کوهیگان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی2663
سیستان 

وبلوچستان
200200سلیمه الهدادیبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2664
سیستان 

وبلوچستان
200200سلیمه بازدارصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2665
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

- بخش مرکزی - چابهار 

روستای - دهستان پیرسهراب 

کلسکان

200200سلیمه بلوچبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2666
سیستان 

وبلوچستان
200200سلیمه توکلیصندوق کارآفرینی امیدکهیر چهاربیتی1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2667
سیستان 

وبلوچستان
150150سلیمه جمشیدزهیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر روستای چاه جمال1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2668

خرید تراکتور 

 دو 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای قلعه کهنه-زهک2زهک

سلیمه گرگیچ 

سراط
وزارت جهاد کشاورزی760760

طرح نقشه2669
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سلیمه لشکرزهیصندوق کارآفرینی امیدکلینک اعظم خانی-ایرانشهر1ایرانشهر

2670

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید

سلیمه محمودزهی 

نیک
صندوق کارآفرینی امید200200

رودوزیهای سنتی2671
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

جوردر
100100سلیمه میرزاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2672
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

علی آباد
صندوق کارآفرینی امید

سلیمه یاراحمد 

زایی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2673
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش - شهرستان هیرمند 

.مرکزی ، روستای جهان آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سما میردادیبانک توسعه تعاون

سوزن دوزی2674
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

اسالم آباد گینز
200200سمانه ایرندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپرمارکت2675
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

بخش مرکزی _شهرستان دلگان

روستای جبرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350سمانه بامریصندوق کارآفرینی امید
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سوزن دوزی2676
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

استان سیستان و بلوچستان ، 

شهرستان چابهار ، روستای 

تیس ، بعد از مسجد جامع

200200سمانه بلیدییبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش زنبور عسل2677
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای بنجار۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500سمانه بوستان افروزبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی2678
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای اسالم آباد -مرکزی

شرقی

وزارت جهاد کشاورزی200200سمانه پودینهبانک کشاورزی

2679
- مشاغل خانگی 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمانه پیریصندوق کارآفرینی امیدزهک روستای حسنخون1زهک

قالب بافی2680
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

زابل بخش مرکزی روستای 

قاسم آباد
پست بانک

سمانه جامی شریف 

آبادی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2681
سیستان 

وبلوچستان
200200سمانه دامنیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر محمدان دوراهی سد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2682
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

سیستان و بلوچستان ایرانشهر 

دهستان محمدان روستای کریم 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی200200سمانه دالوریصندوق کارآفرینی امید

پرورش مرغ بومی2683
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی180180سمانه رحیمبانک کشاورزیزهک روستای علیجان گلزار1زهک

سوزن دوزی2684
سیستان 

وبلوچستان
200200سمانه رضائی اصلصندوق کارآفرینی امیدروستای کمپ2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کارگاه خیاطی2685
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای عباس آباد-مرکزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمانه رهداربانک توسعه تعاون

سوزن دوزی2686
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار دشتیاری روستای کمبل 

محمد عظیم
200200سمانه روان بزیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2687
سیستان 

وبلوچستان
200200سمانه روزدلصندوق کارآفرینی امیدزرآباد روستای درک1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2688
سیستان 

وبلوچستان
200200سمانه سارانیپست بانکروستای کرمی-هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2689
طرح توجیهی 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمانه ساسولیبانک توسعه تعاونروستای غالمعلی1هیرمند



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

گلیم بافی2690
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای سه قلعه
200200سمانه سامانی فربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش زنبور عسل2691
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی18401840سمانه سرگزیپست بانکمحمدآباد- هامون 1هامون

پرورش مرغ محلی2692
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

روستای گل محمد بیک
وزارت جهاد کشاورزی200200سمانه سرگزیبانک کشاورزی

خیاطی زنانه2693
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمانه شهریاریبانک توسعه تعاونروستای سیاه پشته1هامون

2694
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200سمانه شیخ زادهصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای پره کنت3سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سکه دوزی محلی2695
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش سابوری 

روستای شهرک گلخانی
200200سمانه شیخ ویسیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2696
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمانه عابدیپست بانکروستای گل محمد بیک1زابل

2697
طرح توجیهی 

قالی بافی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمانه علی صوفیپست بانکروستای هراتی1زابل

سوزن دوزی2698
سیستان 

وبلوچستان
200200سمانه قربانیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمب مراد اباد2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2699
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای درونه سنگان
200200سمانه کرد تمینیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2700
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200سمانه کریم دادیبانک توسعه تعاونایرانشهر نوک اباد سرهنگ1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک2701
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمانه کشاورزیپست بانکروستای چهارخمی- هامون1هامون

سوزن دوزی2702
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای علی آباد
200200سمانه کهرازهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2703
سیستان 

وبلوچستان
200200سمانه کیخاپست بانکروستای آخوند غالمی- هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2704
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

سند میرثوبان
200200سمانه محمد زادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2705

طرح توجیهی 

احداث اقامتگاه 

بوم گردی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای خاک سفیدی

350350سمانه محمدیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2706
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

میرزاآباد
پست بانک

سمانه میربلوچ 

زهی کمال آبادی
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2707
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمانه نظریبانک توسعه تعاونروستای خراشادی1نیمروز

2708
پرورش بز و 

گوسفند داشتی

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- بخش مرکزی - زهک 

روستای محمد شاهکرم
وزارت جهاد کشاورزی12001200سمیرا ارباببانک کشاورزی

پوشاک2709
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیرا اشکانیبانک توسعه تعاونروستای خمر- هیرمند1هیرمند

سوزن دوزی2710
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیرا افضل زاییبانک توسعه تعاونروستای ناصرآباد-کنارک1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2711
گوسفند وبز 

داشتی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200سمیرا اله دوبانک کشاورزیروستای الری-زهک1زهک

سوزن دوزی2712
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیرا امیریان فردصندوق کارآفرینی امیدروستای سند میر ثعبان3چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2713
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای هوشک2سراوان

سمیرا امینی 

شستان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2714
سوزندوزی و 

گلدوزی

سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

رمین
200200سمیرا آرامصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2715
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک بخش مرکزی روستای 

دور
200200سمیرا بادفربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2716

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای لنگر بارانی

200200سمیرا بارانیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2717
خرید تراکتور با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

سیستان وبلوچستان شهرستان 

دلگان روستای علی اباد
وزارت جهاد کشاورزی1033933سمیرا بامریبانک کشاورزی
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سوزن دوزی2718
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونبمپور خیراباد1ایرانشهر

سمیرا بامری کهن 

کرمشاه
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2719
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیرا بیرفردصندوق کارآفرینی امیدراسک محله امام آباد4سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2720
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200سمیرا پارساصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر چاه جمال1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2721
خیاطی و دوخت 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش نوک آباد روستای 

میرآباد
200200سمیرا حسینیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2722
خیاطی و دوخت 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

میرزاآباد
بانک توسعه تعاون

سمیرا خاشی کمال 

آبادی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2723
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

حسین زهی
200200سمیرا خدمتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2724
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200سمیرا درزادهصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای هوشک2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2725
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مهبان 

روستای سرگرانی
160160سمیرا دهقانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2726
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160سمیرا دهقانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2727
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیرا رودینیصندوق کارآفرینی امیدراسک محله امام اباد1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2728
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

جوزدر
200160سمیرا رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک2729
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیرا ساالریپست بانککوشه سفلی- هامون 1هامون

2730
طرح توجیهی 

تولید البسه محلی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای شهرک ابراهیم آباد

200200سمیرا سرگزیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2731

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460سمیرا شهریاریبانک کشاورزیروستای محمدشاهکرم- زهک2زهک

2732
طرح سوزن دوزی 

و خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش پشتکوه 

روستای نور اباد
200200سمیرا شهنوازیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2733
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

. سیستان و بلوچستان 

بخش تیمور . شهرستان هامون

روستای علیرضا.آباد 

200200سمیرا شیبانی اصلپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2734
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

ده ریس
بانک توسعه تعاون

سمیرا صابری 

ایرندگان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2735

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن ۤ

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200سمیرا صادقی امینبانک توسعه تعاونروستای لنگر بارانی1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2736
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیرا صفرزاییبانک توسعه تعاونروستای ابوالفضل-هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2737
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

باال قلعه
200200سمیرا کردی کوشهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2738

فروشگاه پارچه 

کلینک )محلی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200سمیرا گرگیچصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2739
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستا 

محمدآباد
200200سمیرا گل بیکیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2740
سوزن دوزی و 

تولید لباس محلی

سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز راسک خیابان امام منازل 

سازمانی

200200سمیرا محمدیانصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2741

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید

سمیرا محمودزهی 

نیک
صندوق کارآفرینی امید200200
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سوزن دوزی2742
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیرا مریدیبانک توسعه تعاونکنارک روستای سورکمب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2743
سوزن دوزی 

صنایع دستی

سیستان 

وبلوچستان
200200سمیرا میرصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای دزک2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2744
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
3هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید250250سمیرا میرصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی2745
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای 

سیدخان

200200سمیرا میرانیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2746
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

-شهرستان سرباز بخش مرکزی 

 بافتان
200200سمیرا میرزاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2747
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدخاش بخش ایرندگان1خاش

سمیرا میری 

مارندگان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک2748
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیرا نغزعلیپست بانکخیابان امام علی- هامون 1هامون

2749
احداث مجتمع 

کشت و صنعت

سیستان 

وبلوچستان
10زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کرباسک۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی13001300سمیرا هراتیبانک کشاورزی

پوشاک2750
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیراء شیبکبانک توسعه تعاون8کوچه بهداری امام- هیرمند1هیرمند

سوزن دوزی2751
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیره افروزبانک توسعه تعاونبخش مرکزی روستای چهاربیتی1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2752
سیستان 

وبلوچستان
160160سمیره برهانزهیپست بانکایرانشهر سرکهوران1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2753
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مهبان 

روستای راوگ
200200سمیره بلوچیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2754
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160سمیره بلیدهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2755
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیره بمپوریصندوق کارآفرینی امیدسرباز راسک خیابان معلم1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2756
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای 

گزانی باال
200200سمیره جدگالصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی2757
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

وانان
200200سمیره درزادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2758
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیددوراهی سد- محمدان2ایرانشهر

سمیره قادری 

ایرندگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2759
طرح سوزن دوزی 

و خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
2سراوان

سراوان روستای جهاد اباد 

خیابان شوشتری
صندوق کارآفرینی امید

سمیره کریمی 

شستان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپر مواد غذایی2760
سیستان 

وبلوچستان
2نیک شهر

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان نیکشهر بخش 

مرکزی روستای جوذدر

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیره هوتیصندوق کارآفرینی امید

رودوزیهای سنتی2761
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

زیرک آباد
160160سمیره هوتیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2762
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

-شهرستان سرباز بخش مرکزی 

 بافتان
200200سمین سقاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2763
سوزن دوزی 

صنایع دستی

سیستان 

وبلوچستان
200200سمینه بهزادیصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای هوشک2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2764
سیستان 

وبلوچستان
200200سمینه پاهنگصندوق کارآفرینی امیدبخش پالن روستای دگرو2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2765
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای کمو 

بازار
200200سمینه دل شببانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2766
سیستان 

وبلوچستان
160160سمینه دهقانیبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک2767
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه احمدپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

سوزن دوزی2768
سیستان 

وبلوچستان
160160سمیه اربابیپست بانکنیکشهر روستای زهک باال1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

اریشگاه زنانه2769
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر روستای کلینک حسن 

خانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه اربابیصندوق کارآفرینی امید

2770
دوخت لباس 

محلی

سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سرباز راسک جنب اداره منابع 

طبیعی
200200سمیه امیرزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی2771
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیه امیریانصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای میرآباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2772
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

گنز
200200سمیه ایرندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2773

طرح توجیهی 

پرورش گوسفند و ۤ

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200سمیه آدربانک کشاورزیروستای نور محمد خان1هیرمند

سوزن دوزی2774
سیستان 

وبلوچستان
300300سمیه آرامصندوق کارآفرینی امیدشهرستان هیرمند ده خان1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی بلوچ2775
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیه آرتاصندوق کارآفرینی امیدشهردراز- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2776
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه آرمونبانک توسعه تعاونروستا قلعه نو1زهک

دامداری2777
سیستان 

وبلوچستان
4خاش

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان خاش روستا ریگ اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500سمیه آزادیصندوق کارآفرینی امید

2778
تولید لباس محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای دهنوی ادیمی
بانک توسعه تعاون

سمیه بابابی 

شاهرودی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2779
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش تیمور -شهرستان هامون 

روستای تیمورآباد-آباد 

200200سمیه بارگزیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2780
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای بامری -بخش مرکزی

جهانتیغ
بانک کشاورزی

سمیه 

بازگیرجهانتیغ
وزارت جهاد کشاورزی200200

سوزن دوزی2781
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیه بامریصندوق کارآفرینی امیدراسک1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2782
خرید تراکتور با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

سیستان وبلوچستان شهرستان 

دلگان روستای علی اباد
وزارت جهاد کشاورزی14211289سمیه بامریبانک کشاورزی
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2783

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200سمیه باهوزهیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2784
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیه برزکارصندوق کارآفرینی امیدسرباز راسک امام اباد1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2785
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه بزیبانک توسعه تعاونزهک روستای علی مردان1زهک

بافت های سنتی2786
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیه بزیپست بانکشهرستان زابل روستای فتح آباد1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2787
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200سمیه بزیبانک کشاورزی

2788
احداث دهکده 

بومگردی

سیستان 

وبلوچستان
13چابهار

چابهار منطقه دشتیاری 

روستای نلینت رستم بازار
50005000سمیه بلوچصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2789
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

بخش - شهرستان قصرقند 

روستای دزبن-ساربوک
160160سمیه بلیدهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2790
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیه بلیدییبانک توسعه تعاونچابهار بخش پالن روستای پالن2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2791
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش نوک اباد 

روستای میرآباد
150150سمیه بنیادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری2792
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

شهید سراوانی
وزارت جهاد کشاورزی700700سمیه بهرکبانک کشاورزی

دوخت لباس2793
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه بوالغبانک توسعه تعاونروستا ده میر-هامون1هامون

سوزن دوزی2794
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیه بی بی بنبانک توسعه تعاونبخش مرکزی روستای کمب1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2795

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای بدیل- زهک2زهک

سمیه بیابانگرد 

شهرکی
وزارت جهاد کشاورزی510510
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سوزن دوزی2796
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای 

(نورمحمد)بوتی پایین 
160160سمیه پایندهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی2797
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

آبگیشان
160160سمیه پرمونپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی2798
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیه پسندیدهبانک توسعه تعاونروستای اسماعیل قنبر2هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2799
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز محمد اباد 

لورگ باغ
وزارت جهاد کشاورزی200200سمیه پودینهبانک کشاورزی

خیاطی2800
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای علی آخوند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه پیریصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2801
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

حسین زهی
160160سمیه جدگالپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2802
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه جنگجوبانک توسعه تعاونزابل کرباسک1زابل

سوزن دوزی2803
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

نوک آباد
200200سمیه چاکرزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2804
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیه حسین زهیصندوق کارآفرینی امیدراسک1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2805
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای -شهرستان هامون

کوشه سفلی
200200سمیه خجسته نیاپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2806

دوخت 

مشاغل )لباس

(خانگی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه خسرویپست بانکروستای لوتک-شهرستان هامون1هامون

2807
سوزن دوزی 

(تجهیزات)بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200سمیه دادکانیبانک توسعه تعاونایرانشهر دامن1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2808
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
160160سمیه دادکانیپست بانکایرانشهر چاه جمال1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2809
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

محمود آباد
160160سمیه دانایی مقدمپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2810

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200سمیه دبدبهصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2811
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

سیدبار
100100سمیه درتکیدهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2812
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش مرکزی روستای 

چراغان

200200سمیه درزادهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولیدی پوشاک2813
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای نجف 

واصالن
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه دهمردهصندوق کارآفرینی امید

خیاطی2814
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه دهمردهبانک توسعه تعاونزهک روستای کمک1زهک

گلیم بافی2815
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای 

صفدرمیربیک

صندوق کارآفرینی امید
سمیه ذورقی 

ارجونی زاده
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2816

اقامتگاه بومگردی 

روستای قلعه نو 

(طرح توسعه ای)

سیستان 

وبلوچستان
7زهک

 –استان سیستان و بلوچستان 

روستای قلعه - شهرستان زهک

نو

97507000سمیه رضایی پورپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2817
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه رمرودیبانک توسعه تعاونروستای عیسی-نیمروز1نیمروز

گلیم بافی2818
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیه رمرودیپست بانکروستای کوشه سفلی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی2819
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای علی اباد جهانتیغ1زابل

سمیه رنجور 

مالشاهی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2820

پرورش گوسفند و 

مشاغل )بز 

(خانگی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای قلعه - شهرستان زهک 

کهنه
وزارت جهاد کشاورزی200200سمیه روابانک کشاورزی
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پرورش مرغ بومی2821
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200سمیه روزپیکربانک کشاورزیشهرستان نیمروز روستا میرشاه1نیمروز

خامه دوزی2822
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

اکبرآباد پیران
200200سمیه روزیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2823
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای - شهرستان زهک 

حسین آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه ریگیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2824
سیستان 

وبلوچستان
160160سمیه رییسیبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2825
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیه رییسیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای نوک آباد2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی2826
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

خیرآباد
160160سمیه رییسیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2827

جمع آوری و 

بسته بندی 

گیاهان دارویی

سیستان 

وبلوچستان
3سراوان

سراوان روستای ناهوک منطقه 

عشایری
سازمان امور عشایر ایران200200سمیه رییسیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2828
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

سیستان وبلوچستان شهرستان 

قصرقند بخش ساربوک روستای 

دزبن

200200سمیه رییسیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

آرایشگاه زنانه2829
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه زمان آبادیپست بانکجعفر آباد- بمپور - ایرانشهر 1ایرانشهر

خیاطی2830
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه سارانیبانک توسعه تعاونزابل روستای پردیس1زابل

پرورش مرغ محلی2831
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200سمیه سارانیبانک کشاورزیروستای گل محمد بیک1زابل

سوزن دوزی2832
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیه سارانی مقدمبانک توسعه تعاونروستای اسماعیل قنبر1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2833
 )سوزندوزی 

(تولید پوشاک 

سیستان 

وبلوچستان
5چابهار

روستای رمین محله -چابهار

گلبهار
250250سمیه ستودهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2834
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه سجادیصندوق کارآفرینی امیدعلی آباد-بزمان-ایرانشهر1ایرانشهر

399خرید تراکتور 2835
سیستان 

وبلوچستان
3فنوج

روستای - شهرستان فنوج

انورآباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000سمیه سردارزهیصندوق کارآفرینی امید
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سوپر مارکت2836
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

بمپور روستای قاسم -ایرانشهر

آباد
صندوق کارآفرینی امید

سمیه سعیدی 

گراغانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

خیاطی2837
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه سماعیبانک توسعه تعاونزهک روستای خمک1زهک

2838
پرورش و ساخت 

جایگاه گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای درد 

دل
بانک کشاورزی

سمیه سنچولی 

نیزاری
وزارت جهاد کشاورزی200200

حصیر بافی2839
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش -شهرستان هامون 

روستای سدکی-مرکزی 

200200سمیه شریفیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلسازی2840
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

امیرنظام
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه شهرکیبانک توسعه تعاون

خیاطی2841
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه شهرکی مقدمبانک توسعه تعاونروستا جزینک1زهک

سوزن دوزی2842
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

علی آباد
200200سمیه شهنوازیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2843
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای 

صدیق زهی
200200سمیه شیخ زادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2844
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200سمیه ضرغامی نژادبانک کشاورزیروستای کچیان1نیمروز

پرورش مرغ بومی2845
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش - شهرستان نیمروز

روستای خراشادی- مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200سمیه ظریفی منشبانک کشاورزی

گلیم بافی2846
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش -شهرستان هامون 

روستای ارشاد-مرکزی 

200200سمیه عالی مقدمبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2847
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

بخش مرکزی _شهرستان دلگان

روستای چاه شور شماره یک
150150سمیه عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2848

طرح توجیهی 

کارگاه البسه ۤ

محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200سمیه عیسی زییپست بانکروستای شهرک علی حسینا1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2849
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای کلوخی
صندوق کارآفرینی امید

سمیه غفران نظام 

پور
وزارت جهاد کشاورزی500500

سوزن دوزی2850
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

روستای _شهرستان دلگان

حسین اباد
200200سمیه فتحیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2851
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیه قاسمیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2852
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای گلخانی-سابوری
وزارت جهاد کشاورزی200200سمیه قهقاییبانک کشاورزی

سوزن دوزی2853
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش مرکزی روستای 

چراغان

200200سمیه کارگرصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2854
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای درونه سنگان
160160سمیه کردپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2855
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای 

سیدخان

200200سمیه کردصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2856
سیستان 

وبلوچستان
150150سمیه کشاورزنیاپست بانکدهستان دامن روستای پیرانچ1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی2857
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکبخش مرکزی روستای حیدرآباد1نیمروز

سمیه کمالی قایم 

ابادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

سوزن دوزی2858
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیه کیخاپست بانکروستای رضا1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2859

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200سمیه گرگیجصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2860
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم1کنارک

سمیه گلی 

محمودی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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خیاطی2861
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه محمودیبانک توسعه تعاوننیمروز روستای چرک1نیمروز

2862
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک ، روستای 

سامانی
وزارت جهاد کشاورزی500500سمیه مرادیبانک کشاورزی

سوزن دوزی2863
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

اسماعیل آباد بزرگ
200200سمیه مرادی نژادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2864
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای مال علی

200200سمیه مرقوبیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2865
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیه مزاری ناروییصندوق کارآفرینی امیدابتر1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2866
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160سمیه مالزهیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2867
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای شیر محمد شیر زهی
200200سمیه مالی زاهدصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2868
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دستیاری روستای 

سند میرثوبان
200200سمیه مهاجرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2869
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

هیرمند بخش مرکزی روستای 

اربابی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه موالییبانک توسعه تعاون

سوزن دوزی2870
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیه میربانک توسعه تعاونروستای کچیان1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2871
کارگاه سوزی 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

3هیرمند خیابان دانش 
بانک توسعه تعاون

سمیه میری مقدم 

کلوخی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2872
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

ماشی
200200سمیه مینوییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2873
سیستان 

وبلوچستان
120120سمیه ناروییپست بانکایرانشهر دامن روستای مورتان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2874
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای حاجی اباد -ایرانشهر

ابادان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه ناروییصندوق کارآفرینی امید
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2875

طرح توجیهی 

کارگاه البسه ۤ

محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200سمیه ناروییپست بانکروستای دوست محمد لشکران1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2876

خرید تراکتور 

 399فرگوسن 

جفت با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای چاه - بمپور - ایرانشهر 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی1032850سمیه ناروییبانک کشاورزی

سوزن دوزی2877
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

نوک آباد
160160سمیه نبات زییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2878
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

نوک آباد
160160سمیه نصرتی مقدمبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2879
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
100100سمیه نقویصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای ناهوک2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرده دوزی2880
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه نوازهیپست بانکشهردراز1ایرانشهر

سوزن دوزی2881
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیه نوریبانک توسعه تعاونهامون روستا سنچولی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2882
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

زهک
100100سمیه نوریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2883
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

بخش مرکزی دهستان کهیر 

روستای حیدر آباد
200200سمیه نوری ارشدبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی2884
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای مستیخون
بانک توسعه تعاون

سمیه هاجری 

حسامیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2885
پرورش بز و 

گوسفند داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای سادات
وزارت جهاد کشاورزی200200سمیه هاشمی مقدمبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری2886
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کربالیی قریان۰مرکزی
بانک کشاورزی

سمیه هراتی 

سالمت
وزارت جهاد کشاورزی200200

سوزن دوزی2887
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکخاش بخش مرکزی1خاش

سمیه یار احمد 

زهی کرنچینی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی2888
سیستان 

وبلوچستان
200200سمیه یاوریانپست بانکروستای آخوند غالمی- هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزندوزی2889
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش تیمور -شهرستان هامون 

روستای صوفی-آباد 

200200سمیه یوسف زاییپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2890
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستان 

دارسان
200200سنجی مارندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2891
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مخت 

روستای مخت
160160سنگین دهقانبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری2892
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

س و ب شهرستان نیمروز 

روستای ده رضا
وزارت جهاد کشاورزی500500سهراب بزی شادصندوق کارآفرینی امید

2893
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

0روستای حاجی صفر۰مرکزی
بانک کشاورزی

سهراب گلوی 

حاجوک
سازمان شیالت200200

سوزن دوزی2894
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

نوک آباد
160160سهیال امیریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2895

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای خان بارانی

200200سهیال بارانی سخیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری2896
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200سهیال بمپوریصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای اله اباد1ایرانشهر

2897
پرورش بز 

وگوسفند

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200سهیال بهادری نژادصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بخش بمپور محمدان1ایرانشهر

2898
طرح توجیهی 

کارگاه حصیر بافیۤ

سیستان 

وبلوچستان
200200سهیال بورک زاییپست بانکروستای چکل- هیرمند 1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2899
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای ده 

عیسی
وزارت جهاد کشاورزی200200سهیال پودینهبانک کشاورزی

خیاطی2900
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای جزینک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال پورخسرویصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2901
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

حسین زهی
160160سهیال جدگالپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2902
ایجاد کارگاه 

صنایع دستی

سیستان 

وبلوچستان
10001000سهیال دری ناروییصندوق کارآفرینی امیدروستای سیادک –زاهدان 4زاهدان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پرورش مرغ بومی2903
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200سهیال ریگیصندوق کارآفرینی امیدروستای کندرک-زهک1زهک

پرورش دام2904
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300سهیال زارعصندوق کارآفرینی امیدخاش پشتکوه روستای دوربن1خاش

پرده دوزی2905
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

هامون خیابان امام خمینی 

روبروی مزار
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سهیال سرگزیپست بانک

خیاطی2906
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سهیال شاه زییپست بانکشهرستان هیرمند روستای خمر1هیرمند

گلیم بافی2907
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای محمدشاهکرم روبروی 

کالنتری

بانک توسعه تعاون
سهیال شهر یاری 

پور
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی2908
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای فقیر 

لشکری
200200سهیال صیادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2909
پرورش گوسفند 

راسی99داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی990990سهیال کیخابانک کشاورزیروستای اکبرآباد1هامون

2910

خرید تراکتور 

فرگوسن تک 

475دیفرانسیل 

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای ندام شرقی
وزارت جهاد کشاورزی540540سهیال گرگیچ مودببانک کشاورزی

سوزن دوزی2911
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونایرانشهر دامن روستای تاروان1ایرانشهر

سهیال معینی 

دادکان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک2912
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سهیال میرپست بانکروستای لوتک- هامون 1هامون

البسه محلی2913
سیستان 

وبلوچستان
200200سهیال میرشکاربانک توسعه تعاونگل اباد-زابل1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2914
سیستان 

وبلوچستان
200200سهیال نادیصندوق کارآفرینی امیدبمپور روستای علی آباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2915
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهربخش مرکزی 

دهستان مخت
160160سهیال نیک بختیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2916
تاالر مجلل 

سالطین

سیستان 

وبلوچستان
9زابل

روستای - شهرستان زابل

روبه روی بیمارستان -کرباسک

(ع)امام علی 

پست بانک
سهیال نیک خواه 

نوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت53185300

2917

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200سهیله حسین زییصندوق کارآفرینی امید

کاشت نهال2918
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300سهیم درزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای توتان-بنت-نیک شهر3نیک شهر

خیاطی2919
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای حسین 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سودابه شهرکیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی2920
سیستان 

وبلوچستان
100100سولماز نوریصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای سندمیرثوبان2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2921
سیستان 

وبلوچستان
200200سونیا سردارزاییبانک توسعه تعاونبخش مرکزی روستای کمبل1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2922
مجتمع خدماتی 

رفاهی بین راهی

سیستان 

وبلوچستان
10هامون

زاهدان سمت -  زابل28کیلومتر 

چپ
3000030000سیاوش جهانتیغپست بانک

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 

ای

خرید گاوشیری2923
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی24002400سید رضا داودیبانک کشاورزیروستای امیر اباد- زابل 2زابل

2924
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای سادات
وزارت جهاد کشاورزی400400سید رضا هاشمیبانک کشاورزی

2925
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای سادات
بانک کشاورزی

سید عباس هاشمی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

خدمات2926
سیستان 

وبلوچستان
2مهرستان

شهرستان مهرستان روستای 

کهن شهر
بانک کشاورزی

سید عبدالباسط 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی400400

2927
پرورش بز و 

گوسفند و گاو

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی600600سید علی حیدریصندوق کارآفرینی امیدبنجار جاده شهرک آقایی1زابل

سوپر مواد غذایی2928
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای بوجه- بخش مرکزی 1نیک شهر

سید علیرضا 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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2929
بهره برداری مرغ 

بومی روستایی

سیستان 

وبلوچستان
3زاهدان

دهستان پبی داخل روستای 

3093مهدی اباد پالک 
صندوق کارآفرینی امید

سید کاظم بابای 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی600600

2930
پرورابندی دام 

سبک

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی220220سید محمد سجادیصندوق کارآفرینی امیدبزمان- ایرانشهر 2ایرانشهر

2931

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی470470سید مسعود موسویبانک کشاورزیروستای بدیل- زهک2زهک

خیاطی2932
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سید هادی حسینیبانک توسعه تعاونروستای گنبد شاهی-هامون1هامون

خدمات2933
سیستان 

وبلوچستان
2مهرستان

شهرستان مهرستان روستای 

کهن مگار
وزارت جهاد کشاورزی300300سیدابراهیم حسینیبانک کشاورزی

2934

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای بدیل- زهک1زهک

سیدابوالفضل 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی420420

2935

خرید تراکتور 

 دو 399

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای خمک- زهک2زهک

سیداشرف 

خدادادی حسینی
وزارت جهاد کشاورزی680680

سوزن دوزی2936
سیستان 

وبلوچستان
150150سیدان ملک بامریصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر شهرک شهید بهشتی1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

نوسازی و بهسازی2937
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بمپور روستای جنت 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200سیدانملک بامریبانک توسعه تعاون

2938
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای سادات
بانک کشاورزی

سیدحسن هاشمی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی495495

2939
خرید تراکتور با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

هامون بخش مرکزی روستای 

شهرک میر
بانک کشاورزی

سیدحسین 

طباطبایی
وزارت جهاد کشاورزی514514

2940
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای سادات
صندوق کارآفرینی امید

سیدعباس هاشمی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی500500

2941
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای سادات
صندوق کارآفرینی امید

سیدمحسن 

هاشمی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی500500
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2942

خرید تراکتور 

 فرگوسن دو 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای سادات۰مرکزی
بانک کشاورزی

سیدمحمد لکی 

مفرد
وزارت جهاد کشاورزی630630

پرورش مرغ بومی2943
سیستان 

وبلوچستان
3زاهدان

- بخش مرکزی -زاهدان 

دهستان پبی داخل روستا 

3093مهدی آباد پالک فرعی

صندوق کارآفرینی امید
سیدمحمدعلی 

بابای حسینی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

دوخت لباس2944
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

خیابان امام -محمداباد-هامون

علی
پست بانک

سیدمعصومه 

طباطبایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

خیاطی2945
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سیده اکرم وصالپست بانکروستای تپه دز1زابل

2946
خرید تراکتور 

 تک475فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای - بخش جزینک- زهک

بدیل
بانک کشاورزی

سیده ام البنین 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی360360

2947
رستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100سیده بگم حسینیصندوق کارآفرینی امید

خیاطی2948
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سیده رقیه سجادیپست بانکبزمان-ایرانشهر1ایرانشهر

خواربار فروشی2949
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سیده زهرا سجادیصندوق کارآفرینی امیدگیمان- بزمان - ایرانشهر 2ایرانشهر

گوسفند پرواری2950
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش پشتکوه روستای حسین 

آباد دوربن
بانک کشاورزی

سیده زهرا صدیقی 

خویدکی
وزارت جهاد کشاورزی280280

پرورش مرغ بومی2951
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیفقیرقاسم1هامون

سیده صدیقه 

حسینی سرحدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

پوشاک2952
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سیده طباطباییپست بانک14هامون خیابان امام خمینی 1هامون

خیاطی2953
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکعلی اباد-بزمان-ایرانشهر1ایرانشهر

سیده عاطفه 

سجادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2954
خرید تراکتور 

 باادوات475

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای محمدآباد1هامون

سیده فاطمه 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی505505
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پرورش گاو شیری2955
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی24002400سیده فاطمه داودیبانک کشاورزیروستای امیرآباد1زابل

2956

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

تک دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

روستای - بخش جزیک- رهک

بدیل
پست بانک

سیده فاطمه 

طباطبایی
وزارت جهاد کشاورزی363363

سوزن دوزی2957
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان روستای چاه 

خدابخش
صندوق کارآفرینی امید

سیده فایقه 

سجادی فرد
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2958
پرورش گوسفند 

 راسی99داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای چلنگ2هامون

سیده فهیمه 

حسینی طباطبایی
وزارت جهاد کشاورزی11001100

خیاطی2959
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدزهک روستای جزینک1زهک

سیده محبوبه 

هاشمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

سوزن دوزی2960
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

بخش -شهرستان کنارک

-دهستان جهلیان-مرکزی

روستای سورکمب

بانک توسعه تعاون
سیده محدثه 

سجادی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2961
الگوسازی و برش 

لباس زنانه

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

کوچه -خیابان دهیاری-شهردراز

میالد
صندوق کارآفرینی امید

سیده مریم معافی 

مدنی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

سوزن دوزی2962
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک بخش مرکزی مومان 

پایین
بانک توسعه تعاون

سیده مریم موسوی 

زاده
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی2963
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

سیده ملیحه 

حسینی طباطبایی 

علی ابادی

وزارت جهاد کشاورزی200200

2964

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی360360سیدهادی موسویبانک کشاورزیروستای بدیل- زهک2زهک

گوسفند پرواری2965
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

رحمن اباد
صندوق کارآفرینی امید

سیروس حیدری 

ایرندگان
وزارت جهاد کشاورزی300300

مکرومه بافی2966
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سیستانا پهلوانبانک توسعه تعاوننیمروز روستای بزی سفلی1نیمروز

2967
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
100100سیما احمدی کیاصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی2968
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

دهستان - شهرستان قصرقند

ساربوک
160160سیما امینیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2969
سیستان 

وبلوچستان
200200سیما آذرپیراصندوق کارآفرینی امیدکنارک روستای سعید اباد2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی2970
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

زیرک آباد
160160سیما آرامشبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2971
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

بخش مرکزی روستای تیس 

جنب مسجد جامع
200200سیما باهورزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2972
سیستان 

وبلوچستان
200200سیما بجارزاییصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمب مراد آباد2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2973
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

روستای -بخش مرکزی-فنوج

جوگز پایین
220200سیما بلوچی نژادبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2974
سیستان 

وبلوچستان
200200سیما بوزارصندوق کارآفرینی امیدسرباز راسک روبروی شهرداری1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2975
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

مرکزی دهستان مخت روستای 

آپشکی

160160سیما چاکرزهیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی2976
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

آبشکی
160160سیما چاکرزهیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2977

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

تک و ادوات 

تیغ )کشاورزی

(جلو،گاو آهن

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای حسین آباد از توابع 

شیرین ساالر
وزارت جهاد کشاورزی541541سیما داموغبانک کشاورزی

سوزن دوزی2978
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای دروک
200200سیما ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2979
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای میر آباد
160160سیما رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2980

طرح توجیهی 

تراکتور فرگوسن 

 تک با ادوات 399

تیغ )

جلو،نهرکن،گاوآه

(ن

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی640640سیما سارانیبانک کشاورزیروستای تخته پل1هیرمند

سوزن دوزی2981
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

-بخش سرباز - شهرستان سرباز 

 روستای گوردر
200200سیما مالزییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2982
طرح توجیهی 

کارگاه گلیم بافیۤ

سیستان 

وبلوچستان
200200سیما یونس بارانیصندوق کارآفرینی امیدروستای لنگر بارانی1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2983
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم مچان2کنارک

سیمین حمدانی 

قوجه بگلو
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2984

خرید تراکتور 

 تک ۴۷۵

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیزهک روستای حاجی عباس2زهک

سیمین دخت 

شهرکی
وزارت جهاد کشاورزی500500

2985
کارگاه صنایع 

دستی سکه دوزی

سیستان 

وبلوچستان
300300سیمین مبارکیپست بانکسرزه- ایرانشهر 2ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2986

طرح توجیهی 

خرید کمباین و 

ادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
3هیرمند

روستای آل - هیرمند - زابل 

کدخدا گلمحمد- گرگ 
وزارت جهاد کشاورزی12501250سینا سارانیبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری2987
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی720720شاپری بامریبانک کشاورزینیمروز روستای حلیم شاه بیک1نیمروز

2988
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهربخش مرکزی 

دهستان مخت
160160شاخاتون دهقانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی2989
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش الشار 

روستای جاکس
160160شاخاتون رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی2990
سیستان 

وبلوچستان
160160شازیه جدگالبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی2991
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای شهرک میر1هامون

شاه بی بی ریکی 

نژاد زابلی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک2992
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شاه پری سامانیبانک توسعه تعاونروستای مالعلی1هامون

سوزندوزی2993
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای سیاه -شهرستان هامون

پشته
200200شاه پری شیبکبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2994
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای رشید۰مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

شاه پری عظیمی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی500500

قالیبافی2995
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکخیابان امام خمینی1نیمروز

شاه پری کهخایی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

2996
خرید تراکتور 

 فرگوسن475

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای قاسم اباد۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی400400شاه پری وظیفه دانصندوق کارآفرینی امید

2997

پرورش 

گوسفندداشتی 

راسی50

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

بخش -شهرستان هامون

شهرعلی اکبر-تیمورآباد
وزارت جهاد کشاورزی500500شاه جان مالکیبانک کشاورزی

2998
خرید تراکتور 

فرگوسن

سیستان 

وبلوچستان
2میرجاوه

میرجاوه بخش الدیز روستای 

الدیز
وزارت جهاد کشاورزی860860شاه محمد ریگیبانک کشاورزی

2999
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
120120شاهده آژیرپست بانکایرانشهر چاه جمال1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3000
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای 

صدیق زهی
200200شاهده بلوچصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی3001
سیستان 

وبلوچستان
2هامون

-خ امام خمینی شمالی-هامون

کوچه شهیدسرگزی
صندوق کارآفرینی امید

شایسته کیخای 

مقدم
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3002
سیستان 

وبلوچستان
200200شرفناز ریگیصندوق کارآفرینی امیددامن روستای کوران الیا1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3003
پرواربندی شتر 

 نفری400

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای کوشه علیا10هامون

شرکت تعاونی 

روستایی بهنام 

هامون سیستان 

شرکت تعاونی

وزارت جهاد کشاورزی2200022000

3004
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

روستای - شهرستان زهک 

شریف پیری
وزارت جهاد کشاورزی400400شریف پیریبانک کشاورزی
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سوزن دوزی3005
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

- بخش مرکزی - چابهار 

روستای - دهستان پیرسهراب 

کلسکان

200200شریفه آرونبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3006
سیستان 

وبلوچستان
200200شریفه برکیصندوق کارآفرینی امیدکنارک بخش زراباد روستای جد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3007

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200شریفه دامنی خواهصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی3008
سیستان 

وبلوچستان
200200شریفه زارعیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

نوش افزار3009
سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

بمپور روستای - ایرانشهر 

خیرآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450شعیب آچاکپست بانک

3010
خریدتراکتور و 

ادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش روتک روستای قلع 

مسجد گوران پایین
وزارت جهاد کشاورزی510510شعیب یارمحمدیبانک کشاورزی

3011
 399خرید تراکتور

جفت با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

مرکزی روستای زین الدینی
بانک کشاورزی

شفیع محمد زین 

الدینی
وزارت جهاد کشاورزی12521252

گوسفنداری3012
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش حاجی آباد 

روتک
وزارت جهاد کشاورزی300300شکراله ناروییصندوق کارآفرینی امید

قالیبافی3013
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش مرکزی بنجار روستای 

نهور
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شکوفه جهانتیغبانک توسعه تعاون

سوزن دوزی3014
سیستان 

وبلوچستان
100100شکوفه سرگلزاییصندوق کارآفرینی امیدبخش مرکزی روستای کمب للو1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3015
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدکنارک روستای شمه سر2کنارک

شکوفه صمدی 

دارستانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی3016
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شکوفه میرصندوق کارآفرینی امیدزهک روستای علی آخوند1زهک

3017
 475خرید تراکتور

جفت با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

مرکزی روستای هیت
وزارت جهاد کشاورزی723723شکیل احمد راهیبانک کشاورزی
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حصیر بافی3018
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار روستای کمب للو خیابان 

امام علی روبروی دهیاری 

مسجد امام علی سمت راست 

درب دهم

100100شکیل رییسیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3019
سیستان 

وبلوچستان
200200شکیله پیادهبانک توسعه تعاونکنارک روستای باوریدن1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3020

پرورش گاو 

شیری به ظرفیت 

 راس19

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش مرکزی 

روستای شغالک

صندوق کارآفرینی امید
شمس الدین 

رودینی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

3021

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی420420شمس الدین شیخیبانک کشاورزیروستای شیب گوره- زهک2زهک

3022

خرید تراکتور 

 دو 399

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای شهید نورزایی-زهک2زهک

شمس الدین 

نورزایی
وزارت جهاد کشاورزی760760

3023

پرورش گاو 

شیری روستای 

افتخارآباد خاش

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

پرورش گاو شیری روستای 

افتخارآباد خاش
بانک کشاورزی

شمس اله جهانی 

شاهرودی
وزارت جهاد کشاورزی600600

3024
دوخت لباس 

محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200شمس خاتون بازدارصندوق کارآفرینی امیدراسک محله گل کند1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3025
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر دهستان ابتر روستای 

آزمن اباد
پست بانک

شمس خاتون 

بیجارزهی
120120

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی3026
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

هیچان
200200شمس خاتون پکصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3027
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیکتیچ- شهرستان فنوج4فنوج

شمس خاتون 

رییسی
وزارت جهاد کشاورزی500500

سوزن دوزی3028
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدایرانشهر دامن روستای پازرد1ایرانشهر

شمس خاتون 

سالحی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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3029
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکایرانشهر شهر دراز علی اباد1ایرانشهر

شمس خاتون 

محمود زهی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3030
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار مرکزی دشتیاری 

روستای میر ثوبان
200200شمسل افروزبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3031
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200شمسی بامریصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر محمدان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3032
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

شهر راسک محله احمد اباد
200200شمسی بزرگرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3033
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

آبشکی
160160شمسی چاکرزهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3034
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای دزبن
160160شمسی رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3035
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای بگ
160160شمسی کدخداییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تایپیست3036
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شمسی نورابانک توسعه تعاونهیرمند1هیرمند

سوزن دوزی3037
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونکنارک روستای چراغ اباد1کنارک

شمسیه سرگزی 

مقدم
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی3038
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شمسیه سرگلزاییبانک توسعه تعاونشهرستان زهک روستای سیاسر1زهک

صنعت حصیربافی3039
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای فقیر لشکری
بانک توسعه تعاون

شمسیه لشکری 

صیاد
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3040
خرید یکدستگاه 

تراکتور

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری دهستان 

باهوکالت روستای گرمبیت
وزارت جهاد کشاورزی780780شنبه درخشانبانک کشاورزی

3041
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200شه بی بی دهواریصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای سرجو کله گزان2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3042
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش نوک اباد 

روستای بهرآباد
200200شه بی بی ریگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3043
سیستان 

وبلوچستان
200200شه بی بی ریگیصندوق کارآفرینی امیدکلینک اعظم خانی- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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خیاطی3044
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شه بی بی عمرزهیصندوق کارآفرینی امیدچاه جمال-ایرانشهر1ایرانشهر

3045

کارگاه سوزن 

دوزی و خیاطی 

لباس زنانه محلی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
5سراوان

- روستای جهاداباد - سراوان 

جنب مسجد سلمان فارسی
صندوق کارآفرینی امید

شه بی بی 

گمشادزایی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3046
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای بیت آباد
200200شه پری ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3047
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

بخش - شهرستان قصرقند 

روستای دزبن-ساربوک
160160شه ناز رییسی زادهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3048
پرواربندی گوساله 

 راسی100

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی50005000شه نظر ریگیصندوق کارآفرینی امیدمیرجاوه الدیز روستای خوشاب13میرجاوه

3049
 )صنایع دستی 

(حصیر بافی 

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونچابهار روستای پالن2چابهار

شهاب الدین سید 

زاده
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3050
سیستان 

وبلوچستان
3چابهار

- بخش مرکزی - چابهار 

روستای - دهستان پیرسهراب 

کلسکان

200200شهربانو بلوچبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3051
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش نوک آباد روستای 

نازیل
200200شهربانو ریگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی3052
سیستان 

وبلوچستان
200200شهربانو ریگیپست بانکهامون محمدآباد1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی3053
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شهربانو سنچولیبانک توسعه تعاونروستای حیدرابادفتح اهلل1نیمروز

کارگاه خیاطی3054
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای سه -شهرستان نیمروز

قلعه
صندوق کارآفرینی امید

شهربانو عرب 

خمکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

3055
سوزن دوزی 

صنایع دستی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای هوشک2سراوان

شهربانو میرعثمان 

بخشانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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3056

پرورش گاو 

شیری به ظرفیت 

 راس19

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند روستای 

قرقری

وزارت جهاد کشاورزی11001100شهرزاد بزیصندوق کارآفرینی امید

تایپیست3057
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شهال دالوربانک توسعه تعاونروستای ده ارباب- زابل 1زابل

سوزن دوزی3058
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار روستای کمب جنب 

دهیاری
200200شهال هاشم زهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3059
سیستان 

وبلوچستان
200200شهناز امیریانصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور ملک اباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3060
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

ده قلعه
200200شهناز ایرندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3061
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200شهناز ایرندگانیصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای دزک2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی3062
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شهناز براهوییپست بانکشهرستان هیرمند روستای خمر1هیرمند

پرورش مرغ بومی3063
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200شهناز بزی سالیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز روستای بزی1نیمروز

3064

پرورش گاو 

 2شیری دشتی 

راس

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای بامری غالمان۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200شهناز بندانیبانک کشاورزی

3065

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش مرکزی 

روستای رحمان

200200شهناز بورک زاییبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3066

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200شهناز پرهیزصندوق کارآفرینی امید

آرایشگاه زنانه3067
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300شهناز ثالث فرینصندوق کارآفرینی امیدخاش خیابان انقالب2خاش
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سوزن دوزی3068
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

بیت آباد
صندوق کارآفرینی امید

شهناز جمال زایی 

کورد
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3069
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای اسماعیل آباد
200200شهناز جمشید زهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3070
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای پره کنت2سراوان

شهناز دولتی 

بخشان
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3071
دوخت البسه 

محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200شهناز راج پوریبانک کشاورزیهامون روستای اخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3072
پرورش گوسفند 

راسی99داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی700700شهناز زوربانک کشاورزیمجتمع ابوالفضل1هامون

سوزن دوزی3073
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای ناصری
200200شهناز شعلی بر نیامبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی3074
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

امیرنظام
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150شهناز شیخ لنگیصندوق کارآفرینی امید

خیاطی3075
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای قزاق 

جنوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهناز شیخیصندوق کارآفرینی امید

3076

طرح توجیهی 

تراکتور فرگوسن 

 تک با تیغ 475

جلو

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان هیرمند روستای 

خاکسفیدی

وزارت جهاد کشاورزی466466شهناز شیرزادیبانک کشاورزی

تولید پوشاک3077
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

خ امام - محمد اباد - هامون

(ع)علی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شهناز طیبی نژادپست بانک

پرورش مرغ بومی3078
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
بانک کشاورزی

شهناز ظاهری 

خوش روان
وزارت جهاد کشاورزی200200

البسه3079
سیستان 

وبلوچستان
200200شهناز عظیمیپست بانکروستای دهنو1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3080

طرح توجیهی 

کارگاه البسه ۤ

محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200شهناز فخیرهپست بانکروستای برج میر گل1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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خیاطی3081
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

سیاخان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شهناز مشایخیبانک توسعه تعاون

3082
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید200200شهناز میرصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی3083
سیستان 

وبلوچستان
200200شهناز هاشمزهیصندوق کارآفرینی امیدچابها روستای کمب2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3084
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160شهین احمدیانبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3085
پرورش مرغ بومی 

گسترده

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500شهین براهوئی نوریصندوق کارآفرینی امیدروستای1هامون

خیاطی3086
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شهین جهانیبانک توسعه تعاوننیمروز روستای منصوری1نیمروز

سوزن دوزی3087
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای دادکان
صندوق کارآفرینی امید

شهین چارق زاده 

دادکانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالی بافی3088
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شهین دادگرپست بانکمرآباد- دامن - ایرانشهر 1ایرانشهر

پرورش مرغ بومی3089
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای قایم آباد1نیمروز

شهین دخت 

سراوانی اول
وزارت جهاد کشاورزی200200

سوزن دوزی3090
سیستان 

وبلوچستان
200200شهین رخشانیصندوق کارآفرینی امیدبخش مرکزی روستای کمب للو1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک3091
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای قلعه نو- زهک 1زهک

شهین ریگی 

عباسزاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

البسه3092
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

نورمحمد جهانتیغ
200200شهین سارانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3093
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای دزبن
160160شهین سرحدیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3094
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای درودی
200200شهین سعادت فربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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گلیم بافی3095
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای 

ابوالفضل

200200شهین شهرکیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

نازک دوز زنانه3096
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شهین کلکلیصندوق کارآفرینی امیدکلینک تاج محمدخانی-ایرانشهر1ایرانشهر

3097
 19گاو شیری 

راسی سنتی

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

شهرستان ایرانشهر پشت کور 

نبش جاده خوراف روستای 

جنت آباد مزرعه جمشیدزهی

وزارت جهاد کشاورزی22002200شهین مارندگانیصندوق کارآفرینی امید

3098
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2سراوان

سراوان روستای مندر بخش بم 

پشت
300300شهین میربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3099
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200شهینه شکر زهیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمب2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3100

طرح توجیهی 

خرید تراکتور ۤ

 تک با ادوات ۴۷۵

(گاو آهن )

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای نظر گرگیچ1هیرمند

شیر علی ثانوی 

فرزین
وزارت جهاد کشاورزی533533

3101
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش - شهرستان هیرمند 

روستای تخت عدالت-قرقری 
پست بانک

شیر علی دهمرده 

کمک
سازمان شیالت200200

طرح ادوات3102
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

سیستان وبلوچستان شهرستان 

دلگان بخش جلگه چاه هاشم
وزارت جهاد کشاورزی160160شیردل بامریبانک کشاورزی

پرورش زنبور عسل3103
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی400400شیرزاد دهمردهبانک کشاورزیروستای کمک-زهک1زهک

3104
پرورش گاو 

 راسی15شیری 

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدتمبکاء1هامون

شیرعلی جهان تیغ 

غالم زاده
وزارت جهاد کشاورزی15001500

3105
خرید تراکتور با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
2زاهدان

زاهدان بخش نصرت آباد دشت 

مل
بانک کشاورزی

شیرعلی نارویی 

نصرتی
وزارت جهاد کشاورزی849849
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3106

پرورش 

رأس15)گاوشیری

)

سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای جهان آباد علیا
وزارت جهاد کشاورزی15501550شیرعلی نوفرستیبانک کشاورزی

3107
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

درویش پیری
وزارت جهاد کشاورزی200200شیرمحمد پیریبانک کشاورزی

سوزن دوزی3108
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160شیرین ارجمندیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3109
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای مال علی

200200شیرین بربخشیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3110
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200شیرین حیاتصندوق کارآفرینی امیدچابهار دشتیاری روستای دیزی2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی3111
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش -شهرستان نیکشهر 

روستای پتان-مرکزی 
160160شیرین خدکپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی3112
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای ندام 

شرقی

200200شیرین رخشانی مهربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی3113
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش مرکزی -شهرستان زابل

روستای ده اصغر۰بنجار 
بانک توسعه تعاون

شیرین رشدی 

میان آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

گلیم بافی3114
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای سید خان براهوی
200200شیرین کردصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3115
سیستان 

وبلوچستان
200200شیما آبادیانصندوق کارآفرینی امیدپارود1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3116
خیاطی و دوخت 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ترشاب
200200شیما ترشابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی3117
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

مرکزی روستای نوک آباد
160160شیما چاکرزهیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پرورش گوسفند3118
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200شیما خاکی زهیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر روستای ابتر1ایرانشهر

پوشاک3119
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200شیما گرگیجپست بانک3هیرمند خیابان دانش1هیرمند

سوزندوزی3120
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

-بخش مرکزی- نیکشهر

روستای دشتاندر
160160شیماء درزادهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3121
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش نوک آباد روستای 

دجنگ
200200شیوا اسدی شیخیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خامه دوزی3122
سیستان 

وبلوچستان
200200شیوا آبخشتپست بانکشهرستان زابل روستای ژاله ای1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3123
خرید گوسفند 

 راسی99داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

روستای - شهرستان زهک 

جهانگیر
وزارت جهاد کشاورزی13351335شیوا بامریبانک کشاورزی

گلیم بافی3124
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای لطف -شهرستان هامون

اهلل
200200شیوا گنجعلیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3125
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بخش دامن روستای 

قلعه تاروان
100100صابخاتون مرادیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3126
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

گنز
200200صابره ایرندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3127
سیستان 

وبلوچستان
160160صابره آرامشپست بانکچابهار روستای کمب مراد اباد3چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3128
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

فروردین12
200200صابره آزادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3129

خرید تراکتور 

 دو 399

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای موسی شاهباز- زهک2زهک

صابره پاالش 

براهویی
وزارت جهاد کشاورزی750750

سوزن دوزی3130
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

بخش پالن روستای حسین بازار 

پالن
160160صابره جدگالپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3131
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

دادکان علیا
200200صابره دادکانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3132
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

خسرو آباد
200200صابره شالی برصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی3133
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش ایرندگان 

روستای گنز
بانک توسعه تعاون

صابره قادری 

ایرندگان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3134
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش ایرندگان 

روستای کله ماران
200200صابره مارندگانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی3135
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صابره ناروییبانک توسعه تعاونزهک روستای علی مردان1زهک

سوزن دوزی3136
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

درونه سنگان
بانک توسعه تعاون

صاحب خاتون 

اورنگ
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3137
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

صاحب خاتون 

ایران پناه
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3138
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار روستای آتش اباد خیابان 

فرخ سیستانی
صندوق کارآفرینی امید

صاحب خاتون 

خدمتی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3139
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

روستای - شهرستان قصرقند 

دزبن
بانک کشاورزی

صاحب خاتون 

رییسی
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3140
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

مرکزی دهستان هیچان
بانک کشاورزی

صاحب خاتون 

رییسی
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3141
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بخش بمپور روستای 

میرآباد
پست بانک

صاحب خاتون 

کوهساری
120120

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی3142
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

دارنان
بانک توسعه تعاون

صاحب خاتون 

میری مارندگان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3143
پرواربندی 

گوسفند و بز

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدخدآباد- ایرانشهر 1ایرانشهر

صاحب خاتون 

نارویی
وزارت جهاد کشاورزی200200

پرورش گاو شیری3144
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای شهرک گلخانی-سابوری
وزارت جهاد کشاورزی500500صاحبجان بامشادصندوق کارآفرینی امید

3145
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک روستای حمید اباد 

(حمید گو)
بانک توسعه تعاون

صاحبجان علی 

اصغری
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خواربارفروشی3146
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150صادق آذریانصندوق کارآفرینی امیدبمپور خیابان طالقانی1ایرانشهر

3147
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدگل آباد- بخش مرکزی - زابل1زابل

صادق سرحدی 

دادیان
وزارت جهاد کشاورزی200200
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3148
طرح توجیهی 

کارگاه حصیر بافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای اربابی

200200صادق صیادیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپرمارکت3149
سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

ایرانشهر بزمان خیابان شهد 

روبریو دبیرستان شبانه روزی 

شهید باهنر

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300صادق قادری نیاصندوق کارآفرینی امید

3150
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200صادق معمریبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

3151
پرورش گوسفند 

راسی99

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10001000صادق نظری نیاصندوق کارآفرینی امیدحاج حسین کول2هامون

3152

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک485فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای لنگر بارانی

وزارت جهاد کشاورزی612612صالحه بارانیبانک کشاورزی

سوزن دوزی3153
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش ایرندگان 

روستای گنز
بانک توسعه تعاون

صایب خاتون 

خسروی دادکان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3154
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

-شهرستان سرباز بخش مرکزی 

 کپسول گاز
200200صایمه آسکانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی3155
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

-بخش مرکزی - نیکشهر

روستای زهک پایین
160160صبرالنساء بلوچیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3156
سوزن دوزی و 

مشاغل خانگی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

صبرالنساء سالمی 

مقدم
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3157
سیستان 

وبلوچستان
5سرباز

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

روستای تمبی دپ

200200صدف بورسحقصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی3158
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

- بخش مرکزی - زهک 

- دهستان خواجه احمد 

روستای یادگار

صندوق کارآفرینی امید
صدگل مرادقلی 

معروف
وزارت جهاد کشاورزی200200

سوزن دوزی3159
سیستان 

وبلوچستان
200200صدگنج فشانی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای سند میر ثعبان- چابهار 2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

پرده دوزی3160
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صدیقه اکبر زادهپست بانکمحمد اباد- هامون1هامون

3161
سوزن دوزی 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش الشار روستای 

زیربانداد
150150صدیقه بلوچ الشاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی3162
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکنیمروز روستای حیدراباد فتح اهلل1نیمروز

صدیقه بوشاسب 

علی صوفی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

خیاطی3163
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صدیقه بیک مداحبانک توسعه تعاونزهک روستای سهراب غالمی1زهک

پوشاک3164
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صدیقه پاسندبانک توسعه تعاونشهرک گل بیک- هیرمند1هیرمند

خیاطی3165
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

شهرستان هیرمند روستای 

پودینه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صدیقه پودینهبانک توسعه تعاون

3166
تایپ و تکثیر 

فناوری اطالعات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150صدیقه پودینه تمیزبانک توسعه تعاونروستای موسی محمد2هامون

خامه دوزی3167
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل روستای 

سرحدی شمالی
200200صدیقه پیل هوائیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3168
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

-روستا-بخش مرکزی - زابل 

پردیس بنجار
وزارت جهاد کشاورزی990990صدیقه جهانتیغبانک کشاورزی

البسه محلی3169
سیستان 

وبلوچستان
200200صدیقه حیدریبانک توسعه تعاونروستای کیخا1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3170

طرح توجیهی 

کارگاه البسه 

محلی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
200200صدیقه دالت خالهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3171

طرح توجیهی 

کارگاه البسه ۤ

محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200صدیقه دایپست بانکروستای حسینعلی خون1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی3172
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونزهک روستای قزاق1زهک

صدیقه ده مرده 

بهروز
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

البسه محلی3173
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای گلخانی1نیمروز

صدیقه ده مرده 

قلعه نو
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی3174
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش پارود روستای نظر 

آباد

200200صدیقه دهقانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی3175
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صدیقه رزبانپست بانکهامون1هامون

نازک دوز زنانه3176
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صدیقه رستگار نژادبانک توسعه تعاونخ امام علی-محمداباد-هامون1هامون

سوزن دوزی3177
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

شوکه
200200صدیقه ریگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی3178
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صدیقه ریگیبانک توسعه تعاوندشت امیرنظام1زهک

گلیم بافی3179
سیستان 

وبلوچستان
200200صدیقه سارانیپست بانکشهرک ده میر1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی3180
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای - شهرستان نیمروز

گلخانی
200200صدیقه سرگزیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالبیبافی3181
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صدیقه شیوان پوربانک توسعه تعاونروستای بنجار1زابل

تولید پوشاک3182
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صدیقه صیادیپست بانکشهرک علی اکبر- هامون 1هامون

سوزن دوزی3183
سیستان 

وبلوچستان
200200صدیقه فخیرهپست بانکروستای فیروزه ای1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی3184
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکنیمروز روستای طاغذی1نیمروز

صدیقه فیروزیان 

ثانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

سوزن دوزی3185
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

سنگان علیا
160160صدیقه کردپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کارگاه گلیم بافی3186
سیستان 

وبلوچستان
2زابل

زابل بخش مرکزی روستای 

کلوخی
500500صدیقه کریمبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی3187
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدخیرآباد-بمپور1ایرانشهر

صدیقه محمدزاده 

فهرجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3188
خیاطی البسه 

محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200صدیقه مزارزییپست بانکایرانشهر نوک اباد سرهنگ1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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خامه دوزی3189
سیستان 

وبلوچستان
200200صدیقه مالشاهیپست بانکشهرستان زهک روستای گوری1زهک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3190
سیستان 

وبلوچستان
160160صدیقه ملکیبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی3191
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای صفدر 

میر بیک

200200صدیقه نوروزیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلسازی3192
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صدیقه نوریبانک توسعه تعاوننیمروز روستای کنگ مزار1نیمروز

3193
کارگاه تولیدی 

پوشاک زنانه

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستا-بخش مرکزی - زابل 1زابل

صدیقه هراتی 

اکرمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

سوزن دوزی3194
سیستان 

وبلوچستان
200200صغرا ارمیدهصندوق کارآفرینی امیدشهرستان کنارک روستای کهیر1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی3195
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200صغرا آچاکبانک کشاورزی

سوپرمارکت3196
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500صغرا بامریصندوق کارآفرینی امیددلگام مرکز شهر2دلگان

3197

خرید تراکتور 

تک 399

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی520520صغرا بخته ییبانک کشاورزیروستای محمدشاهکرم- زهک2زهک

پرورش مرغ بومی3198
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200صغرا پور بزیبانک کشاورزی

پرورش گوسفند3199
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای درد 

دل
وزارت جهاد کشاورزی200200صغرا سنچولیبانک کشاورزی

3200

خرید تراکتور 

فرگوسن تک 

475دیفرانسیل 

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک بخش جزینک روستا ندام 

شرقی
وزارت جهاد کشاورزی540540صغرا شهرکیبانک کشاورزی

گلیم بافی3201
سیستان 

وبلوچستان
200200صغرا ناروییپست بانکروستای کیخا رسول1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3202
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

سند میر ثوبان
200200صغری اربابی نیاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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3203

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش مرکزی 

روستای خان بارانی

200200صغری بزی قویبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3204
سیستان 

وبلوچستان
200200صغری بلوچبانک توسعه تعاونکنارک روستای چراغ اباد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک3205
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صغری بهارچتنیپست بانکروستای چهارخمی1هامون

3206
توسعه و تجهیز 

آرایشگاه زنانه

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

بخش مرکزی _شهرستان دلگان

روستای حسین آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صغری بهزادیصندوق کارآفرینی امید

دوخت لباس3207
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صغری پنجه کوبیپست بانکلوتک- هامون 1هامون

پرورش مرغ بومی3208
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

خراشادی
وزارت جهاد کشاورزی200200صغری پودینهبانک کشاورزی

خیاطی3209
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صغری تاجیبانک توسعه تعاونزهک روستای کود1زهک

3210
خرید تراکتور 

 فرگوسن475

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای گرگ۰مرکزی
بانک کشاورزی

صغری حاجی 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی570570

خیاطی3211
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صغری خارکوهیپست بانکروستای طاغذی1نیمروز

پرورش مرغ بومی3212
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200صغری خواجویبانک کشاورزیشهرستان زابل روستای کرباسک1زابل

3213
پرورش مرغ 

گوشتی

سیستان 

وبلوچستان
6ایرانشهر

ایرانشهر بزمان روستای اسالم 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی1162011620صغری دهقانیبانک کشاورزی

3214

خرید تراکتور 

 دو 399

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی12401240صغری راشکیبانک کشاورزیروستای شیخ لنگی-زهک2زهک

3215
طرح توجیهی 

سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200صغری زورپست بانکدوستمحمد1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3216
سیستان 

وبلوچستان
200200صغری سارانیبانک توسعه تعاونروستای اسماعیل قنبر1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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3217
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای فقیر -شهرستان نیمروز

یزدان پور-لشکری 
وزارت جهاد کشاورزی360360صغری سارانیبانک کشاورزی

3218
خرید تراکتور 

 بدون ادوات399

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10061006صغری سرگزی شادبانک کشاورزیباغک1هامون

3219

طرح توجیهی 

کارگاه البسه ۤ

محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200صغری سنچولیپست بانکروستای برج میر گل1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی3220
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای سه -شهرستان هامون

کوهه
200200صغری شایسته نژادپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالی بافی3221
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صغری شبانیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر کلینک اعظم خانی1ایرانشهر

قالی بافی3222
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صغری شیرزائیپست بانکژاله ای- زابل 1زابل

3223
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای اربابی

200200صغری صیادبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی3224
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صغری عظیمی نیابانک توسعه تعاوننیمروز روستای فقیر لشکری1نیمروز

قالیبافی3225
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک، بخش جزینک، 

روستای گوری
پست بانک

صغری فاتحی 

جهانتیغی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3226

-مجتمع پذیرایی

و اقامتی 

وگردشگری

سیستان 

وبلوچستان
1000010000صغری کریم کشتهصندوق کارآفرینی امیدزهک روستای ملک حیدری13زهک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی3227
سیستان 

وبلوچستان
200200صغری کیخاپست بانکروستای آخوند غالمی- هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی3228
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای حسین آبادی
200200صغری میرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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گلیم بافی3229
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای صفدر 

میر بیک

200200صغری میرصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی3230
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک خمک روستای حسن اباد 

سنجولی
بانک کشاورزی

صغری وفادار 

سنجولی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3231

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای لنگر بارانی

200200صغری یونس بارانیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گاو شیری3232
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200صفر پنجه کوبیبانک کشاورزیروستای سیاسر- زهک 3زهک

3233
پرورش دامداری 

گاوشیری

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک بخش جزینک روستا 

جنگی خون
وزارت جهاد کشاورزی200200صفر جهانتیغبانک کشاورزی

3234
خرید تراکتور 

 تک475فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

بخش - شهرستان نیمروز

روستای ادیره- مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی363363صفر سارانیپست بانک

پوشاک3235
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صفر میرشکارپست بانکروستای آخوند غالمی1هامون

3236
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای - شهرستان هیرمند

مالعلی
سازمان شیالت200200صفر نسب اربابپست بانک

خیاطی3237
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صفورا صابریصندوق کارآفرینی امیدزهک روستای اله دو1زهک

سوزن دوزی3238
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

صفورا عزیزیان 

ندامی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3239
سیستان 

وبلوچستان
200200صفورا معین مهربانک توسعه تعاونهامون شهر محمد آباد1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3240
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200صفوره دریاوییپست بانکایرانشهر دامن1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی3241
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بلوار مکران شمالی 

خیابان وشنام کوچه وشنام یک
200200صفیا آرامصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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3242

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200صفیه ارمکانصندوق کارآفرینی امید

تایپیست3243
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

صفیه السادات 

حیدری بنجار
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

سوزن دوزی3244
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستان 

گنز
200200صفیه ایرندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3245
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش نوک آباد روستای 

میرآباد
200200صفیه بنیادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3246
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

روستای - ایرندگان - خاش 

چگرد
160160صفیه جمشیدزهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3247
سیستان 

وبلوچستان
200200صفیه حیدریصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3248
احداث باغات 

وهرس نخیالت

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

شهرستا ن ایرانشهر دامن 

روستای ابادان
وزارت جهاد کشاورزی500120صفیه دکالیبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی3249
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای کل - شهرستان زهک 

کنگ
وزارت جهاد کشاورزی200200صفیه راشکی کمکصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی3250
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش نوک آباد روستای 

گلنگور
بانک توسعه تعاون

صفیه رحمت زهی 

خرم
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3251
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

روستای _شهرستان دلگان 

حسین آباد
200200صفیه رودینیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کشت زعفران3252
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیخاش2خاش

صفیه ریگی 

تمندانی
وزارت جهاد کشاورزی820820

سوزن دوزی3253
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160صفیه رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3254
سیستان 

وبلوچستان
200200صفیه رییسیصندوق کارآفرینی امیدسرباز بخش پارود روستای هنگ1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپر مارکت3255
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

فنوج بخش مرکزی روستای 

سی سلمان
صندوق کارآفرینی امید

صفیه رییسی 

مکانشاهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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اریشگاه زنانه3256
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک اعظم خانی 

13رضوان 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صفیه سیاخانیپست بانک

خیاطی3257
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکهامون لوتک1هامون

صفیه شفادوست 

ده مرده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

گلیم بافی3258
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای کندرک
200200صفیه شهرکیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3259
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
100100صفیه کشانیصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای ناهوک2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی3260
سیستان 

وبلوچستان
100100صفیه مارندگانیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیکشهر روستای زهک1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3261
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای میرزاآباد
200200صفیه محمودزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3262
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

محمد آباد لورگ باغ
وزارت جهاد کشاورزی460460صمد غنی دل دادهبانک کشاورزی

سوزن دوزی3263
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهردامن بخش مرکزی 

جنب قلعه
صندوق کارآفرینی امید

صمیره کیانی 

دادکان
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3264
سیستان 

وبلوچستان
200200صنمبر بارانی خالصصندوق کارآفرینی امیدک پروین اعتصامی-هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی3265
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای علی آباد ۰مرکزی

جهانتیغ

وزارت جهاد کشاورزی200200صنمبر سبحانیبانک کشاورزی

3266

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید

صنوبر ریگی 

خوشنام
صندوق کارآفرینی امید200200

3267
خریدتراکتور و 

ادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش پشتکوه روتک روستای 

قلع مسجد
بانک کشاورزی

ضیاءالحق 

یارمحمدزهی 

گرنچن

وزارت جهاد کشاورزی580580

3268
پرورش مرغ 

گوشتی

سیستان 

وبلوچستان
6سرباز

- بخش پارود-شهرستان سرباز

روستای جنگل
وزارت جهاد کشاورزی66006600طارق ابرو فراخبانک کشاورزی
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3269
طرح توجیهی 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طاهره اربابیبانک توسعه تعاونهامون1هامون

3270

باجه مستقل 

خدمات بانکی زیر 

نظر پست بانک

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

بخش - شهرستان هامون

...روستای لطف ا- تیمورآباد
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات500500طاهره افروزهپست بانک

3271

طرح )خیاطی

بدون بیکار 

کلینک اعظم 

(خانی

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200طاهره افغانیصندوق کارآفرینی امید

سوزندوزی3272
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

هیچان
100100طاهره اولیاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3273
سیستان 

وبلوچستان
200200طاهره بلیدییصندوق کارآفرینی امیدشهرستان سرباز بخش پارود2سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرده دوزی3274
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طاهره پارسیپست بانکصنعت و معدن-هامون1هامون

3275
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای پودینه

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طاهره پودینهپست بانک

3276
پرورش گوسفند 

 راسی99داشتی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی700700طاهره پودینهبانک کشاورزیهامون روستای پودینه1هامون

قالیبافی3277
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طاهره پیریپست بانکروستای کول-هامون1هامون

سوزن دوزی3278
سیستان 

وبلوچستان
200200طاهره چاکریصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خامه دوزی3279
سیستان 

وبلوچستان
200200طاهره حسینیپست بانکروستای غالمان- زابل 1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلسازی3280
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طاهره خواجه بنجاربانک توسعه تعاونروستای کول-هامون1هامون

رودوزیهای سنتی3281
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای نوک 

آباد
150150طاهره درزادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

خیاطی زنانه3282
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طاهره دلخوشپست بانکبزمان خیابان معلم1ایرانشهر

حصیر بافی3283
سیستان 

وبلوچستان
200200طاهره ربانی زادهبانک توسعه تعاونهیرمند روستای قرقری1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3284
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستا 

محمدآباد
200200طاهره رضوانی فردبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3285
خیاطی و دوخت 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

کمال آباد
200200طاهره رهداریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی3286
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طاهره سارانیبانک توسعه تعاونروستای محمد اباد ادیمی1نیمروز

3287

طرح توجیهی 

کارگاه البسه ۤ

محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200طاهره سارانیپست بانکروستای گلمیر1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3288
سیستان 

وبلوچستان
200200طاهره سام کیبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک3289
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طاهره سرگزیپست بانکروستای نیگرد1هامون

گلیم بافی3290
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای بدیل
200200طاهره سرگزیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3291
تولید لباس محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای صفر اربابی
200200طاهره سرگزیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3292

تولید و فروش 

مستقیم البسه 

محلی

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای دالرامی-نیمروز1نیمروز

طاهره سرگلزایی 

اول
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3293
پرورش گوسفند 

پرواری

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300طاهره سندگل فردصندوق کارآفرینی امیدروستای پشتکوه دوربن2خاش

البسه محلی3294
سیستان 

وبلوچستان
200200طاهره سیروسبانک توسعه تعاونروستای لورگ باغ1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3295
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

روستای جبر _شهرستان دلگان 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

طاهره شعلی بر 

چاه گابی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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خیاطی3296
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکمرکزی- نیمروز 1نیمروز

طاهره شهرکی قلعه 

نو
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

سوزن دوزی3297
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز روستای رحمت آباد
200200طاهره صالحیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی3298
سیستان 

وبلوچستان
200200طاهره فراهیپست بانکروستای کیخا رسول1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی3299
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200طاهره کدهبانک کشاورزیبخش جزینک روستا خمک1زهک

3300
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

درونه سنگان
200200طاهره کردبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3301
پرورش گوسفند 

وبز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای اله آباد
بانک کشاورزی

طاهره گنجعلی 

بنجار
وزارت جهاد کشاورزی200200

گلیم بافی3302
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان خمک روستای آس 

قاضی

200200طاهره لکزاییصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیر بافی3303
سیستان 

وبلوچستان
200200طاهره متحدیبانک توسعه تعاونروستای صفر اربابی- نیمروز 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی3304
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای ملک 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طاهره نوریپست بانک

سوزن دوزی3305
سیستان 

وبلوچستان
200200طاهره وطن پرستصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای طیس کوپان2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه3306
سیستان 

وبلوچستان
200200طاهره یارعلیپست بانکروستای الری1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3307
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای گل آباد۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200طوبا پورشهابیبانک کشاورزی

کاربافی3308
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

کربالی غالمحیدر
200200طوبا یادگارزاییبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3309
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای قاسم اباد شیخ
وزارت جهاد کشاورزی10001000طوبی ابرکارصندوق کارآفرینی امید
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3310
سوزن دوزی 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
150150طوبی اولیاییصندوق کارآفرینی امیدنیک شهر هیچان هشتیک پایین1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی3311
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

منصوری
وزارت جهاد کشاورزی200200طوبی پودینهبانک کشاورزی

قالیبافی3312
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای -بخش سابوری

حیدراباد سیدالشهداءدوم
پست بانک

طوبی چهره 

سنچولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3313
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

روستا نور - شهرستان نیمروز

محمد جهانتیغ
وزارت جهاد کشاورزی15001500طوبی حشمتی زادهصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی3314
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

- شهرستان قصرقند ساربوک 

روستای توکل
160160طوبی رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3315
سیستان 

وبلوچستان
5سراوان

سراوان روستای حسین آباد 

منطقه عشایری
وزارت جهاد کشاورزی200200طوبی سپاهیانصندوق کارآفرینی امید

3316
پرورش گاو 

(راس10)شیری 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند روستای بزی
وزارت جهاد کشاورزی500500طوبی سراوانی نسبصندوق کارآفرینی امید

سوزندوزی3317
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر روستای کلینک حسن 

خانی
200200طوبی شهلیبربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی3318
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش مرکزی روستای -نیروز

دهنو پیران
بانک توسعه تعاون

طوبی علی صوفی 

راسخ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

دامداری3319
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

استان س و ب شهرستان خاش 

بخش مرکزی دهستان سنگان 

روستای بوالنی

وزارت جهاد کشاورزی300300طوبی کریم کشتهصندوق کارآفرینی امید

3320

خرید تراکتور 

 جفت همراه 399

با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

طوبی محمدیان 

کته لوک
وزارت جهاد کشاورزی680680

تولید سفال3321
سیستان 

وبلوچستان
200200طوبی نامیبانک توسعه تعاونروستای افضل آباد- نیمروز 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی3322
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200طیبه اردونیبانک کشاورزیروستای سه قلعه-بخش مرکزی1نیمروز

گلسازی3323
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طیبه اله دوستبانک توسعه تعاونزهک روستای اله دو1زهک
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سوزن دوزی3324
سیستان 

وبلوچستان
120120طیبه ایرندگانیپست بانکایرانشهر دامن روستای شیبان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3325
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

پنجشنبه بازار
160160طیبه بادفرپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی3326
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای بامری جهانتیغ
صندوق کارآفرینی امید

طیبه بازگیر 

جهانتیغی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3327
 399خرید تراکتور

جفت

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای فقیر 

لشکری
وزارت جهاد کشاورزی930930طیبه بهره داربانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی3328
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای قایم 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200طیبه پودینهبانک کشاورزی

خیاطی3329
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونزهک روستای امیرنظام1زهک

طیبه پودینه 

خالقداد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

پرورش مرغ بومی3330
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای اسالم اباد۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200طیبه پورمندبانک کشاورزی

3331
-صنایع دستی

سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

دهستان -بخش مرکزی-نیکشهر

محله میرکی-هیچان 
160160طیبه پیشانی دارپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک3332
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طیبه جرپست بانکزابل شیب اب روستای مالعلی1هامون

گلیم بافی3333
سیستان 

وبلوچستان
200200طیبه جهانیپست بانکروستای جهانداد1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3334
سیستان 

وبلوچستان
200200طیبه چاکریصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3335
خیاطی ودوخت 

بلوچ

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طیبه حقانی نیاصندوق کارآفرینی امیدشهرمحمدان1ایرانشهر

پرورش مرغ بومی3336
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200طیبه دروهیبانک کشاورزیروستای فتح آباد1نیمروز

3337
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر شهر دراز روستای 

کریم آباد
120120طیبه دوستیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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خیاطی3338
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طیبه ربانی زادهبانک توسعه تعاونهیرمند1هیرمند

پرورش مرغ بومی3339
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای کندرک
وزارت جهاد کشاورزی200200طیبه رمرودی صالحبانک کشاورزی

3340

کارگاه غیر 

متمرکز تولید 

فرش دستباف

سیستان 

وبلوچستان
38زابل

شهرستان زابل روستای شهرک 

گلخانی
پست بانک

طیبه رنجکش 

جهانتیغ
وزارت صنعت، معدن و تجارت30403040

حصیربافی3341
سیستان 

وبلوچستان
200200طیبه رهداریصندوق کارآفرینی امیدروستای اسماعیل قنبر-هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی3342
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

-بخش مرکزی -نیکشهر

روستای داروکان
160160طیبه رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی3343
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

منصوری
وزارت جهاد کشاورزی200200طیبه سالم پودینهبانک کشاورزی

3344
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100طیبه شهرکیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی3345
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش مرکزی روستای 

چراغان

200200طیبه شهریاریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی3346
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای سیاه -شهرستان هامون

پشته
200200طیبه صفاییانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک3347
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250طیبه صیادپست بانکشهرک علی اکبر- هامون 1هامون

پرورش مرغ بومی3348
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز محمد اباد 

لورگ باغ
وزارت جهاد کشاورزی200200طیبه ظریفیبانک کشاورزی

مصنوعات چرم3349
سیستان 

وبلوچستان
200200طیبه عالیبانک توسعه تعاونزابل روستای اسکل1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری3350
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500طیبه عبدالهیصندوق کارآفرینی امید۲دلگان روستای چاه شور2دلگان

گلیم بافی3351
سیستان 

وبلوچستان
200200طیبه عربپست بانکروستای کیخا رسول1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی3352
سیستان 

وبلوچستان
200200طیبه علویصندوق کارآفرینی امیدناصرآباد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خامه دوزی3353
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش سابوری 

روستای خراشادی
200200طیبه علی خدریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی3354
سیستان 

وبلوچستان
200200طیبه غالمیپست بانکروستای کچیان1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3355
تولید پارچه های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

-روستای فقیر لشکری 
200200طیبه کرامتی نژادبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی3356
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طیبه کیخابانک توسعه تعاونزهک روستا امیرنظام1زهک

3357
کارگاه سوزی 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند
200200طیبه گلویبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3358

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک475فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای غالمعلی جعفر مرادقلی

وزارت جهاد کشاورزی398398طیبه مرادقلیبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی3359
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200طیبه مرادقلیبانک کشاورزیشهرستان زابل روستای کرباسک1زابل

سوزن دوزی3360
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

-بخش سرباز - شهرستان سرباز 

 روستای گوردر
200200طیبه مالزییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خامه دوزی3361
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

زابل بخش مرکزی روستای فتح 

اهلل
200200طیبه منصور بستانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3362
سیستان 

وبلوچستان
200200طیبه ناروییبانک توسعه تعاونایرانشهر بمپور روستای جعفراباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید البسه محلی3363
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند
200200طیبه نورابانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3364

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200طیبه نوروزیصندوق کارآفرینی امید
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3365
طرح توجیهی 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طیبه نوریبانک توسعه تعاونروستای کریمکشته1هیرمند

قالیبافی3366
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طیبه هراتی مالدارپست بانکهامون روستای فیروزه ای1هامون

سوزن دوزی3367
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای هزاره ای
160160طیبه هوتیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی3368
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای پنجکه-هامون1هامون

طیبه وظیفه دان 

مالشاهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3369

پرورش 

رأس50)گاوشیری

)

سیستان 

وبلوچستان
4هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای کدخدا علی 

نمرودی

وزارت جهاد کشاورزی50005000ظاهر پیل افکنپست بانک

سوزن دوزی3370
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدچابهار دشتیاری روستای پالن2چابهار

ظهره ملک بزرگ 

زاده
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3371
پرواربندی 

گوسفند و بز

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
وزارت جهاد کشاورزی150150عابد عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی3372
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

- شهرستان سرباز بخش پارود 

بیدلد
200200عابده ایرندگانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3373
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

گنز
200200عابده ایرندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3374
سیستان 

وبلوچستان
200200عابده پرورش اسفکهصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای جعفراباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3375
سیستان 

وبلوچستان
120120عابده جمشیدزهیپست بانکایرانشهر چاه جمال1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3376
کاشت محصوالت 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200عابده چاریزهیصندوق کارآفرینی امیدقادرآباد- دامن - ایرانشهر 2ایرانشهر

سوزندوزی3377
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش الشار-نیکشهر

جاکس
160160عابده چاکریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3378
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش پالن روستای 

محمدزهی
160160عابده حمل زهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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3379

نوسازی و 

گسترش جایگاه 

دام روستایی 

گوساله و )

(گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500عابده دامنیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر جاده روستای ابتر3ایرانشهر

سوزن دوزی3380
سیستان 

وبلوچستان
200200عابده دامنی کامصندوق کارآفرینی امیدبخش پالن روستای دیول1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3381
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی دهستان 

پیرسهراب روستای دادرحمان 

بازار

160160عابده دربینپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پریواردوزی3382
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر روستای کلینک جنب 

باغ خوشفرمان
صندوق کارآفرینی امید200200عابده دکالیصندوق کارآفرینی امید

3383

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200عابده روانصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی3384
سیستان 

وبلوچستان
160160عابده رییسیپست بانکشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3385
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر روستای نوک 

آبادسرهنگ خیابان شهید 

2بامری کوچه 

200200عابده صالحی مقدمصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3386
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

ده رییس
صندوق کارآفرینی امید

عابده فیروزی 

ایرندگان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3387
سیستان 

وبلوچستان
200200عابده مارندگانصندوق کارآفرینی امیدراسک محله امام اباد1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3388
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای - بمپور - ایرانشهر 

شهید کاله دوز
120120عابده هاشم زاییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3389
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مخت 

روستای مخت
160160عابده هوتیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی3390
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عادل آبیلی نژادبانک توسعه تعاونروستای دهنو1نیمروز
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حصیربافی3391
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

عادل میربلوچ زهی 

ده پاییدی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3392
طرح توجیهی 

سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200عادله انوریپست بانکروستای کریمکشته1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3393
سیستان 

وبلوچستان
200200عادله بلیدییصندوق کارآفرینی امیدپارود1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی3394
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

هیتک
150150عادله دهمیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3395
سیستان 

وبلوچستان
200200عادله ساالریبانک توسعه تعاونروستای کیخا1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیربافی3396
سیستان 

وبلوچستان
200200عارف آزادهبانک توسعه تعاونکنارک روستای ناصرآباد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3397

خیاطی 

کلینک )مردانه

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید300300عارف دامنیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی3398
سیستان 

وبلوچستان
200200عارفه الهدادیبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی3399
سیستان 

وبلوچستان
200200عارفه پاسرهصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور سعید اباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطس3400
سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

ایرانشهر روستای کلینک اعظم 

خانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عارفه مزارزاییصندوق کارآفرینی امید

3401
دوخت لباس 

محلی

سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سرباز راسک جنب اداره منابع 

طبیعی
200200عازیز امیرزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3402
سیستان 

وبلوچستان
200200عازیز دیناریصندوق کارآفرینی امیدراسک گلکند-سرباز 1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3403

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

تک دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1سیب و سوران

سیب وسوران بخش مرکزی 

روستای کناری
وزارت جهاد کشاورزی560560عازیز شهدادزهیبانک کشاورزی
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سوزن دوزی3404
سیستان 

وبلوچستان
200200عازیز گردیدهصندوق کارآفرینی امیدروستایی کمب1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3405
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

مارندگان
200200عازیز مارندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3406
سیستان 

وبلوچستان
160160عازیز ناروییپست بانکنوک آباد سرهنگ- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3407
خرید تراکتور و 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی12171217عاصف شاهکزهیبانک کشاورزیپشت رودخانه- ایرانشهر 1ایرانشهر

3408
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطیۤ

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عاطفه ارجونیبانک توسعه تعاونقرقری- شهرستان هیرمند 1هیرمند

سوزن دوزی3409
سیستان 

وبلوچستان
200200عاطفه اصغریپست بانکروستای باالشیخ1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3410
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

س و ب شهرستان نیمروز 

روستای گزنگوری
وزارت جهاد کشاورزی12101210عاطفه اصغریبانک کشاورزی

رودوزیهای سنتی3411
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

کوشک
100100عاطفه امیریانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی3412
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستا - بخش مرکزی- زابل 

حسین آباد جر
وزارت جهاد کشاورزی200200عاطفه آذریانبانک کشاورزی

سوزن دوزی3413
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان سرباز بخش سرباز 

روستای پیردان

160160عاطفه آرامشبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک3414
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عاطفه بارانیبانک توسعه تعاونروستای لنگر بارانی-هیرمند1هیرمند

سوپرمارکت3415
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450عاطفه بامریصندوق کارآفرینی امیدچاه کمال- دلگان1دلگان

سوزن دوزی3416
سیستان 

وبلوچستان
150150عاطفه بامریصندوق کارآفرینی امیددلگان روستای چاه کمال1دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالب بافی3417
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

زابل بخش مرکزی روستای فتح 

آباد
200200عاطفه بزی عبدلیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالب بافی3418
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

زابل بخش مرکزی روستای 

حیدر آباد
200200عاطفه بزی نظامیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پرورش مرغ بومی3419
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز محمد اباد 

لورگ باغ
وزارت جهاد کشاورزی200200عاطفه پودینهبانک کشاورزی

سوزن دوزی3420
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ترشاب
200200عاطفه ترشابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری3421
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10001000عاطفه تقویصندوق کارآفرینی امیدگل آباد- بخش مرکزی- زابل 2زابل

3422
-صنایع دستی

سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان -استان س وب 

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

زیرک آباد

160160عاطفه تنحالبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3423

نوسازی پرورش 

گاوشیری داشتی 

 راسی15

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان هیرمند روستای 

غالمعلی جعفر

وزارت جهاد کشاورزی700700عاطفه دامنکشبانک کشاورزی

تولید البسه محلی3424
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

کچیان
200200عاطفه دانایی مقدمبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پریواردوزی3425
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بلوار کلینک روستای 

35کلینک اعظم خانی
صندوق کارآفرینی امید200200عاطفه دکالیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی3426
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش ایرندگان 

روستای ده رییس
150150عاطفه رحیمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بافتنی3427
سیستان 

وبلوچستان
200200عاطفه رضائیبانک توسعه تعاونزابل روستای فتح آباد1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3428
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

شهر قرقری

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عاطفه ریکی مرامبانک توسعه تعاون

سوزن دوزی3429
سیستان 

وبلوچستان
1میرجاوه

روستای محمد آباد -میرجاوه

سوران
200200عاطفه ریگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سکه دوزی3430
سیستان 

وبلوچستان
200200عاطفه رییسیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای نوک اباد1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3431
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای حمیری
160160عاطفه رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی3432
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

دهستان -بخش آهوران-نیکشهر

چانف- چانف
120120عاطفه رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی3433
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

- سیستان و بلوچستان 

روستای - شهرستان ایرانشهر 

نوک آباد سرهنگ

160160عاطفه زارعیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی3434
سیستان 

وبلوچستان
200200عاطفه زردازهیپست بانکروستای صوفی-شهرستان هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3435

طرح توجیهی 

کارگاه البسه ۤ

محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200عاطفه سراوانیپست بانکقرقری روستای سراوانی1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3436
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش ایرندگان 

روستای نرگان
پست بانک

عاطفه شاهوزایی 

داور
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خامه دوزی3437
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای خمک روستای حسین 

آبادی

200200عاطفه شهرکی غیوربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3438
قالب بافی و لوازم 

تزیینی

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

شهرستا ن ایرانشهر دامن 

روستای ابادان
150150عاطفه شهلی برصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

نمد بافی3439
سیستان 

وبلوچستان
5سراوان

سراواان روستای کولو منطقه 

عشایری
سازمان امور عشایر ایران500500عاطفه شهلی برصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی3440
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

ده رییس
200200عاطفه فیروزیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی3441
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

شهرک محمدشاهکرم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عاطفه قزاقیبانک توسعه تعاون

سوزن دوزی3442
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

اسالم آباد گینز
بانک توسعه تعاون

عاطفه کرم 

ایرندگانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3443
مرکز گذری 

کاهش آسیب

سیستان 

وبلوچستان
500500عاطفه کشاورزمقدمصندوق کارآفرینی امیدراسک محله امام اباد- سرباز 3سرباز

وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

3444
کارگاه سوزی 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای یوسف اسالم
150150عاطفه گزمهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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3445
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای خمر

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عاطفه گنجعلیبانک توسعه تعاون

گلیم بافی3446
سیستان 

وبلوچستان
200200عاطفه مالکیبانک توسعه تعاونروستای شهرک سنچولی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3447
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

سند میر ثوبان
200200عاطفه مجیدیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کاربافی3448
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

عیسی علیا
200200عاطفه مختاریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3449
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای بامری جهانتیغ۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200عاطفه مرادزادهبانک کشاورزی

خیاطی3450
سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای خیر - بمپور - ایرانشهر 

آباد
پست بانک

عاطفه مرشد جهان 

تیغ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

گلیم بافی3451
سیستان 

وبلوچستان
200200عاطفه معین افشارپست بانکروستای صوفی-شهرستان هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی3452
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

دهستان -بخش آهوران-نیکشهر

چانف- چانف
150150عاطفه مالزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3453
خیاطی و دوخت 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصرآباد
200200عاطفه مهپورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

آرایشگاه زنانه3454
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عاطفه ناروییپست بانکریکپوت- بمپور - ایرانشهر 1ایرانشهر

سوزن دوزی3455
سیستان 

وبلوچستان
200200عاطفه ناروییپست بانکبمپور میرآباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید سفال3456
سیستان 

وبلوچستان
200200عاطفه ناموربانک توسعه تعاونروستای افضل اباد- نیمروز 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3457
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای نصرت آباد
200200عاطفه هاشم زهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3458
خیاطی و سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
150150عاطفه وزیریصندوق کارآفرینی امیدبمپور روستای ملک آباد2ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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گلیم بافی3459
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

دهستان خمک روستای حسین 

آبادی

200200عالیه بزیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3460
سیستان 

وبلوچستان
200200عالیه خمربانک توسعه تعاونروستای لوتک1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پروش زنبورعسل3461
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی980980عالیه خمربانک کشاورزیزابل بخش مرکزی جنب دانشگاه3زابل

سوزن دوزی3462
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

ساربوک - شهرستان قصرقند 

روستای توکل
160160عالیه رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3463
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرراسک خیابان معلم جنب 

اداره تربیت بدنی
200200عالیه عالیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3464
سیستان 

وبلوچستان
200200عالیه مالزادهصندوق کارآفرینی امیدسرباز شهر پارود1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3465
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

عالیه میربلوچ زهی 

ده پابیدی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3466
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای هزاره ای
160160عایشه اسماعیلیانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3467
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش پارود روستای حیط
200200عایشه آبادیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری3468
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان دلگان خیابن نبی 

اکرم

وزارت جهاد کشاورزی500500عایشه بامریصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی3469
سیستان 

وبلوچستان
150150عایشه بامریصندوق کارآفرینی امیددلگان روبروی راه و ترابری1دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3470
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

کمنیک
200200عایشه بهادریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی3471
سیستان 

وبلوچستان
100100عایشه بهرامیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیکشهر روستای پتان1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3472
سیستان 

وبلوچستان
200200عایشه پرسهصندوق کارآفرینی امیدکنارک بخش زرآباد روستای جد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی3473
سیستان 

وبلوچستان
200200عایشه جمشیدزهیصندوق کارآفرینی امیدراسک محله امام اباد1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3474
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مخت 

روستای آبشکی
150150عایشه چاکرزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گوسفند داشتی3475
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش پشتکوه روستای شهید 

چمران
وزارت جهاد کشاورزی24002400عایشه حسین زهیبانک کشاورزی

سوزن دوزی3476
سیستان 

وبلوچستان
200200عایشه خداشناسصندوق کارآفرینی امیدروستای سعیدآباد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی3477
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش الشار-نیکشهر

پیپ
150150عایشه دانشصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی3478
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

وانان
200200عایشه درزادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3479
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200عایشه درزادهصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمب2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

نوسازی و بهسازی3480
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200عایشه رودینیبانک توسعه تعاونایرانشهر روستای نمردیان1ایرانشهر

سوزن دوزی3481
سیستان 

وبلوچستان
200200عایشه رودینیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای توردان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3482

احداث واحد 

پرورش بلدرچین 

به ظرفیت 

 )قطعه 32700

قطعه 30000

گوشتی و 

(مولد 2700

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی1450014500عایشه ریگی کوتهبانک کشاورزیخاش روستای عباس اباد7خاش

3483
سوزن دوزی 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی دهستان 

هیچان
100100عایشه رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3484
سیستان 

وبلوچستان
200200عایشه زردکوهی رادصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر شهردراز علی اباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3485
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

چوت آباد
160160عایشه زین الدینیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی3486
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای زین 

الدینی
160160عایشه زین الدینیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3487
سیستان 

وبلوچستان
160160عایشه سادهپست بانکبخش مرکزی روستای پالنی1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3488

کلین)سوپرمارکت

ک اعظم خانی 

(طرح بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امید400400عایشه شه ولی برصندوق کارآفرینی امیدکلینک اعظم خانی-ایرانشهر2ایرانشهر

سوزن دوزی3489
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

بخش دشتیاری روستای 

هلگداری اشرف
100100عایشه غالمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3490
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدروستای چاه جمال-ایرانشهر1ایرانشهر

عایشه منصوری 

مارندگان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3491
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش نوک آباد روستای 

میرآباد
200200عایشه میربلوچ زهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3492
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

نوک آباد
160160عایشه نبات زییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی3493
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصراباد
200200عایشه هاشتمنصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3494
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

خیابان جام جم -شهرستان زابل

6
پست بانک

عباس اکبر 

شاهرودی
سازمان شیالت160160

پرواربندی گوساله3495
سیستان 

وبلوچستان
2زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

روستای رضا جر
وزارت جهاد کشاورزی20002000عباس آذریانصندوق کارآفرینی امید

3496
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز محمد اباد 

لورگ باغ
وزارت جهاد کشاورزی200200عباس پودینهبانک کشاورزی

3497
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

خیابان جام جم -شهرستان زابل

10
بانک کشاورزی

عباس پودینه 

ابراهیمی
سازمان شیالت200200

3498

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460عباس جهان تیغبانک کشاورزیروستای جنگی خون- زهک2زهک

3499
خرید تراکتور 

 فرگوسن399

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

حسین - بخش مرکزی- زابل 

آباد میرشاه
وزارت جهاد کشاورزی14401440عباس جوانبخشبانک کشاورزی
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3500
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز محمد اباد 

لورگ باغ
بانک کشاورزی

عباس حسین زاده 

فقیری
وزارت جهاد کشاورزی460460

3501
طرح توجیهی 

کارگاه حصیر بافیۤ

سیستان 

وبلوچستان
200200عباس خیر اندیشبانک توسعه تعاونروستای لنگر بارانی1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیربافی3502
سیستان 

وبلوچستان
200200عباس راحتیپست بانک15ادیمی امام1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3503
تراکتور فرگوسن 

تک475مدل 

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

-دهستان لوتک-بخش مرکزی

روستای کتدو
وزارت جهاد کشاورزی630630عباس زواردوستبانک کشاورزی

دامداری3504
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

هیرمند بخش قرقری روستای 

لنگر بارانی
صندوق کارآفرینی امید

عباس سارونی 

جنگی
وزارت جهاد کشاورزی250250

خیاطی3505
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستا قلعه کهنه1زهک

عباس سرابندی 

مطلق
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3506
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200عباس سرگزیپست بانک10دولتی مقدم -شهرستان زابل1زابل

3507
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بلوار دولتی -شهرستان زابل

12مقدم 
سازمان شیالت200200عباس سرگزی قویپست بانک

3508
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200عباس سنچولیبانک کشاورزی7جام جم -شهرستان زابل1زابل

3509
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای درد 

دل
وزارت جهاد کشاورزی200200عباس سنچولیبانک کشاورزی

3510
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش پشت - شهرستان نیمروز 

آب روستای گز انگوری
وزارت جهاد کشاورزی11901190عباس سندگلبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری3511
سیستان 

وبلوچستان
2زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای محمداباد بوالیی
وزارت جهاد کشاورزی14001400عباس سندگلبانک کشاورزی

3512
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

خیابان جام جم -شهرستان زابل

9
سازمان شیالت200200عباس سنگریپست بانک

پرورش مرغ بومی3513
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی- شهرستان زابل

روستا جهانتیغ
بانک کشاورزی

عباس سیاسر مقدم 

جهانتیغ
وزارت جهاد کشاورزی200200
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پرورش مرغ بومی3514
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای علی اباد ۰مرکزی

جهانتیغ

وزارت جهاد کشاورزی200200عباس سیاه سربانک کشاورزی

تایپیست3515
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای قلعه 

کنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عباس شهرکیصندوق کارآفرینی امید

3516
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزی4جام جم -شهرستان زابل1زابل

عباس شوردی 

خالص
سازمان شیالت200200

گلیم بافی3517
سیستان 

وبلوچستان
200200عباس شیبکپست بانکروستای سیاه پشته1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کارگاه حصیربافی3518
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
100100عباس صیادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3519
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200عباس صیادیبانک کشاورزیروستای فتح اله-شهرستان زابل1زابل

حصیربافی3520
سیستان 

وبلوچستان
200200عباس صیادیبانک توسعه تعاونروستای دهنو-شهرستان نیمروز 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3521
تراکتور فرگوسن 

475

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستا - بخش مرکزی- زابل 

حیدر آباد
وزارت جهاد کشاورزی570570عباس عباسیبانک کشاورزی

3522
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200عباس عظیمیپست بانکشهرستان زابل1زابل

3523

پرورش گاو 

شیری ظرفیت 

راس12

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای فتح 

8اهلل امیرالمومنین 
وزارت جهاد کشاورزی950950عباس علی صوفیانبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی3524
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

خراشادی
وزارت جهاد کشاورزی200200عباس غالمیانبانک کشاورزی

دوخت لباس3525
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عباس فهیم زادهپست بانکمحمد آباد- هامون 1هامون

پرورش بره پرواری3526
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای سیاهمرد۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500عباس قنبردادیصندوق کارآفرینی امید

پرورش مرغ بومی3527
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک بخش جزینک دهستان 

خمک
وزارت جهاد کشاورزی200200عباس کول سوداگربانک کشاورزی
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3528

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی360360عباس مالشاهیبانک کشاورزیروستای گوری- زهک2زهک

3529
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای غالمرضا سندگل
وزارت جهاد کشاورزی12801280عباس میرشکاربانک کشاورزی

3530
اصالح و بهسازی 

باغ

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای - بخش مرکزی- زابل 

بنجار
وزارت جهاد کشاورزی500500عباس میری بنجاربانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی3531
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای ژاله ای۰مرکزی
بانک کشاورزی

عباس نیاز کهخایی 

ژاله
وزارت جهاد کشاورزی200200

3532
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای -شهرستان زابل

خراشادی
پست بانک

عباسعلی ابراهیمی 

شاهرودی
سازمان شیالت200200

3533
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای رضا جر
وزارت جهاد کشاورزی440440عباسعلی اردونیبانک کشاورزی

3534
تعمیر چرخ 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونشهرستان زهک روستای ترقویی1زهک

عباسعلی ده مرده 

کمک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

پرورش گاو شیری3535
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش مرکزی -شهرستان نیمروز

روستای خراشادی- 
وزارت جهاد کشاورزی12001200عباسعلی روزی فربانک کشاورزی

3536
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200عباسعلی ساالریبانک کشاورزیروستای سه قلعه-شهرستان زابل1زابل

3537

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500عباسعلی ساالریبانک کشاورزیروستای آس قاضی-زهک2زهک

3538
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

س و ب شهرستان نیمروز 

روستای تیمور آباد شیخی
وزارت جهاد کشاورزی700700عباسعلی شیخیصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی3539
سیستان 

وبلوچستان
200200عباسعلی کریمپست بانکروستای صوفی-شهرستان هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3540
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200عباسعلی کیخابانک کشاورزیشهرستان هامون1هامون
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پوشاک3541
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عباسعلی کیخاپست بانکروستای آخوندغالمی1هامون

خیاطی3542
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

مستیخون
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عباسعلی مکاریصندوق کارآفرینی امید

خیاطی3543
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عباسعلی میرشکاریبانک توسعه تعاونزهک روستای علی مردان1زهک

حصیر بافی3544
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش -شهرستان هامون 

روستای سدکی-مرکزی 

200200عباسعلی هادی پورپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیر بافی3545
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بمپور روستای حعفر 

اباد
200200عبد الرشید ناروفربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپرمارکت3546
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400عبدالباسط درزادهصندوق کارآفرینی امیدنیکشهر بخش بنت خیابان امام1نیک شهر

دامداری سبک3547
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

کلکلی
وزارت جهاد کشاورزی700700عبدالباسط ریگیبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری3548
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

سیستان و بلوچستان دلگان 

روستای چاه علی
صندوق کارآفرینی امید

عبدالباسط نارویی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی500500

دامداری3549
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش روستای 

ترشاب کند زرد
صندوق کارآفرینی امید

عبدالباسط هاشم 

زهی
وزارت جهاد کشاورزی300300

حصیربافی3550
سیستان 

وبلوچستان
160160عبدالجبار ارزانیپست بانکبخش مرکزی روستای پالنی1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3551
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان زابل1زابل

عبدالحسین خانی 

شاهرودی
سازمان شیالت200200

3552
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای حاجی آباد-مرکزی
بانک کشاورزی

عبدالحسین 

سنچولی تازه
وزارت جهاد کشاورزی200200

پرورش گاو شیری3553
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای شیرمحمد شیرزایی2زهک

عبدالحسین 

شیرزائی
وزارت جهاد کشاورزی14001400

3554
گاوشیری 

راسی سنتی19

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

ایرانشهر پشت رود روستای 

جنت اباد
صندوق کارآفرینی امید

عبدالحق جمشید 

زهی
وزارت جهاد کشاورزی22002200

3555
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی250250عبدالحق دینارزهیصندوق کارآفرینی امیدبغدانیه. ایرانشهر1ایرانشهر
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3556

خرید تراکتور 

شالیزاری جفت 

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

قصرقند بخش مرکزی محله 

بگان
وزارت جهاد کشاورزی440440عبدالحکیم رییسیبانک کشاورزی

نانوایی بخار پز3557
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدروستای زیارت- الشار 2نیک شهر

عبدالحلیم دانش 

پیپ
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

3558
پرورش جوجه 

گوشتی

سیستان 

وبلوچستان
3ایرانشهر

 جاده 5کیلومتر - ایرانشهر 

بزمان به ایرانشهر
وزارت جهاد کشاورزی28802880عبدالحمید اربابیبانک کشاورزی

3559

خرید دو دستگاه 

 تک 475تراکتور 

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی770770عبدالحمید بامریبانک کشاورزیروستای جهانگیر- زهک2زهک

پرورش دام سبک3560
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امید خرداد15خاش روستای 2خاش

عبدالحمید جمال 

زهی
وزارت جهاد کشاورزی200200

پرواربندی گوساله3561
سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای درگی۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی10001000عبدالحمید دالورصندوق کارآفرینی امید

سوپر مارکت3562
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیددلگان1دلگان

عبدالحمید 

شهردرازی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

3563

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای کفتارگی- زهک2زهک

عبدالحمید گرگیچ 

کارگر
وزارت جهاد کشاورزی460460

سوپر مارکت3564
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

شهرستان فنوج بخش کتیج 

روستای اب انبار
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عبدالحمید ناروییصندوق کارآفرینی امید

3565

خرید تراکتور 

 399فرگوسن 

جفت و ادوات

سیستان 

وبلوچستان
2میرجاوه

میرجاوه بخش ریگ ملک 

روستای ریگ ملک
بانک کشاورزی

عبدالرحمان 

غمشادزهی
وزارت جهاد کشاورزی720720

3566

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

روستای - محمدشاهکرم -زهک

کوهکن
بانک کشاورزی

عبدالرحمان 

نظرخانی
وزارت جهاد کشاورزی460460

3567
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای کنگ 

مزار
بانک کشاورزی

عبدالرحمن خودی 

زایی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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3568
پرواربندی بره و 

بزغاله نر

سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

-بخش مرکزی -شهرستان سرباز

روستای -دهستان الشارکاهی 

دلیک

بانک کشاورزی
عبدالرحمن 

مرادزهی روشن
وزارت جهاد کشاورزی495495

3569
خرید تراکتور 

با ادوات475

سیستان 

وبلوچستان
2سیب و سوران

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سیب و سوران کناری چاه 

عبدالرحمن

بانک کشاورزی
عبدالرحمن هیبت 

زهی
وزارت جهاد کشاورزی850850

3570

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی360360عبدالرحیم کاشانىبانک کشاورزیروستای آزاد کاشانی- زهک2زهک

3571

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

جفت دیفرانسیل 

با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش نوک آباد دهستان 

گوهرکوه روستای منصورآباد
وزارت جهاد کشاورزی744744عبدالرحیم ریگیبانک کشاورزی

سوپرمارکت3572
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

گلمورتی خیابان نبی -دلگان

اکرم
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500عبدالرحیم نوروزیصندوق کارآفرینی امید

3573
خرید 

جفت475تراکتور

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای لوریانی
بانک کشاورزی

عبدالرسول وحیدی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی755755

3574
گلدوزی لباس 

محلی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
3کنارک

بخش -شهرستان کنارک 

روستای سرگان-مرکزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400عبدالستار رییسیبانک توسعه تعاون

3575
شستشو شن و 

ماسه

سیستان 

وبلوچستان
8سرباز

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان سرباز بخش سرباز 

دهستان کیشکور روستای 

حاجی اباد

صندوق کارآفرینی امید
عبدالستار مالزهی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

تراکتور3576
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش پیشین 

محله شیزدان
وزارت جهاد کشاورزی560560عبدالسالم بکسهبانک کشاورزی

3577

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

تک دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

هاموت بخش لوتک روستای 

اسالم آباد
بانک کشاورزی

عبدالسالم تابانیان 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی458458

حصیر بافی3578
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

جاده اصلی باغ  –تیس کوپان 

علی احمدی
100100عبدالشکور رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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گوسفند پرواری3579
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500عبدالصمد بامریصندوق کارآفرینی امیدخاش روستای شگه1خاش

3580

خدمات بوم 

گردی و 

گردشگری

سیستان 

وبلوچستان
7چابهار

چابهار بخش مرکزی دهستان 

پیرسهراب روستای ترکانی
25002500عبدالعزیز پیکنصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی3581
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش مرکزی روستا - زابل 

جهانتیغ
بانک کشاورزی

عبدالعلی حقانی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

3582
تجهیز و بهسازی 

گلخانه

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

روستای -شهرستان نیمروز

تاغذی
بانک کشاورزی

عبدالعلی سرگلزایی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی980980

فروش ماهی3583
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیسبیالن گمشاد.فوج7فنوج

عبدالغفار دهقان 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی700560

طرح دامداری3584
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش روستای 

گرنچین
صندوق کارآفرینی امید

عبدالغفار 

شهدادزهی
وزارت جهاد کشاورزی300300

3585
تولید بلوک 

سیمانی

سیستان 

وبلوچستان
3نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

- دهستان هیچان - مرکزی 

حسن آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400عبدالغنی ایرانیصندوق کارآفرینی امید

3586
طرح پرورش 

گوسفند و بز

سیستان 

وبلوچستان
4میرجاوه

شهرستان میرجاوه بخش الدز 

روستای محمدآباد سوران
وزارت جهاد کشاورزی500500عبدالغنی ریگیصندوق کارآفرینی امید

خرید تراکنور3587
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش پیشین 

روستای زردبن
وزارت جهاد کشاورزی670670عبدالغنی شه بخشبانک کشاورزی

3588

خرید تراکتور 

 جفت 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای قلعه - شهرستان زهک 

روستای خیرآباد- نو 
بانک کشاورزی

عبدالغنی شه بخش 

پورزاد
وزارت جهاد کشاورزی720720

گوسفند داشتی3589
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش دشت ابخوان روستای چاه 

شهی موتور زمان خان
وزارت جهاد کشاورزی300300عبدالغنی شهلی بربانک کشاورزی

3590
 30گوسفند داری 

راسی

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش دشت آبخوان 

روستای شریف اباد
صندوق کارآفرینی امید

عبدالقادر 

محمودزهی 

میزابادی

وزارت جهاد کشاورزی300300
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3591

تراکتور فرگوسن 

 جفت و 475

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند دهستان 

قرقری روستای کتمک

بانک کشاورزی
عبدالقادر وجدان 

پور
وزارت جهاد کشاورزی464464

3592
تجهیزات و ادوات 

صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200عبدالقدیر سرگزیبانک کشاورزی14دولتی مقدم - زابل1زابل

بوم گردی3593
سیستان 

وبلوچستان
10چابهار

شهرستان چابهار بخش 

دشتیاری روستای سندمیرثوبان
24002400عبدالقیوم افروزهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3594

خرید تراکتور 

 جفت 399

دیفرانسیل بدون 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای صفدر 

میر بیک

بانک کشاورزی
عبدالکاظم 

میرشهرکی
وزارت جهاد کشاورزی930930

3595

خرید تراکتور 

 جفت با 485

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1سیب و سوران

-سیب وسوران بخش مرکزی 

پسکوه
بانک کشاورزی

عبدالکریم ارضی 

زهی
وزارت جهاد کشاورزی580580

3596
- مجتمع تفریحی 

اقامتی

سیستان 

وبلوچستان
4خاش

محور - شهرستان خاش 

تمندان- روستای کوشه 
50005000عبدالکریم کردیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3597
خرید تراکتور 

475 mfبا ادوات 

سیستان 

وبلوچستان
1سیب و سوران

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سیب و سوران روستای کناری
وزارت جهاد کشاورزی500500عبداهلل آدوزهیبانک کشاورزی

3598
تولیدی کیف و 

کفش

سیستان 

وبلوچستان
10نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

مرکزی روستای هیچان
وزارت صنعت، معدن و تجارت80008000عبداهلل بلوچیصندوق کارآفرینی امید

3599
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای -شهرستان زابل

خراشادی
سازمان شیالت200200عبداهلل پیرپست بانک

3600
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200عبداهلل چاکریصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3601

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

جفت و ادوات

سیستان 

وبلوچستان
2میرجاوه

میرجاوه بخش ریگ ملک 

روستای بازمحمد
وزارت جهاد کشاورزی800800عبداهلل ریگی فردبانک کشاورزی
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3602

خرید 

جفت 475تراکتور

با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای ساربوک
وزارت جهاد کشاورزی823823عبداهلل قریشی نیابانک کشاورزی

3603
خرید تراکتور 

 فرگوسن475

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی490490عبداهلل کیخا مقدمبانک کشاورزیغالمعلی-نیمروز 1نیمروز

3604
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200عبداهلل محبوبیانبانک کشاورزیاسالم آباد-شهرستان زابل1زابل

3605
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200عبدالمالک مالزهیصندوق کارآفرینی امیدخیر آباد- بمپور - ایرانشهر 1ایرانشهر

یک واحد خبازی3606
سیستان 

وبلوچستان
3ایرانشهر

بزرگراه - محمدان- ایرانشهر 

شهید ولی فتح مرادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500عبدالمجید بامریصندوق کارآفرینی امید

3607

تامین نهاده ها 

وخرید ادوات 

صیادی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی30003000عبدالمجید تابشصندوق کارآفرینی امیدبندرصیادی بریس18چابهار

3608
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای رشید۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی400400عبدالمجید سارانیصندوق کارآفرینی امید

3609

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 جفت با 475

(گاو آهن)ادوات 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی820820عبدالمجید سارانیبانک کشاورزیروستای دادشاه سارانی1هیرمند

3610

تراکتور فرگوسن 

 تک با 399

خرمنکوب،)ادوات

(تیغ جلو

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی755755عبدالمجید سراوانیبانک کشاورزیروستای سدکی1هیرمند

گلیم بافی3611
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای -شهرستان هامون

گزموم
پست بانک

عبدالمجید نهتانی 

مطلق
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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3612

ترشی 

کلینک )جات

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید300300عبدالملک رودینیصندوق کارآفرینی امید

3613

مرغ 

کلینک )فروشی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید

عبدالملک عیسی 

زهی خدام
صندوق کارآفرینی امید200200

3614
پرورش دام سبک 

و سنگین

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300عبدالملک کردصندوق کارآفرینی امیدخاش روستای سنگان درونه3خاش

3615

-مجتمع تفریحی

اقامتی -پذیرایی

هامین

سیستان 

وبلوچستان
26خاش

محدوده - شهرستان خاش

دهستان - روستای عباس آباد

روبروی مرکز - اسماعیل اباد

 خاش08آموزش 

1665616656عبدالناصر پاکزادبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری3616
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان خاش بخش نوک آباد 

دهستان نازیل روستای میرآباد

صندوق کارآفرینی امید
عبدالناصر میربلوچ 

زهی
وزارت جهاد کشاورزی300300

3617

باجه مستقل 

خدمات بانکی زیر 

نظر پست بانک

سیستان 

وبلوچستان
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات500500عبدالنیام شهردرازیپست بانکایرانشهر روستای شهردراز1ایرانشهر

تراکتور3618
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

-شهرستان سرباز بخش مرکزی 

 شکرجنگل
وزارت جهاد کشاورزی680680عبداله براهیمی تنهابانک کشاورزی

3619

فروش مرغ 

کلینک )محلی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200عبداله بی باکصندوق کارآفرینی امید
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3620

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460عبداله جاللیبانک کشاورزیروستای جاللی-زهک2زهک

گوسفند داشتی3621
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش دهستان کوهر گوه 

روستای موتور سراج الدین 

ریگی کچ

وزارت جهاد کشاورزی500500عبداله ریگی کوتهصندوق کارآفرینی امید

3622

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی360360عبداله غفران دلیلبانک کشاورزیروستای چنگیز شیرزایی- زهک2زهک

پرورش مرغ بومی3623
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز 

طاغذی۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200عبداله معمریبانک کشاورزی

3624
پرورش گاو 

 راسی19شیری 

سیستان 

وبلوچستان
9زاهدان

زاهدان نصرت آباد روستای 

حصاروییه
وزارت جهاد کشاورزی10001000عبداله ناروییصندوق کارآفرینی امید

گلسازی3625
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عبداله ناروئیبانک توسعه تعاونززهک روستای علیمردان1زهک

3626
خرید تراکتور و 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیسراوان روستای غفوراباد2سراوان

عبدالواحد باران 

زهی
وزارت جهاد کشاورزی495495

3627

باجه مستقل 

خدمات بانکی زیر 

نظر پست بانک

سیستان 

وبلوچستان
1مهرستان

سیستان وبلوچستان شهرستان 

مهرستان بخش اشار دهستان 

ایرافشان

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات500500عبدالواحد توکلیپست بانک

3628
پرواربندی گوساله 

 راسی49

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای - شهرستان زهک 

کدخدا رستم
وزارت جهاد کشاورزی500500عبدالواحد کاشانیبانک کشاورزی

پرواربندی بره3629
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

شهرستان زهک قلعه نو روستای 

موسی نارویی
وزارت جهاد کشاورزی12401240عبدالواحد ناروییبانک کشاورزی

3630
کشاورزی و 

تراکتور

سیستان 

وبلوچستان
5سرباز

سیستان وبلوچستان شهرستان 

سرباز بخش پیشین روستای تله 

سر

وزارت جهاد کشاورزی974974عبدالوهاب رییسیبانک کشاورزی

خدمات3631
سیستان 

وبلوچستان
2مهرستان

شهرستان مهرستان روستای 

نوکاباد
وزارت جهاد کشاورزی920920عبدالوهاب مزارزهیبانک کشاورزی
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پرورش زنبور عسل3632
سیستان 

وبلوچستان
3زهک

روستای -بخش مرکزی-زهک

شیب گوره
وزارت جهاد کشاورزی770770عبدل شیخیبانک کشاورزی

سوزن دوزی3633
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکایرانشهر محمدان هوابندر1ایرانشهر

عبنرخاتون 

مارندگانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کاشت نهال3634
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300عبیداله چاکرزهیصندوق کارآفرینی امیدنیکشهر روستای آبشکی1نیک شهر

3635
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
2فنوج

روستای علی - شهرستان فنوج

آباد کمردان
وزارت جهاد کشاورزی400400عثمان اسدی رادصندوق کارآفرینی امید

3636

طرح توجیهی 

 راسی 100

گاوداری

سیستان 

وبلوچستان
10زاهدان

جتده زاهدان کرمان اولین 

کمربندی
وزارت جهاد کشاورزی18721872عثمان ناروییبانک کشاورزی

سوزن دوزی3637
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان روستای 

حسین آباد
200200عذرا بامریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی3638
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200عذرا بزی والئیبانک کشاورزی

3639
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطیۤ

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عذرا زارعیبانک توسعه تعاونبخش قرقری روستای مال علی1هیرمند

3640
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای اربابی

200200عذرا صیادیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3641
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک بخش مرکزی روستای 

مومان پایین
بانک توسعه تعاون

عذرا قایدی 

بردشاهی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3642
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

سنگان
200200عذرا کردصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی3643
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای صفدر 

میر بیک

200200عذرا نخعیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3644
سیستان 

وبلوچستان
160160عذری جاللی پورپست بانکایرانشهر بمپور روستای ریکپوت1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی3645
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای ژاله ای خ امام -زابل

علی
200200عذری خواجه دادیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی3646
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای دزبن
160160عذری شهرکیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی3647
سیستان 

وبلوچستان
200200عذری گرگپست بانکمحمدآباد1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3648
بافت فرش 

دستبافت

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرک - شهرستان هامون 

ابوالفضل
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عذری نادریپست بانک

3649
خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش دهستان گوهر 

کوه روستای اهلل آباد
بانک کشاورزی

عزت اله محمدانی 

ریگی
وزارت جهاد کشاورزی640640

تایپیست3650
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عزت آخوندبانک کشاورزینیمروز روستای فقیر لشکری1نیمروز

3651
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطیۤ

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عزت جهان تیغبانک توسعه تعاونروستای قجر محمد حسن1هیرمند

پوشاک3652
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عزت رهدارپست بانکروستای اسماعیل قنبر-هامون1هامون

پرورش مرغ بومی3653
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200عزت روحیصندوق کارآفرینی امیدکلوخی- بخش مرکزی- زابل 1زابل

دوخت لباس3654
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونمحمد اباد- هامون 1هامون

عزت شاه دوستی 

ده جبار
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

تولید حصیر3655
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای فقیر لشکری
200200عزیز اهلل حوضداریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3656

طرح توجیهی 

خرید تراکتور ۤ

 تک با ادوات ۳۹۹

اتاق -گاو آهن )

(جلو

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی793793عزیز اله ناروییبانک کشاورزیروستای میلک1هیرمند

3657

طرح توجیهی 

تراکتور فرگوسن 

 تک با ادوات 399

دیسک،تانکر )

(چرخ4

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی683683عزیز بارانیبانک کشاورزیروستای لنگر بارانی1هیرمند
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3658

ایجاد و توسعه 

دفتر خدمات 

فناوری اطالعات 

روستای چاه علی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

چاه علی
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات500500عزیز رییسیپست بانک

3659
خرید تراکتور با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

سیستان وبلوچستان شهرستان 

دلگان روستای چاه شور
بانک کشاورزی

عزیز قلندرزهی 

قنات
وزارت جهاد کشاورزی715715

3660
 10گاو شیری 

راسی

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش روستای افتخار 

اباد
صندوق کارآفرینی امید

عزیزاهلل توحیدی 

بزی
وزارت جهاد کشاورزی300300

3661

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی470470عزیزاله براهوییبانک کشاورزیروستای امام براهویی- زهک2زهک

3662
طرح توجیهی 

کارگاه حصیر بافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای مال علی

200200عزیزاله مرقوبیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3663

خرید تراکتور 

 دو 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی600600عزیزاله ناروییبانک کشاورزیروستای کوهک- زهک2زهک

3664

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

جفت دیفرانسیل 

با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

هامون بخش تیمورآباد روستای 

ده بلند
وزارت جهاد کشاورزی10491049عزیزاله نوریبانک کشاورزی

3665
سوزن دوزی 

صنایع دستی

سیستان 

وبلوچستان
200200عشرت ملک آبادیصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای دزک2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تیرچه و بلوک زنی3666
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

بخش مرکزی _شهرستان دلگان

روستای چاه محمد چاه شور
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250عصا عبدالهیصندوق کارآفرینی امید
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سوزن دوزی3667
سیستان 

وبلوچستان
200200عصمت ابراهیمیبانک توسعه تعاونروستای سیاه پشته1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی3668
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش - شهرستان هیرمند 

روستای علیمراد- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی100100عصمت ارجونیبانک کشاورزی

سوزندوزی3669
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای سیاه -شهرستان هامون

پشته
200200عصمت اصغریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خامه دوزی3670
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای فقیر 

لشکری
بانک توسعه تعاون

عصمت اکبری 

ادیمی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3671
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

سند میر ثوبان
200200عصمت آذرگونصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3672
طرح توجیهی 

پرورش گاو شیری

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200عصمت بارانی توانابانک کشاورزیخان بارانی1هیرمند

خیاطی3673
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونخمک1زهک

عصمت پناهی 

میرشکار
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

سوزن دوزی3674
سیستان 

وبلوچستان
160160عصمت پیروزبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3675
تولید پارچه های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

ادیمی روسنای فقیر لشکری 

جنب مسجد
بانک توسعه تعاون

عصمت تاک 

شهرکی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی3676
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عصمت ثمرهپست بانکلوتک- هامون 1هامون

دوخت لباس زنانه3677
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای نهور1زابل

عصمت حاضر 

خوجه داد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

قالب بافی3678
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای ارباب1زابل

عصمت حسین 

سرگزی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3679
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای ملک - شهرستان زهک 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی200200عصمت حیدریبانک کشاورزی

سوزن دوزی3680
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش ایرندگان 

روستای دادکان علیا
200200عصمت دادکانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پرورش مرغ بومی3681
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای علی آباد ۰مرکزی

جهانتیغ

وزارت جهاد کشاورزی200200عصمت راج پوربانک کشاورزی

خیاطی3682
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عصمت سرگزیبانک توسعه تعاونروستای محمد اباد ادیمی1نیمروز

3683
پولک و منجوق 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکنیمروز روستای منصوری1نیمروز

عصمت 

سیاسرکرباسکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

پوشاک3684
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عصمت سیاه سربانک توسعه تعاونخیابان امام خمینی- هیرمند1هیرمند

قالیبافی3685
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

خ امام -محمداباد-هامون

9خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عصمت شیخپست بانک

سوزندوزی3686
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای شیخ 

باال
200200عصمت شیخیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3687
خیاطی و تولید 

پوشاک

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای -محمدآباد-هامون

شهرک میر
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عصمت عرب نخعیپست بانک

تولید انواع گلیم3688
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش سابوری 

روستای شهرک گلخانی
بانک توسعه تعاون

عصمت عرفانی 

نسب
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالبافی3689
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک بخش مرکزی روستای 

حسنخون
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عصمت کدخداپست بانک

خیاطی3690
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عصمت کشته گربانک توسعه تعاوننیمروز روستای پلکی بزی1نیمروز

سوزن دوزی3691
سیستان 

وبلوچستان
200200عصمت کوهستانیبانک توسعه تعاونچهاربیتی/ کهیر / کنارک 1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3692
پرورش گوسفند 

راسی50داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی400400عصمت گرگیبانک کشاورزیروستای کوشه سفلی1هامون

3693
سوزن دوزی و 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
1سراوان

سراوان بخش بم پشت روستای 

سرجنگان
200200عصمت محمدیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک3694
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاون8کوچه بهداری امام- هیرمند1هیرمند

عصمت موسوی 

مهاجر
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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3695
خرید تراکتور 

 فرگوسن399

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای -شهرستان زهک

مستیخان
وزارت جهاد کشاورزی722722عصمت مومنیپست بانک

پرورش مرغ بومی3696
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای - شهرستان زهک 

سیاسر
وزارت جهاد کشاورزی200200عصمت میرشکاریبانک توسعه تعاون

خیاطی3697
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

هامون دوراهی جزینک روستای 

میر
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عصمت میریپست بانک

گلیم بافی3698
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

ده میر-شهرستان هامون 
200200عصمت میری کبیرپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی3699
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

زابل بخش مرکزی بنجار 

روستای امامیه
وزارت جهاد کشاورزی200200عصمت نورائی فقیربانک کشاورزی

3700

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش مرکزی 

روستای رحمان

200200عصمت وحیدی نیابانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3701

خرید تراکتور 

 تک ۴۷۵

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیزهک روستای توتازهی2زهک

عطامحمد 

محمدزایی
وزارت جهاد کشاورزی530530

رودوزیهای سنتی3702
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

داروکان
160160عطیه حسن زهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

ضخیم دوزی زنانه3703
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عطیه رودینیپست بانکخیر آباد- بمپور - ایرانشهر 1ایرانشهر

خیاطی3704
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عطیه گنجعلی زادهبانک توسعه تعاون9نیمروز خیابان امام خمینی 1نیمروز

پرورش گاو شیری3705
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200عظیم مالشاهیبانک توسعه تعاونروستای گوری- زهک 2زهک

3706
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای - شهرستان هیرمند

مالعلی
سازمان شیالت200200عقیل فرشیدسانپست بانک

3707
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200علی ارباببانک کشاورزیشهرستان زابل1زابل

سوپر مارکت3708
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت320320علی اربابیصندوق کارآفرینی امیدروستای سبیالن غمشاد-فنوج2فنوج
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3709
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای اربابی

200200علی اربابیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3710
پرواربندی بره 

پرواری

سیستان 

وبلوچستان
3زابل

کنار دیوار -روستای درگی

فرودگاه
وزارت جهاد کشاورزی15001500علی اربابیصندوق کارآفرینی امید

سوپر مارکت3711
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300علی اربابیصندوق کارآفرینی امیدروستای محترم آباد-فنوج2فنوج

پرواربندی گوساله3712
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای درگی۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی اصغر اربابیصندوق کارآفرینی امید

پرورش مرغ بومی3713
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200علی اکبر خراشادیبانک کشاورزیبنجار-بخش مرکزی- زابل 1زابل

3714
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200علی اکبر صیادیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

3715
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

روستای سادات
پست بانک

علی اکبر عظیمی 

نیا
وزارت جهاد کشاورزی996996

3716
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای گل محمد بیک
صندوق کارآفرینی امید

علی اکبر فراهی 

شهری
وزارت جهاد کشاورزی500500

3717
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای - شهرستان هیرمند

مالعلی
سازمان شیالت200200علی اور غنی نژادپست بانک

3718
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای فقیر -شهرستان نیمروز

لشکری
سازمان شیالت200200علی آبروشبانک کشاورزی

3719

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 485فرگوسن 

تک با ادوات 

دیسک،خرمن )

(کوب،گاوآهن

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

شهر قرقری

وزارت جهاد کشاورزی770770علی آذرخشبانک کشاورزی
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3720

پرورش گوسفند 

 راسی و 150

اصالح نژاد

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی آسودهصندوق کارآفرینی امیداسماعیل قنبر2هامون

3721
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای لنگر بارانی
وزارت جهاد کشاورزی460460علی بارانیبانک کشاورزی

3722

طرح توجیهی 

پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200علی بارانی سخیبانک کشاورزیخان بارانی1هیرمند

تعمیرچرخ خیاطی3723
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علی بارانی سخیبانک توسعه تعاونمرکزی- هیرمند 1هیرمند

3724
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطیۤ

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علی بارانی نژادبانک توسعه تعاونهیرمند امام خمینی1هیرمند

3725

خرید تراکتور 

 دو 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای قلعه نو-زهک2زهک

علی بارک زایی 

قلعه نو
وزارت جهاد کشاورزی51051

پرورش مرغ بومی3726
سیستان 

وبلوچستان
5کنارک

کنارک بخش زراباد روستای 

نوالگ
وزارت جهاد کشاورزی25002500علی بختبانک کشاورزی

3727
خریدتراکتورباادوا

ت

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان بخش جلگه 

چاه هاشم روستای گرون
بانک کشاورزی

علی بخش 

حیدرزهی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

3728
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

خیابان امام -شهرستان زابل

11خمینی جنوبی 
سازمان شیالت200200علی بزیبانک کشاورزی

3729

تولید لوله های 

پلی اتیلن آب و 

گاز

سیستان 

وبلوچستان
40زابل

بخش مرکزی روستای حیدر 

آباد بعد از فرودگاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت6000060000علی پردلپست بانک

گلیم بافی3730
سیستان 

وبلوچستان
200200علی پودینه زابلیپست بانکشهرستان هامون روستای آزادی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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3731

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460علی پیریبانک کشاورزیروستای شاه میرآباد پیری-زهک2زهک

3732

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460علی پیریبانک کشاورزیروستای علی آخوند- زهک2زهک

کاربافی3733
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای - شهرستان نیمروز 

ولیداد
200200علی تاک شهرکیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری3734
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی12001200علی توکلیبانک کشاورزیروستای قلعه نو- زهک 3زهک

پرورش گاو شیری3735
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای -شهرستان نیمروز

لورگ باغ
وزارت جهاد کشاورزی960960علی جامی فخرائیبانک کشاورزی

دامپروری3736
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای جان پرور
وزارت جهاد کشاورزی500500علی جان پروربانک کشاورزی

پرورش گاو شیری3737
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای فتح -شهرستان نیمروز

اله
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی جانی اولصندوق کارآفرینی امید

3738

طرح توجیهی 

خرید تراکتور ۤ

 تک۴۷۵فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی542542علی جمالیبانک کشاورزیروستای کنگ مال عبداهلل1هیرمند

3739
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بمپور روبروی ثبت 

احوال
وزارت جهاد کشاورزی200200علی جهانیانصندوق کارآفرینی امید

پرورش گاو شیری3740
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی950950علی حسین پوربانک کشاورزیروستای علی آباد جهانتیغ1زابل

پوشاک3741
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علی حیدریپست بانکاسالم آباد- هامون1هامون

3742
طرح توجیهی 

پرورش گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200علی خرودصندوق کارآفرینی امیدبنجار روستای بریچی جنوبی1زابل

3743
تجهیزات و ادوات 

صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200علی درویشی ادیمیبانک کشاورزیاسالم آباد-بخش مرکزی - زابل 1زابل
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3744
تولید مصنوعات 

چوبی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000علی دهمردهصندوق کارآفرینی امیدروستای چرک5نیمروز

3745

خرید تراکتور 

 تک 399

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی750750علی دهمرده قلعه نوبانک کشاورزیروستای شیخ لنگی- زهک2زهک

3746

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

تک به همراه 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

بعد از روستای حسین - هامون 

باقر
بانک کشاورزی

علی دوستی 

براهویی
وزارت جهاد کشاورزی567567

3747
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای گل ۰مرکزی

(ده میرزا)محمدبیک

وزارت جهاد کشاورزی970970علی ذاکریبانک کشاورزی

3748
تعمیر چرخ 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علی راشکیبانک توسعه تعاونزهک روستای کمک1زهک

خیاطی3749
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علی راشکی قلعه نوبانک توسعه تعاونشهرستان زهک روستای قلعه نو1زهک

پرورش گاو شیری3750
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای تیمور 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی400400علی راهدارصندوق کارآفرینی امید

گوسفند پرواری3751
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی400400علی رضا اهلل دینیانصندوق کارآفرینی امیدخاش پشتکوه روستای دوربن2خاش

پرورش گاو شیری3752
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500علی رضا بامریصندوق کارآفرینی امیدروستای لدی- دلگان - ایرانشهر 2دلگان

3753
لباسهای محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
200200علی رضا پارسامهرپست بانکروستای آخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3754
پرورش قارچ 

دکمه ای

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش روستای افتخار 

اباد
صندوق کارآفرینی امید

علی رضا پرده 

یاقوت
وزارت جهاد کشاورزی500500

خیاطی3755
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای درگی1زابل

علی رضا تاتاری 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

3756
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی530530علی رضا جان آبادیبانک کشاورزیعشایر کوه خواجه1هامون
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3757

 475خریدتراکتور 

تک دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای ندام 

غربی

وزارت جهاد کشاورزی500500علی رضا ریگیبانک کشاورزی

3758
پرورش گوسفند 

 راسی99داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

روستای ملک - شهرستان زهک 

حیدری
بانک کشاورزی

علی رضا شهرکی 

اصیل
وزارت جهاد کشاورزی15701570

کارگاه حصیربافی3759
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
100100علی رضا صیادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپرمارکت3760
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500علی رضا میرزادهصندوق کارآفرینی امیدبزمان- ایرانشهر 3ایرانشهر

پرورش مرغ بومی3761
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک بخش جزینک روستای 

ابراهیم اصغری
وزارت جهاد کشاورزی200200علی رضا وظیفه دانبانک کشاورزی

3762
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200علی رضاییبانک کشاورزیروستای سه قلعه-شهرستان زابل1زابل

3763
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای لچوی
وزارت جهاد کشاورزی200200علی رمرودی صالحبانک کشاورزی

3764
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200علی رویین تنپست بانکشهرستان زابل1زابل

3765
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

طاغذی
وزارت جهاد کشاورزی460460علی ریکیبانک کشاورزی

خرید تراکتور3766
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرک - چاه شور - دلگان 

الزهرا
وزارت جهاد کشاورزی13761006علی ریگیبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی3767
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200علی زاهدیبانک کشاورزیروستای سدکی1هامون

گلیم بافی3768
سیستان 

وبلوچستان
200200علی سارانیپست بانکروستای کوشه سفلی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3769
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی180180علی سجادی خواهصندوق کارآفرینی امیدعلی آباد- بزمان - ایرانشهر 1ایرانشهر

3770
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
2فنوج

- بخش مرکزی-شهرستان فنوچ

روستای سرخ گزی
وزارت جهاد کشاورزی200200علی سردارزهیصندوق کارآفرینی امید
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3771
ساخت جایگاه و 

خرید گاو شیری

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی880880علی سعادت نیابانک کشاورزیشهرستان نیمروز2نیمروز

3772
تجهیزات و ادوات 

صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی- شهرستان زابل

روستا
سازمان شیالت200200علی سنچولیبانک کشاورزی

3773
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی15001500علی سنچولیصندوق کارآفرینی امیدروستای شهرک گلخانی2نیمروز

3774
ساخت جایگاه و 

خرید گاو شیری

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

س و ب شهرستان نیمروز حیدر 

اباد فتح اله
وزارت جهاد کشاورزی500500علی سنچولی دادیبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری3775
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی700700علی سیف الهیبانک کشاورزیروستای قلعه کنگ- زهک 1زهک

جفت399تراکتور 3776
سیستان 

وبلوچستان
2هامون

روستای سیاه -دهستان لوتک

خان
بانک کشاورزی

علی شاه جوادی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی13601360

3777
خرید تراکتور با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

سیستان وبلوچستان شهرستان 

دلگان جبراباد
وزارت جهاد کشاورزی850850علی شاه عبدالهیبانک کشاورزی

3778
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت160160علی شاهرودیبانک کشاورزیخیابان امام خمینی-زهک1زهک

3779
خریدتراکتور و 

ادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی640640علی شهنوازی نوینبانک کشاورزیخاش پشتکوه روستای سبزگز2خاش

تایپ3780
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علی شیخصندوق کارآفرینی امیدمچ قاسم-بمپور1ایرانشهر

3781
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطیۤ

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علی شیخبانک توسعه تعاونروستای پیران1هیرمند

3782
خرید گاو شیری 

 راسی9

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

روستای ملک - شهرستان زهک 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی490490علی شیخبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی3783
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200علی صباغیبانک کشاورزیروستای چلستعلی-زهک1زهک

3784
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200علی صفدری ادیمیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز
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3785
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200علی صیادبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

حصیر بافی3786
سیستان 

وبلوچستان
200200علی صیادبانک توسعه تعاونفقیر لشکری- شهرستان نیمروز 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری3787
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

-بخش جزینک-شهرستان زهک

روستای شیخ لنگی
وزارت جهاد کشاورزی720720علی طالکوبیبانک کشاورزی

پرورش زنبور عسل3788
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی علویبانک کشاورزیزهک روستای علی عباس1زهک

3789
پرورش گاو 

راسی19شیری 

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش روستای افتخار 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی24002400علی قادر فاتحبانک کشاورزی

3790
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای درد 

دل
وزارت جهاد کشاورزی200200علی قادرشریکبانک کشاورزی

گلیم بافی3791
سیستان 

وبلوچستان
200200علی قهاریپست بانکروستای کرمی-شهرستان هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش شتر3792
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان خاش روستای سنگان3خاش

علی کرد سنگانی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی18401840

گلیم بافی3793
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش تیمور -شهرستان هامون 

روستای تیمورآباد-آباد 

200200علی کریمبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش زنبور عسل3794
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی کوثری اصلبانک کشاورزیبخش زرآباد- شهرستان کنارک 2کنارک

تولید پوشاک3795
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علی کولبانک توسعه تعاونروستای کول-هامون1هامون

3796
خرید تراکتور 

 فرگوسن475

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای ژاله ای۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی600600علی کیخابانک کشاورزی

کشت نهال3797
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بنت روستای سهرین 

دوک
وزارت جهاد کشاورزی300300علی لشکریصندوق کارآفرینی امید

3798

پرورش 

رأس10)گاوشیری

)

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای کریم کشته
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی لکزاییصندوق کارآفرینی امید
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کابینت سازی3799
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300علی مالکی مقدمصندوق کارآفرینی امیدخاش خیابان سعدی2خاش

خرید تراکتور3800
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکشهردراز1ایرانشهر

علی محمد 

شهردرازی
وزارت جهاد کشاورزی640640

3801

کارگاه لوله 

کلینک )اتصاال

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید300300علی مستفیصندوق کارآفرینی امید

3802
خرید تراکتور 

 فرگوسن475

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای اسکل۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی560560علی مشتاقی نیابانک کشاورزی

گلیم بافی3803
سیستان 

وبلوچستان
200200علی معین افشارپست بانکروستای صوفی-شهرستان هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3804
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200علی منصوریبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

3805
خرید تراکتور 

 تک399

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

دهستان - شهرستان نیمروز

روستای ناصرآباد - قایم آباد

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی520520علی میربانک کشاورزی

3806

خرید تراکتور 

 جفت به 475

مبلغ 

640/000/000 

ریال و با 

اشتغالزایی دونفر

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش - شهرستان نیمروز

روستای فتح اهلل- صابری 
وزارت جهاد کشاورزی610610علی میربانک کشاورزی

تور دوزی3807
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علی میر شکارپست بانکهامون1هامون

تایپیست3808
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علی میریبانک توسعه تعاونمحمدآباد-هامون1هامون

تایپیست3809
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علی میریبانک توسعه تعاونمحمدآباد-هامون1هامون

3810
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش -شهرستان هیرمند

میانکنگی
سازمان شیالت200200علی نسب اربابیپست بانک
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3811
طرح سوزن دوزی 

پوشاک

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

درگس
200200علی یاورپناهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیر بافی3812
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

بخش دشتیاری روستای گرمب 

بیت پایین
200200علی یوسفی قاسمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3813

خرید تراکتور 

 جفت با 475

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزینیمروز شهرک گلخانی1زابل

علیرضا ابراهیم زاده 

باغی
وزارت جهاد کشاورزی610610

3814
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200علیرضا ابراهیمیبانک کشاورزیشهرستان زهک روستای کود1زهک

3815
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای -شهرستان زابل

خراشادی
پست بانک

علیرضا ابراهیمی 

شاهرودی
سازمان شیالت200200

3816
پرورش 

گوسفندوبز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

تیمور آباد شیخی
وزارت جهاد کشاورزی990990علیرضا احمدیبانک کشاورزی

3817

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی360360علیرضا ارباببانک کشاورزیروستای محمدشاهکرم- زهک1زهک

3818
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای اربابی

200200علیرضا اربابی زادهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3819
گوسفند داشتی 

راسی25

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا ایرندگانیبانک کشاورزیخاش ایرندگان روستای پوسار1خاش

3820
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند دهستان 

قرقری روستای لنگر بارانی

200200علیرضا بارانی جوانبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3821

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460علیرضا پنجه کوبیبانک کشاورزیروستای سیاسر- زهک2زهک

3822
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460علیرضا پودینهبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1زابل
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پرورش مرغ بومی3823
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

خراشادی
وزارت جهاد کشاورزی200200علیرضا پودینهبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی3824
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

منصوری
بانک کشاورزی

علیرضا جوان 

سیامردی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3825
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200علیرضا چاریبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

پرورش مرغ بومی3826
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200علیرضا حق پناهبانک کشاورزیروستای جهانتیغ1زابل

3827
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

روستای - بخش مرکزی- زابل 

اسکل
وزارت جهاد کشاورزی12601260علیرضا خواجه دادبانک کشاورزی

معرق کاری3828
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک
200200علیرضا داوریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی3829
سیستان 

وبلوچستان
200200علیرضا دهمردهبانک توسعه تعاونروستای ابوالفضل- هامون 1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3830
احداث باغات و 

هرس نخیالت

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200علیرضا رودینیصندوق کارآفرینی امیدحیدر آباد- بمپور - ایرانشهر 1ایرانشهر

پرورش مرغ بومی3831
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200علیرضا سرگزیبانک کشاورزیروستای محمد اباد ادیمی1نیمروز

3832
پرورش گوسفند 

راسی99داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی990990علیرضا سرگزیبانک کشاورزیزیارت ابوالفضل1هامون

گلیم بافی3833
سیستان 

وبلوچستان
200200علیرضا سرگزیپست بانکروستای گزموم1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3834
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانک12دولتی مقدم -شهرستان زابل1زابل

علیرضا سرگزی 

قوی
سازمان شیالت200200

3835
معرق ومنبت 

چوب

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای 

سیدخان براهویی

بانک توسعه تعاون
علیرضا سرگلزایی 

مهر
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی3836
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای جهانتیغ۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200علیرضا سیاسربانک کشاورزی
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پرورش مرغ بومی3837
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای جهانتیغ-زابل1زابل

علیرضا سیاسر 

جهانتیغی
وزارت جهاد کشاورزی200200

3838
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200علیرضا شاهرودیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

3839

تعمیر سیستم 

های نظارت 

تصویری

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علیرضا شهنوریصندوق کارآفرینی امیدقاسم آباد- ایرانشهر 1ایرانشهر

3840
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200علیرضا صیادبانک کشاورزیشهرستان زابل1زابل

3841
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200علیرضا صیاد اربابیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

3842
خرید کامیونت 

 تنی6یخچالدار 

سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای اربابی
وزارت جهاد کشاورزی18001800علیرضا صیادیبانک کشاورزی

حصیر بافی3843
سیستان 

وبلوچستان
200200علیرضا صیادیبانک توسعه تعاونروستای فقیر لشکری- نیمروز 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3844
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200علیرضا صیادی فرپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

3845
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای سادات
وزارت جهاد کشاورزی400400علیرضا عظیمی نیابانک کشاورزی

3846
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای سیاهمرد۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا فیروزی نیاصندوق کارآفرینی امید

3847
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200علیرضا فیض لکزاییپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

3848

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک475فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای کریم کشته

وزارت جهاد کشاورزی360360علیرضا کریم کشتهبانک کشاورزی

3849

پرورش و تولید 

گاو اصیل 

هلشتاین

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش سابوری 

روستای قایم آباد
وزارت جهاد کشاورزی13001300علیرضا کمالی جوانصندوق کارآفرینی امید

3850
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200علیرضا لطفی منشبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز
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پرورش گاو شیری3851
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی13001300علیرضا لکزیصندوق کارآفرینی امیدنیمروز روستای ده عیسی3نیمروز

سفال3852
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای گوری
200200علیرضا مالشاهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3853

خرید تراکتور 

 399فرگوسن 

جفت دیسک

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای فتح آباد۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی10311031علیرضا میرپست بانک

3854

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی510510علیرضا میربانک کشاورزیروستای کوهک-زهک2زهک

3855
تعمیر چرخ 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100علیرضا میرشکاریصندوق کارآفرینی امیدزهک روستای کود1زهک

پرورش مرغ بومی3856
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200علیرضا میرکمکیبانک کشاورزیشهرستان زهک روستای کمک1زهک

3857
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای کلوخی
وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا میریصندوق کارآفرینی امید

3858

تجهیز استخر 

بتنی پرورش 

ماهیان گرمابی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حسین اباد جر۰مرکزی
سازمان شیالت280280علیرضا ناصریپست بانک

3859

تولید قطعات 

بتونی مسلح و 

غیر مسلح و انواع 

بلوک و تیرچه

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500علیرضا نصرتیصندوق کارآفرینی امیدروستای سبیالن جعفر-فنوج6فنوج

3860
پرورش دهنده 

گاو شیری

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی950950علیرضا نقدیبانک کشاورزیروستای باالخانه1نیمروز

3861
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200علیمحمد اربابیپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

خیاطی3862
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عمار رخشانی نژادصندوق کارآفرینی امیدزهک روستای شیخ لنگی1زهک
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حصیر بافی3863
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

دشتیاری بخش - چابهار 

مرکزی روستای سند میرسوبان
200200عمار میرالشاریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3864
خرید تراکتور 

399فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
10سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش پیشین گزدان
وزارت جهاد کشاورزی995995عمران تیرکانبانک کشاورزی

سوپر مارکت3865
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

سرباز بخش سرباز روستای کوه 

میتگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500عمران حسینیصندوق کارآفرینی امید

3866

جمع آوری و 

بسته بندی 

گیاهان دارویی

سیستان 

وبلوچستان
5سراوان

سراواان روستای کولو منطقه 

عشایری
سازمان امور عشایر ایران500500عمران شهلی برصندوق کارآفرینی امید

3867
پرورش گوسفند 

 راسی199

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10001000عمرشاه خارکوئیصندوق کارآفرینی امیدعشایر کوه خواجه2هامون

سوزن دوزی3868
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

مارندگان
200200عنبرخاتون اربابیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3869
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

اسپه
پست بانک

عنبرخاتون جمال 

زهی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3870
خرید تراکتور با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

سیستان وبلوچستان شهرستان 

دلگان حمید اباد
وزارت جهاد کشاورزی994994عنبرخاتون جوشانیبانک کشاورزی

سوزن دوزی3871
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان روستای چاه 

میرک
150150عنبرخاتون عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3872
سیستان 

وبلوچستان
200200عنیده میرزاییبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی3873
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عهدیه پیشانبانک توسعه تعاوننیمروز روستای چرک1نیمروز

خیاطی مردانه3874
سیستان 

وبلوچستان
2فنوج

بخش کتیج روستای -فنوج

ریتک
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150عوض رییسیصندوق کارآفرینی امید

3875
خرید تراکتور 

 با ادوات475

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

گزنگوری
بانک کشاورزی

عوض سندگل 

اکبری
وزارت جهاد کشاورزی530530

3876
خرید کامیونت 

 تنی8یخچالدار 

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت17601760عوض صیادیبانک کشاورزیبخش مرکزی-شهرستان زابل 2زابل
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3877
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200عوض صیادیپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

3878
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200عوض وزینیپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

3879
پرورش مرغ 

نیمچه گوشتی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیانجیر دان- بزمان - ایرانشهر 5ایرانشهر

عیدمحمد 

جهانگیرزهی مهر
وزارت جهاد کشاورزی1099810998

3880

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

روستای - شهرک کوهک- زهک

حاج عیسی اشترک
وزارت جهاد کشاورزی440440عیدو اشترکیبانک کشاورزی

3881
خرید تراکتور با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

سیستان وبلوچستان شهرستان 

دلگان بخش جلگه چاه هاشم
وزارت جهاد کشاورزی971971عیدو شیرانیبانک کشاورزی

3882
خرید تراکتور 

 با ادوات475

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

- بخش مرکزی - زهک 

روستای محمد شاهکرم
وزارت جهاد کشاورزی850850عیسی ارباببانک کشاورزی

3883

خرید تراکتور 

فرگوسن مدل 

 جفت399

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

کوچه امام - شهرستان نیمروز

5خمینی 
وزارت جهاد کشاورزی670670عیسی پودینهبانک کشاورزی

3884
فروش لوازم 

خانگی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500عیسی درخشانصندوق کارآفرینی امیدبمپور-ایرانشهر1ایرانشهر

3885

کلین)سوپرمارکت

ک اعظم خانی 

(طرح بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200عیسی روانصندوق کارآفرینی امید

3886

تجهیز استخر 

بتنی پرورش 

ماهیان گرمابی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش -شهرستان هیرمند

روستای بریچی-مرکزی
سازمان شیالت160160عیسی سرگلزییبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری3887
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

حیدراباد فتح اهلل
صندوق کارآفرینی امید

عیسی سعادت 

رضایی
وزارت جهاد کشاورزی500500

پرورش مرغ بومی3888
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

خوشداد
وزارت جهاد کشاورزی200200عیسی سندگلبانک کشاورزی

3889
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

عیسی عباس زاده 

قروتخوار
سازمان شیالت200200
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3890
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200عیسی عظیمیپست بانک61نیمروز -شهرستان زابل1زابل

3891

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک475فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای میرشکار

وزارت جهاد کشاورزی466466عیسی گرگیچبانک کشاورزی

تایپ تکثیر3892
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عیسی مبارکیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای جعفراباد1ایرانشهر

3893
مکانیزاسیون 

استخر

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200عیسی هادی پودینهبانک کشاورزیکرباسک- بخش مرکزی- زابل1زابل

3894
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای لنگر بارانی

200200غالم بارانی جوانبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3895

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460غالم پیری وفاداربانک کشاورزیروستای پیری-زهک2زهک

3896
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

خیابان جام جم -شهرستان زابل

13
پست بانک

غالم حسین 

ابراهیمی شاهرودی
سازمان شیالت200200

پرورش گاو شیری3897
سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

روستای -شهرستان نیمروز

لورگ باغ
وزارت جهاد کشاورزی12001200غالم خاتم گویاصندوق کارآفرینی امید

3898
پرورش مرغ 

گوشتی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی1142011420غالم رضا پرکالهبانک کشاورزیبزمان6ایرانشهر

3899
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

خیابان جام جم -شهرستان زابل

11
سازمان شیالت190190غالم شورودیبانک کشاورزی

3900

خرید تراکتور 

 جفت 399

دیفرانسیل و ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون بخش تیمور 

آباد روستای تیمور آباد
وزارت جهاد کشاورزی10221022غالم علی ستودهبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی3901
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200غالم علی سراوانیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز
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پرورش گاو شیری3902
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- بخش مرکزی - زهک 

- دهستان خواجه احمد 

روستای یادگار

وزارت جهاد کشاورزی12001200غالم کیخابانک کشاورزی

کارخانه گچ کورین3903
سیستان 

وبلوچستان
22زاهدان

بخش کورین رستم - زاهدان 

آباد شور شادی
بانک توسعه تعاون

غالم محمد 

اسماعیل نیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت85008500

3904

پرورش گوسفند و 

بز در شهرستان 

میرجاوه

سیستان 

وبلوچستان
1میرجاوه

شهرستان میرجاوه بخش الدیز 

دهستان تمین روستای میر آباد
وزارت جهاد کشاورزی670670غالم محمد ریگیبانک توسعه تعاون

گوسفند پرواری3905
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300غالم محمد میربلوچصندوق کارآفرینی امیدخاش پشتکوه روستای بیلزی2خاش

3906
پرورش گاو 

شیری و گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان - استان س و ب 

- بخش مرکزی - نیمروز 

روستای رضا

بانک کشاورزی
غالم نبی بزی 

شادپور
وزارت جهاد کشاورزی700700

3907
فروشگاه مواد 

غذایی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500غالم نبی بامریصندوق کارآفرینی امیددلگام مرکز شهر2دلگان

3908
خرید تراکتور با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1زاهدان

زاهدان بخش کورین روستای 

سورنایی- سرجنگل
بانک کشاورزی

غالم نبی پالواسه 

ریکی
وزارت جهاد کشاورزی925925

گلیم بافی3909
سیستان 

وبلوچستان
200200غالمحسن پودینهبانک توسعه تعاونشهرستان هامون روستای رضا1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3910
مدرن سازی 

ادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10181018غالمحسن سارانیبانک کشاورزی6چاه شماره - روستای ریگ چاه2زاهدان

3911
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

غالمحسن 

شاهرودی
سازمان شیالت200200

کارگاه حصیربافی3912
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
بانک توسعه تعاون

غالمحسین اربابی 

زاده
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی3913
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای حسین آبادی
200200غالمحسین بزیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3914
خرید تجهیزات و 

پرورش گاو شیری

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونشهرستان نیمروز1نیمروز

غالمحسین 

توحیدی توانا
وزارت جهاد کشاورزی660660
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3915
تاسیس واحد 

گلخانه ایی

سیستان 

وبلوچستان
3زاهدان

روستای شوره رود - زاهدان 

23073پالک ثبتی
وزارت جهاد کشاورزی45004500غالمحسین جهانتیغبانک کشاورزی

3916

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای پردل شهرکی- زهک2زهک

غالمحسین شهرکی 

مالدار
وزارت جهاد کشاورزی460460

3917
طرح توجیهی 

کارگاه حصیر بافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای اربابی

200200غالمحسین صیادیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3918

خرید تراکتور 

 399فرگوسن 

جفت دیفرانسیل 

با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1زاهدان

زاهدان بخش مرکزی روستای 

دشتک
وزارت جهاد کشاورزی10401040غالمحسین عالجبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری3919
سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حسین اباد جر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی15001500غالمحسین مومنیبانک کشاورزی

3920

خرید تراکتور 

 جفت 399

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی780780غالمحسین میریبانک کشاورزیروستای حسنخون-زهک2زهک

3921
 475خریدتراکتور 

تک دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی470470غالمحسین نورزاییبانک کشاورزیروستای شهیدنورزایی2زهک

3922
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200غالمحیدر عنایتپست بانکشهرستان زابل1زابل

3923
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای پردیس بنجار۰مرکزی
بانک کشاورزی

غالمرسول جهانتیغ 

اول
وزارت جهاد کشاورزی700700

کارگاه حصیربافی3924
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای تخت عدالت

100100غالمرسول صیادیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری3925
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

حسین آباد خواجه
وزارت جهاد کشاورزی12801280غالمرضا احمدی نیابانک کشاورزی
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3926
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200غالمرضا انجامبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

گاوشیری3927
سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

روستای قایم - شهرستان نیمروز

آباد
وزارت جهاد کشاورزی24002400غالمرضا آرمونبانک کشاورزی

گلسازی3928
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200غالمرضا برزگر مقدمبانک توسعه تعاونروستای فقیر لشکری1نیمروز

پرورش مرغ بومی3929
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک بخش جزینک روستا قلعه 

کنگ
وزارت جهاد کشاورزی200200غالمرضا بوالغبانک توسعه تعاون

تعمیرچرخ خیاطی3930
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200غالمرضا حیدریبانک توسعه تعاونروستای مالعلی- هامون 1هامون

3931

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500غالمرضا خمربانک کشاورزیروستای جزینک-زهک2زهک

3932

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی360360غالمرضا خمریبانک کشاورزیروستای امیرنظام- زهک1زهک

3933
 399خرید تراکتور

تک

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی790790غالمرضا سرکاشبانک کشاورزیحاجی غالمعلی نیمروز2نیمروز

3934
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

محمد آباد ادیمی
وزارت جهاد کشاورزی460460غالمرضا سرگلزاییبانک کشاورزی

3935
تجهیز و بهسازی 

گلخانه

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای -شهرستان نیمروز

گلخانی
وزارت جهاد کشاورزی800800غالمرضا شیخبانک کشاورزی

3936
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای اربابی

200200غالمرضا صیادپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3937
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200غالمرضا صیاداربابیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

3938
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200غالمرضا صیادیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز
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3939
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200غالمرضا قزاقبانک کشاورزی9جام جم -شهرستان زابل1زابل

3940
خرید تراکتور 

 فرگوسن475

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حسین اباد جر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی550550غالمرضا مومنیبانک کشاورزی

3941
خریدتراکتور و 

ادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیخاش روستای بیت اباد2خاش

غالمرضا 

میربلوچزهی کمال 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی398398

3942
زنبور داری و 

فرآوری عسل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی19411941غالمرضا میریپست بانکمرکزی- شهرستان نیمروز 2نیمروز

3943
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش - شهرستان هیرمند 

روستای محمدقاسم- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی200200غالمرضا نوریبانک کشاورزی

3944
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200غالمرضا هراتی زادهبانک کشاورزیروستای کلوخی1زابل

3945

طرح توجیهی 

خرید تراکتور ۤ

 تک با ادوات ۳۹۹

(گاو آهن )

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی730730غالمعلی اربابیبانک کشاورزیروستای کنگ شیر علی خان1هیرمند

3946

طرح توجیهی 

تراکتور فرگوسن 

 تک با 475

گاوآهن،نهر)ادوات

(کن

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی542542غالمعلی بارانیبانک کشاورزیروستای قجر بارانی1هیرمند

3947
خرید تراکتور 

تک با ادوات475

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

مرکزی روستای دلشادی
وزارت جهاد کشاورزی11001100غالمعلی بلوچبانک کشاورزی

3948
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای اصغر
وزارت جهاد کشاورزی10001000غالمعلی خواجهصندوق کارآفرینی امید
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حصیربافی3949
سیستان 

وبلوچستان
200200غالمعلی سنچولیصندوق کارآفرینی امیدمیلک- هیرمند 1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3950
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای قرقری

200200غالمعلی سنچولیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3951
پرورش گوسفند 

 راسی199

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10001000غالمعلی شهرکیصندوق کارآفرینی امیددک دهمرده2هامون

3952
پرواربندی بره و 

بزغاله

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

شهرستان نیمروز روستای 

غالمعلی
وزارت جهاد کشاورزی700700غالمعلی کیخائیبانک کشاورزی

3953
پرورش گاو 

 راسی15شیری 

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای - شهرستان هامون 

فیروزه ای
صندوق کارآفرینی امید

غالمعلی هراتی 

سالخورده
وزارت جهاد کشاورزی15001500

3954
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
4فنوج

روستای سرخ - شهرستان فنوج

گزی
وزارت جهاد کشاورزی450450غمشاد بلوچ زهیصندوق کارآفرینی امید

تولید پوشاک3955
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه ابراهیمیپست بانکاسماعیل قنبر- هامون 1هامون

سوزن دوزی3956
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

هامون توابع تیمور آباد روستا 

اسماعیل قنبر
200200فاطمه ابراهیمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3957
سوزن دوزی 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیک شهر بخش مرکزی 

دهستان هیچان
100100فاطمه ابیارصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3958
سیستان 

وبلوچستان
6ایرانشهر

ایرانشهر بخش دامن روستای 

کوران صفلی
120120فاطمه احمدیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3959
طرح توجیهی 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه اربابیبانک توسعه تعاونروستای مالسلطان1هیرمند

3960
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه اربابیبانک کشاورزیایرانشهر بزمان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی3961
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش - شهرستان هیرمند 

روستای جانی میلک- مرکزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه اربابیبانک توسعه تعاون

3962
سوزن دوزی و 

یکه دوزی بلوچ

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای میرآباد خیابان امام 

2خمینی 
200200فاطمه ارتشپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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قالیبافی3963
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه اردونیپست بانکروستای آزادی- هامون 1هامون

3964
سوزن دوزی 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیک شهر بخش مرکزی 

روستای کوشک
100100فاطمه ازاد بخشصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی3965
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه اشترکبانک توسعه تعاونزهک روستای حسین مهر علی1زهک

سوزن دوزی3966
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه اصغریبانک توسعه تعاونروستای سیاه پشته1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3967
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه اصغریپست بانکروستای باالشیخ1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3968
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای محمداباد1هامون

فاطمه اصلی 

شهرکی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک3969
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه اعتمادیانپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

3970
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مخت 

روستای مخت
160160فاطمه افرازبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3971
خیاطی و دوخت 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای افتخارآباد
200200فاطمه افشارزادهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3972
پولک و منجوق 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه اکبرزادهبانک توسعه تعاون23نیمروز امام خمینی 1نیمروز

پرورش گاو شیری3973
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای اصغر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی12001200فاطمه اکبریانصندوق کارآفرینی امید

3974
تولیدی خیاطی 

زنانه

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه اکوانبانک توسعه تعاونروستای حسین اباد1زابل

3975
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بنجار بلوار امام خمینی خ شهید 

باهنر
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه السادات 

حیدری بنجار 

حیدری بنجار

وزارت جهاد کشاورزی300300

سوزن دوزی3976
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای قاسم آباد
200200فاطمه النگهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3977
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش الشار 

روستای زیارت
200200فاطمه امیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی3978
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش الشار 

روستای پیپ
160160فاطمه امیریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3979
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار مرکزی دشتیاری 

روستای میر ثوبان
200200فاطمه امیریانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3980
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
160160فاطمه اولیاییپست بانکبخش مرکزی دهستان مخت1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش بره پرواری3981
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حسین اباد جر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی300300فاطمه آتش پنجهصندوق کارآفرینی امید

خیاطی3982
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه آتش فرازبانک توسعه تعاوننیمروز روستای چرک1نیمروز

3983
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حسین اباد جر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه آذریانصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی بلوچ3984
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

روستای حیدرآباد
200200فاطمه آذریانبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی3985
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

روستای حیدرآباد
200200فاطمه آذریانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی3986
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

روستای حیدرآباد
200200فاطمه آذریان پورپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3987
خدمات 

آرایشگری زنانه

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

کلینک تاج محمد خانی کوچه 

4میرشهداد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه آرام بنصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی3988
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه آرونصندوق کارآفرینی امیدریکپوت- بمپور - ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3989
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه آزادبانک توسعه تعاونچابهار روستای نوک آباد2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3990
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه بابانژادرضاییبانک کشاورزیکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3991
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

شهرستان هیرمند روستای خان 

بارانی
200200فاطمه بارانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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3992
پرورش گاو 

( راس10)شیری 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند دهستان 

قرقری روستای لنگر بارانی

وزارت جهاد کشاورزی10001000فاطمه بارانیصندوق کارآفرینی امید

3993
طرح توجیهی 

گلیم بافیۤکارگاه 

سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه بارانیبانک توسعه تعاونلنگر بارانی1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3994

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای لنگر بارانی

200200فاطمه بارانی جوانبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3995

طرح توجیهی 

-کارگاه کاربافی

شالبافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای اکبر آباد

200200فاطمه بارانی خمکبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3996
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه باقریپست بانکآخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی3997
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه بامریصندوق کارآفرینی امیدروستای نوکجوب- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3998
توسعه و تجهیز 

مغازه سوپر مارکت

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه بامریصندوق کارآفرینی امیدروستای حمید اباد- دلگان 1دلگان

3999

طرح توجیهی 

خرید تراکتور ۤ

 تک با ادوات ۳۹۹

(گاو آهن )

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی718718فاطمه بامریپست بانکروستای میلک1هیرمند

البسه محلی4000
سیستان 

وبلوچستان
160160فاطمه بامریبانک کشاورزیچاه کمال2دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صنایع دستی4001
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

سیستان وبلوچستان شهرستان 

دلگان حسین اباد
150150فاطمه بامریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سکه دوزی4002
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان روشتای 

چاهشور شهرک الزهرا
150150فاطمه بامریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی4003
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه بامریصندوق کارآفرینی امیدچاه کمال1دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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4004

کارگاه 

لحاف )خیاطی

تشک -دوزی

لباس -دوزی

لباس -عروس

بچه گانه و -محلی

(دخترانه دوز

سیستان 

وبلوچستان
3دلگان

شهرستان دلگان مرکز شهر 

بلوار امام علی-گلمورتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000فاطمه بامریصندوق کارآفرینی امید

4005

طرح توجیهی 

کارگاه البسه ۤ

محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه بامری ادیبپست بانکروستای میر جعفر خان1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4006
سیستان 

وبلوچستان
160160فاطمه بختیارپاکزادبانک کشاورزیراسک منازل سازمانی سپاه1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4007

طرح توجیهی 

خرید تراکتور ۤ

 تک با ادوات ۳۹۹

تیغ -گاو آهن )

(عقب

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای سنجرانی1هیرمند

فاطمه بدیع روشن 

خمر
وزارت جهاد کشاورزی730730

پوشاک4008
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه براهوئیپست بانکلوتک- هامون 1هامون

4009
کاشت محصوالت 

زراعی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه برهانزهیصندوق کارآفرینی امیدتیغ آب- ایرانشهر 1ایرانشهر

پرورش مرغ بومی4010
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه بزیبانک کشاورزی

نخ ریس سنتی4011
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه بزیبانک توسعه تعاونشهرستان زابل روستای دکه گز1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالب بافی4012
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه بزیپست بانکزابل روستای فتح آباد1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بافت های سنتی4013
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه بزیپست بانکشهرستان زابل روستای فتح آباد1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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4014
پرورش و ساخت 

جایگاه گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای فقیر 

لشکری
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه بزیبانک کشاورزی

طرح سوزندوزی4015
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بخش مرکزی دهستان 

دامن روستای کجکوش جنب 

مدرسه

200200فاطمه بساوندصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4016
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

دهستان -بخش مرکزی-نیکشهر

روستای نگار-هیچان
160160فاطمه بلوچپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4017
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

کشیک
160160فاطمه بلوچپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی4018
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

جکان
150150فاطمه بلوچصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4019
-صنایع دستی

سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان -استان س وب 

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

زیرک آباد

160160فاطمه بلوچ زهیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4020
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
160160فاطمه بلوچ زهیپست بانکبخش بنت روستای کنارکمبان1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپر مارکت4021
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه بلوچزهیصندوق کارآفرینی امیدروستای سبیالن قنبر-فنوج2فنوج

رودوزیهای سنتی4022
سیستان 

وبلوچستان
100100فاطمه بلوچیصندوق کارآفرینی امیدنیکشهر روستای جکان1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی4023
سیستان 

وبلوچستان
160160فاطمه بلیدهءبانک کشاورزیشهرستان نیکشهر روستای مخت1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4024
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان سرباز بخش پارود 

شهر پارود خیابان بلوچ منزل 

شخصی

200200فاطمه بلیدییصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4025
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش پارود 

پارود جنب مسجد جامع
160160فاطمه بلیدییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4026
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

شیرمحمدچراغ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه بندهیبانک توسعه تعاون
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سوزن دوزی4027
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک بخش مرکزی دهستان 

جهلیان روستای سورکمب
200200فاطمه بنفشهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4028
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدروستای حسنخون1زهک

فاطمه بوستان 

افزون مالشاهی 

موخر

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

گلسازی4029
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه بی جوهربانک توسعه تعاونزهک روستای علی مردان1زهک

4030
پرواربندی شتر 

 نفر49

سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش مرکزی 

روستای خان بارانی

وزارت جهاد کشاورزی20002000فاطمه بیگم بارانیصندوق کارآفرینی امید

4031
طرح سوزن دوزی 

و خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
1سراوان

سراوان روستای زنگیان جنب 

مرکز جماعت تبلیغ
200200فاطمه بیگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی4032
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه بیگیپست بانکاسماعیل قنبر- هامون 1هامون

4033
پرورش گاوشیری 

به روش سنتی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی24002400فاطمه پاکدامنبانک کشاورزیکلوخی- زابل 2زابل

سوزن دوزی4034
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه پرستارصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای نوک آباد2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4035
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایراشنهر روستای ابتر خیابان 

امام خمینی
150150فاطمه پرویزپورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4036
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فاطمه پروینصندوق کارآفرینی امیدزهک روستای خواجه احمد1زهک

سوزن دوزی4037
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر دهستان هیچان 

روستای هشتیک پایین
پست بانک

فاطمه پروین 

جاکس
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4038
 )صنایع دستی 

(سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
4چابهار

چابهار دهستان پیرسهراب 

روستای ظهراب
200200فاطمه پشت رودیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4039
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای - شهرستان زهک 

سیاسر
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه پنجه کوبیصندوق کارآفرینی امید
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4040
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش مرکزی روستای کریم 

کشته
200200فاطمه پودینهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4041
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه پودینهبانک کشاورزیشهرستان نیمروز روستای کمالی1نیمروز

پرورش مرغ بومی4042
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز محمد اباد 

لورگ باغ
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه پودینهبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی4043
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

خراشادی
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه پودینهبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی4044
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز محمد اباد 

لورگ باغ
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه پودینهبانک کشاورزی

4045
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطیۤ

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه پودینهپست بانکروستای سنجرانی1هیرمند

پرورش مرغ بومی4046
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای فقیر 

لشکری
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه پودینهبانک کشاورزی

4047
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

محمد آباد لورگ باغ
وزارت جهاد کشاورزی540540فاطمه پودینه قدیمبانک کشاورزی

پوشاک4048
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه پیرانپست بانکزابل شیب اب روستای مالعلی1هامون

خیاطی4049
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

امیرنظام
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه پیرانبانک توسعه تعاون

پرورش زنبور عسل4050
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی480480فاطمه پیران پوربانک کشاورزیزهک روستای قلعه کهنه1زهک

4051
لباسهای محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه پیروز کمالپست بانکروستای ابوالفضل1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4052
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای گل اباد
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه پیری زیر 

کوهی
وزارت جهاد کشاورزی500500

خامه دوزی4053
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه پیکارپرسانبانک توسعه تعاونروستای فقیرلشکری1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4054
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه جان آبادیپست بانکروستای لوتک1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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4055
خیاطی و دوخت 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه جداویبانک توسعه تعاونخاش بخش مرکزی1خاش

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4056
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

حسین - بخش مرکزی- زابل 

آباد جر
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه جری زادهبانک کشاورزی

4057
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطیۤ

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه جهان تیغبانک توسعه تعاونروستای قجر محمد حسن1هیرمند

4058
پرورش گوسفند 

وبز

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک روستای علی 

جان گلزار

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه جهان تیغبانک کشاورزی

سوزن دوزی4059
سیستان 

وبلوچستان
3سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

روستای چراغان
200200فاطمه جهانتیغصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4060
پرورش گوسفند 

وبز

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک روستای علی 

جان گلزار

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه جهانتیغبانک کشاورزی

خیاطی4061
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه جهانتیغپست بانکروستای نهور1زابل

خیاطی4062
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک، بخش جزینک، 

روستای گوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه جهانتیغیبانک توسعه تعاون

پرورش گاو شیری4063
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

محمد اباد لورگه باغ
وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه جونابادیصندوق کارآفرینی امید

قالی بافی4064
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکنیمروز روستای حیدر اباد1نیمروز

فاطمه چهره 

سنجولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

پرورش مرغ بومی4065
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

منصوری
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه حدادبانک کشاورزی

دوخت لباس4066
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه حسنعلیبانک توسعه تعاونروستای ده میر-هامون1هامون

4067
پرورش دام سبک 

و سنگین

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

جاده شهرک . بنجار

روستای سرحدی.آقایی
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه حسینیبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی4068
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیفقیر قاسم-شهرستان هامون1هامون

فاطمه حسینی 

سرحدی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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سوزن دوزی4069
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

اسپه
200200فاطمه خاشیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4070
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه خالقدادیصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای آسپیچ2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4071
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

خیابان -هامون

شهیدمحمدحسین طباطبایی
140140فاطمه خلیلی فردصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4072
خیاطی و دوخت 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

افتخار آباد
200200فاطمه خمربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4073

طرح توجیهی 

کارگاه البسه ۤ

محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه خمرپست بانکروستای میرجعفر خان1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کار بافی4074
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

کربالی غالمحیدر
200200فاطمه خمربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی4075
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه خمربانک توسعه تعاونروستای آخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4076
طرح توجیهی 

زنبورداری

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای شندک کیان آباد
وزارت جهاد کشاورزی19681968فاطمه خندانپست بانک

4077
تولید سفال 

ماشینی

سیستان 

وبلوچستان
20زابل

بخش مرکزی روستای  –زابل 

محمدآباد بوالیی
پست بانک

فاطمه خندان 

بارانی ده امام جمعه
وزارت صنعت، معدن و تجارت2156021560

4078
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه خنیاگرصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمبل سلیمان2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک4079
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای جهانتیغ- زابل 1زابل

فاطمه خواجه علی 

جهان تیغی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

4080
عروسک دوزی و 

عروسک سازی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای خمک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه خیورصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی4081
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

- سند میرثعبان - دشتیاری 

روستای یعقوب زهی
200200فاطمه داداله زهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سوزن دوزی4082
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

روستای _شهرستان دلگان 

کالنظهور
200200فاطمه داشابصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4083
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای 

محمد آباد
200200فاطمه دامن افشانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4084

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه دامنیصندوق کارآفرینی امید

4085

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خیابان شهیدبهنام -خانی

محمدی

صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه دامنی خواهصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی4086
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

محمود آباد
200200فاطمه داناییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4087
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

شریف اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه داناییبانک کشاورزی

4088
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
120120فاطمه داودیپست بانکایرانشهر رسول اباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4089
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه داودیصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای زنگیان2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4090

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای خان محمد بریچی

200200فاطمه داوریبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4091
سیستان 

وبلوچستان
160160فاطمه دربینپست بانکچابهار بخش پالن روستای پالن2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4092
 )سوزندوزی 

(تولید پوشاک 

سیستان 

وبلوچستان
5چابهار

چابهار روستای رمین محله 

گلبهار
250250فاطمه درستهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4093
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه دستواربانک توسعه تعاونشهردراز- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی4094
سیستان 

وبلوچستان
160160فاطمه دستیارپست بانک18خیابان توحید مکران 1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی زنانه4095
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه دلخوشپست بانکروستای گیمان-بزمان-ایرانشهر1ایرانشهر

خیاطی4096
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای مال - شهرستان زهک 

ابراهیم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه ده مردهبانک توسعه تعاون

پرورش گوسفندوبز4097
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه ده مردهبانک کشاورزیروستا خمک1زهک

4098
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک بخش زراباد روستای 

سند سر
200200فاطمه ده مرده اولبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4099
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه دهمردهبانک توسعه تعاونزهک جزینک دهستان خمک1زهک

خیاطی4100
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه دهمردهپست بانکاله دو1زهک

4101
طرح توجیهی 

البسه محلی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای حاجی حسین شیرزایی 

از توابع سیادک
پست بانک

فاطمه ذورقی 

شیرزایی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4102
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه رازصندوق کارآفرینی امیدشهرستان زهک روستای قلعه نو1زهک

4103
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای حیدرآباد چرک
وزارت جهاد کشاورزی900900فاطمه رازصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی4104
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه ربانی نژادبانک توسعه تعاونکنارک روستای سورکمب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی4105
سیستان 

وبلوچستان
130130فاطمه رحمن پورصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیکشهر روستای مخت1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4106
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

پشته کمال
160160فاطمه رسول خانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4107
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

روستای - شهرستان قصر قند 

هیت
160160فاطمه رضاییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4108
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه رضایی بدرصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمب2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پرورش مرغ بومی4109
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه رضوانی فردبانک کشاورزیمحمدآباد-شهرستان هامون1هامون

خیاطی4110
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک روستای شهرک محمد 

شاه کرم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه رمرودیبانک توسعه تعاون

سوزن دوزی4111
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز راسک روستای احمد آباد
200200فاطمه رمگاهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4112
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک دهستان کهیر روستای 

حیدراباد
200200فاطمه رنجبر نوریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی4113
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه رهدارپست بانکهامون روستای کرمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4114
لباسهای محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه رهدارپست بانکهامون کرمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری4115
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی700700فاطمه رودباریصندوق کارآفرینی امیدنیمروز روستای فتح اهلل1نیمروز

خیاطی4116
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه روزی فربانک توسعه تعاونزهک روستا قلعه نو1زهک

سوزن دوزی4117
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

باال قلعه
200200فاطمه ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4118

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی470470فاطمه ریگیبانک کشاورزیکندرک- زهک2زهک

رودوزیهای سنتی4119
سیستان 

وبلوچستان
100100فاطمه ریوفی نژادصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیکشهر روستای مخت1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4120

بسته بندی 

محصوالت 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

بمپور روستای حسین -ایرانشهر

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه رییس زادهصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی4121
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

دهستان -بخش مرکزی-نیکشهر

روستای هشتیک- هیچان
200200فاطمه رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4122
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه رییسیصندوق کارآفرینی امیدچابهار بخش پالن روستای پالن2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی4123
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای حمیری
160160فاطمه رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4124
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

کوشوک
150150فاطمه رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4125
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای
200200فاطمه زارع هرفتهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4126
سیستان 

وبلوچستان
120120فاطمه زرد کوهیپست بانکایرانشهر ابتر روستای گنج آباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4127
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز راسک روستای احمد آباد
200200فاطمه زنده دلصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4128
فروشگاه مواد 

غذایی

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

- دلگان-سیستان و بلوچستان

-دهستان گنبد-بخش مرکزی

روستای چاه کیچی

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه زهرا بهزادی 

ناز
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

کار بافی4129
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای دهنو- نیمروز 1نیمروز

فاطمه زینلی 

شوردی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4130

توسعه و تجهیز 

لوازم آرایشی و 

بهداشتی

سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

شهرستان دلگان مرکز شهر 

(ع)بلوار امام علی -گلمورتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فاطمه سابقی نژادصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی4131
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

شهرستان دلگان روستای چاه 

کیچی
150150فاطمه سابقی نژادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4132

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه سابکیصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی4133
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه سارانیپست بانکروستای صوفی-شهرستان هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تایپیست4134
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه سارانیبانک توسعه تعاوننیمروز-ادیمی1نیمروز
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سوزن دوزی4135
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه سارانیبانک توسعه تعاونروستای اسماعیل قنبر1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری4136
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزنیک 

روستای علی جعفر سفلی
وزارت جهاد کشاورزی18501850فاطمه سارانیبانک کشاورزی

4137
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش - شهرستان هیرمند 

شهرک گل بیک- مرکزی 
بانک کشاورزی

فاطمه سارانی 

کوچک
وزارت جهاد کشاورزی200200

گلسازی4138
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه سارانیانبانک توسعه تعاوننیمروز روستای منصوری1نیمروز

4139
طرح توجیهی 

تولید البسه محلی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش مرکزی 

شهر دوست محمد کندو علیا 

روبروی 3گلها -بلوار گلها 

کتابخانه امام علی داخل کوچه 

سمت چپ درب دوم

200200فاطمه سارونیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید صنایع چرم4140
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بنجار شهرک آقایی روبروی 

بخشداری
200200فاطمه ساالرزادهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4141
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه ساالریپست بانکدهنو کرباسک- جزینک - زهک1زهک

4142

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن ۤ

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه ساالریبانک توسعه تعاونلنگر بارانی1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4143
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر دهستان ابتر جنب 

مساجد جامع
100100فاطمه ستوانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4144
خیاطی و تولید 

پوشاک

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونکنگ شیرعلی خان-هیرمند1هیرمند

فاطمه سرابندی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

4145
طر توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای سراوانی

200200فاطمه سراوانیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی4146
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه سرحدیپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون
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4147

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی360360فاطمه سرگزیبانک کشاورزیروستای بدیل- زهک2زهک

خیاطی4148
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه سرگزیبانک توسعه تعاونروستای خمرابادمیرزنگ-زابل1زابل

خامه دوزی4149
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

کچیان
200200فاطمه سرگزیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی4150
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امید بهمن22زهک خ 1زهک

فاطمه سرگلزایی 

سرور
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

قالیبافی4151
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه سرگلزائیپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

پرورش زنبور عسل4152
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

بخش -شهرستان زهک

روستای جهان آباد ۰جزینک

سنجرانی

وزارت جهاد کشاورزی400400فاطمه سنجرانیبانک کشاورزی

گلیم بافی4153
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای علیجعفر علیا
200200فاطمه سنجرانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرواربندی بره4154
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی483483فاطمه سنجرانیبانک کشاورزیروستای جانی گلزار1زهک

4155
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای مال علی

200200فاطمه سنچولیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4156
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه سنچولیبانک توسعه تعاوننیمروز روستای ده عیسی1نیمروز

4157

جمع آوری و 

فروش محصوالت 

لبنی

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون، روستای 

تیمورآباد، جنب مسجد صاحب 

الزمان

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه سنچولیبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی4158
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

حیدراباد
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه سنچولیبانک کشاورزی

سوزن دوزی4159
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه سهراب زهیبانک توسعه تعاونآبادان- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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4160
سوزن دوزی 

صنایع دستی

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونسراوان روستای دزک2سراوان

فاطمه سیدی 

سنگلی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک4161
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه سیاسربانک توسعه تعاونخیابان امام خمینی- هیرمند1هیرمند

پرورش مرغ بومی4162
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

- بخش مرکزی بنجار- زابل 

روستا نهور
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه شاقوزاییبانک کشاورزی

4163
پرورش گاوشیری 

به روش سنتی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی19201920فاطمه شاهرودیبانک کشاورزیزاهدان دهکده دامداران2زاهدان

سوزن دوزی4164
سیستان 

وبلوچستان
120120فاطمه شعلی برپست بانکروستای ریکپوت- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4165
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

شهر راسک محله امام آباد
200200فاطمه شکریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4166
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه شهدادیپست بانکروستای حسین اباد فلفلی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تایپیست4167
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه شهرکیبانک توسعه تعاونقرقری-هیرمند1هیرمند

دوخت لباس4168
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه شهرکیپست بانکروستای شهرک میر-هامون1هامون

السه محلی4169
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه شهرکیبانک توسعه تعاونشهرستان نیمروز روستای پیران1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی4170
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای حسین اسماعیل
200200فاطمه شهرکیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک4171
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه شهرکیپست بانکشهرک میر- هامون 1هامون

پرورش مرغ بومی4172
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای -شهرستان هامون 

محمد اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه شهرکیبانک کشاورزی

خامه دوزی4173
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای 

حسین اسماعیل

200200فاطمه شهرکیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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گلیم بافی4174
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

فاطمه شهرکی ده 

سوخته
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی4175
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای 

جزینک

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه شهرکی 

مقدم
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

نازک دوزی زنانه4176
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه شولی برپست بانکپیرانچ- دامن - ایرانشهر 1ایرانشهر

سوزندوزی4177
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای سیاه 

پشته
200200فاطمه شیبکپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی4178
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای حسین آبادی
200200فاطمه شیبکبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4179
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

زهک
160160فاطمه شیخپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4180
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای ملک 

حیدری
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فاطمه شیخصندوق کارآفرینی امید

4181
دوخت لباسهای 

محلی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای گلخانی-سابوری
200200فاطمه شیخبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4182
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه شیخ زادهصندوق کارآفرینی امیدبخش مرکزی روستای تیس1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4183
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه شیخیپست بانکروستای محمداباد2هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی4184
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای لطف -شهرستان هامون

اهلل
200200فاطمه شیخی کبیرپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4185
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

شهرستان فنوج بخش مرکزی 

روستای سبیالن
200200فاطمه شیرانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی4186
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه شیرانیبانک کشاورزیشهرستان فنوج روستای سبیالن1فنوج

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس4187
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه صادقیپست بانکروستای فیروزه ای-هامون1هامون
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گلیم بافی4188
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه صفدریپست بانکشهرستان زابل روستای رضا جر1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کار بافی4189
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه صیادبانک توسعه تعاونفقیر لشگری- نیمروز 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید البسه محلی4190
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای یزدانپور
200200فاطمه صیاد اربابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4191
تولید لباس محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای یزدانپور
200200فاطمه صیاد اربابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید حصیر4192
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای صفر 

اربابی
200200فاطمه صیاد اربابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4193
تولید لباس محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای صفر اربابی
200200فاطمه صیاد اربابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4194
سیستان 

وبلوچستان
8080فاطمه صیادساالرپست بانکچابهار روستای کمب1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4195

طرح توجیهی 

کارگاه البسه 

محلی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای جما

200200فاطمه ظروفیانبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی4196
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه ظفرفرهادبانک توسعه تعاوننیمروز روستای طاغذی1نیمروز

خیاطی4197
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه عارفیبانک توسعه تعاونزهک روستای حسین آبادی1زهک

تولید پوشاک4198
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه عالی مقدمپست بانکلوتک- هامون 1هامون

پرورش مرغ بومی4199
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

منصوری
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه عامریبانک کشاورزی

4200
خیاطی و تولید 

پوشاک

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه عباسیپست بانکروستای کیخا-هامون1هامون

4201
سوزن دوزی 

وسکه دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه عبدالهیصندوق کارآفرینی امیدچاه خدابخش_شهرستان دلگان1دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4202
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

استان س و ب شهرستان دلگان 

(س)روستای شهرک الزهرا 
وزارت جهاد کشاورزی300300فاطمه عبدالهی نظرصندوق کارآفرینی امید
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4203
پولک و منجوق 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه عسکریبانک توسعه تعاوننیمروز روستای غالمعلی1نیمروز

4204
- مشاغل خانگی 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه عسکریبانک توسعه تعاونشهرک محمد شاهکرم1زهک

سوزن دوزی4205
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه عظیمیبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4206
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه عظیمیبانک توسعه تعاونخاش بخش ایرندگان1خاش

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4207
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای رشید۰مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه عظیمی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی800800

خیاطی4208
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه عظیمی نیاپست بانکشهرستان نیمروز شهرک گلخانی1نیمروز

خامه دوزی4209
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای حیدر اباد جنب -نیمروز

چرک
200200فاطمه علی دادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4210
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه علی زادهبانک توسعه تعاونروستای حسنخون-زهک 1زهک

خیاطی4211
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه علی صوفیبانک توسعه تعاونهامون1هامون

4212
تولید لباس محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونشهرستان نیمروز روستای الری1نیمروز

فاطمه غالمی 

پودینه
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4213

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای برج میر گل

200200فاطمه فخیرهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خامه دوزی4214
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه فرزانهبانک توسعه تعاونزهک روستای شیخ لنگی1زهک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4215
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک، بخش جزینک، 

روستای گوری
پست بانک

فاطمه فریفته 

جهانتیغ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

سوزن دوزی4216
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

گنز
200200فاطمه فیروزیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4217
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه قاسمیبانک توسعه تعاوندهستان جهلیان1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی4218
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

گنز
پست بانک

فاطمه قاسمی 

دادکان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4219
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه قزاقیبانک توسعه تعاونروستا حسنخون1زهک

سوزن دوزی4220
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

گنز
بانک توسعه تعاون

فاطمه قنبرپور 

مارندگان
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

آرایشگاه زنانه4221
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

شهرستان دلگان روستای چاه 

کیچی
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250فاطمه قنبری رادصندوق کارآفرینی امید

لباسهای محلی4222
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه قهقاییپست بانکروستای ارباب1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی4223
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه قهقاییبانک کشاورزیزابل1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرده دوزی4224
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه قورزاییبانک توسعه تعاونروستای دادی- هامون1هامون

سوزن دوزی4225
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه کارگریبانک توسعه تعاونچابهار روستای نوک آباد2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4226
خیاطی و دوخت 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

اسپیتک
200200فاطمه کدخدابانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4227
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه کدهبانک کشاورزی9بلوار میرحسینی میرحسینی 1زابل

دامداری4228
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300فاطمه کردصندوق کارآفرینی امیدخاش روستای سنگان درونه3خاش

خیاطی4229
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه کرد زابلیبانک توسعه تعاونزهک روستای ملک حیدری1زهک

سوزن دوزی4230
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر چاه جمال جنب 

مسجد جامع
پست بانک

فاطمه کسرایی 

ایرندگان
120120

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

لباس محلی4231
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای نهور-زابل1زابل

فاطمه کشته گر 

خواجه داد
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید البسه محلی4232
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
140140فاطمه کلبعلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی4233
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه کهخاپست بانکروستای سیاه پشته1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4234
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

روستا - بخش مرکزی- زابل 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی990990فاطمه کوهستانیبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی4235
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای - شهرستان زهک 

علیجان گلزار
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه کوهکنصندوق کارآفرینی امید

خیاطی4236
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه کوهکنپست بانکروستای کندیکه1هیرمند

گلیم بافی4237
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه کیخاپست بانکروستای آخوند غالمی- هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی4238
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای کیخا -شهرستان هامون

رسول
200200فاطمه کیخاپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس4239
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه کیخامفردبانک توسعه تعاونروستای شهررضا-هامون1هامون

4240
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای غالمعلی-مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی640640فاطمه کیخای مقدمبانک کشاورزی

سوزن دوزی4241
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه گرگیچصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمب2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4242
پرورش )دامداری

(گوسفند و بز

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

دهستان _شهرستان ایرانشهر 

روستای قلعه تاروان_دامن
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه گلزارپوربانک توسعه تعاون

خامه دوزی4243
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه گلشاهیبانک توسعه تعاونروستای درگی1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4244
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

روستای قاسم آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه گلوی ثانیبانک کشاورزی

خیاطی4245
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونشهرستان زهک روستای خالقداد1زهک

فاطمه گنجعلی 

بنجار
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

ضخیم دوزی زنانه4246
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه گنجیپست بانکجعفر آباد- بمپور - ایرانشهر 1ایرانشهر

پرورش مرغ بومی4247
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای ژاله ای۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه گنجیبانک کشاورزی
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سوزندوزی4248
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

روستای -بخش مرکزی-فنوج

کشکان
200200فاطمه لشکریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خرازی4249
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250فاطمه لشکریصندوق کارآفرینی امیدکتیچ1فنوج

تولید حصیر4250
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای صفر 

اربابی
200200فاطمه لشکری صیادبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4251
کارگاه تولید 

صنایع دستی

سیستان 

وبلوچستان
20002000فاطمه لطفیصندوق کارآفرینی امیدمنزل آب- زاهدان- س و ب2زاهدان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4252
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه لطیف بارانیبانک توسعه تعاونروستای لوتک1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک4253
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه لک پوربانک توسعه تعاوننیمروز روستای ساختمان1نیمروز

4254
طرح توجیهی 

کارگاه حصیر بافیۤ

سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه لکزاییپست بانکقرقری1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4255
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای محمد اباد هراتی
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه لکی مطلقبانک کشاورزی

4256
دوخت البسه 

محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه لگزیبانک توسعه تعاونروستای فقیر لشکری- نیمروز 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4257
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر روستای چاه جمال 

16خیام 
200200فاطمه مارندگانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4258

خرید تراکتور 

 تک ۴۷۵

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی570570فاطمه مالداربانک کشاورزیزهک روستای ترقویی2زهک

سکه دوزی4259
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای افتخارآباد
200200فاطمه مباشریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4260
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه محتاج زهیصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای احمدآباد2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

4261

طرح )سوزن دوزی

بدون بیکار 

کلینک اعظم 

(خانی

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه محسنیصندوق کارآفرینی امید

خیاطی4262
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

امیرنظام
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه محمدزاییپست بانک

ارایش و پیرایش4263
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

 جاده بمپور روستای 5کیلومتر

کریم اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه محمدی پورصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی4264
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان خمک روستای گوری
بانک توسعه تعاون

فاطمه محمدی 

مالشاهی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4265
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه محمودیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمب2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4266
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه مختاریصندوق کارآفرینی امیدزهک روستای ارباب1زهک

4267
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

/ بمپور شرقی / ایارنشهر 

روستای اسالم آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه مسافرصندوق کارآفرینی امید

پرورش مرغ بومی4268
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه مشایخیبانک کشاورزیکرباسک- بخش مرکزی- زابل 1زابل

تولید پوشاک4269
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای فیروزه ای- هامون 1هامون

فاطمه مظاهری 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

پرورش مرغ بومی4270
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه مفردبانک کشاورزیشهرستان هامون روستا عباسیه1هامون

دامداری4271
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه مگسیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور سعیداباد1ایرانشهر

سوزن دوزی4272
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

کمب
200200فاطمه مالزادهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4273
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

-بخش سرباز - شهرستان سرباز 

 روستای گروه
200200فاطمه مالزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4274
طرح توجیهی 

پرورش گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه مالشاهیبانک کشاورزیزابل بخش مرکزی بنجار1زابل
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4275
طرح توجیهی 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه مالشاهیبانک توسعه تعاونهامون1هامون

خامه دوزی4276
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

زابل بخش مرکزی روستای فتح 

اهلل
پست بانک

فاطمه منصور 

بستانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک4277
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه مهجوببانک توسعه تعاونروستای چکل- هیرمند1هیرمند

سوزن دوزی4278
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونچهاربیتی/ کهیر / کنارک 1کنارک

فاطمه مهدوی 

گزیک
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی بلوچ4279
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه مهدیانصندوق کارآفرینی امیدشهرمحمدان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4280
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بخش بمپور ریکپوت 

کوچه شهید کاله دوز
120120فاطمه مهرنوشپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4281
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه میرصندوق کارآفرینی امیدروستا خمک1زهک

قالبافی4282
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه میرصندوق کارآفرینی امیدزهک روستا ملک حیدری1زهک

4283
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100فاطمه میرصندوق کارآفرینی امید

دوخت لباس4284
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

خ امام -محمدآباد-هامون

خمینی کوچه شهید باهنر
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه میربانک توسعه تعاون

گلیم بافی4285
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای کیخا 

رسول
200200فاطمه میرپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی4286
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه میرپست بانکروستای حمزه اباد1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4287

پرورش و 

نگهداری زبور 

 کندو100عسل 

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش نوک آباد شهرک گوهر 

کوه
وزارت جهاد کشاورزی700700فاطمه میربانک کشاورزی

4288
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش رمین روستای 

عثمان اباد
160160فاطمه میر بلوچزهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

4289
پرورش گوسفند 

پرواری

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

بخش نوک آباد دهستان نازی 

روستای میر آباد
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه میر 

بلوچزهی ریگی
وزارت جهاد کشاورزی300300

گلیم بافی4290
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه میراصغریبانک توسعه تعاونشهرستان نیمروز شهرک گلخانی1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپرمارکت4291
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان بخش جلگه 

چاه هاشم روستای اسفند
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فاطمه میرانیبانک توسعه تعاون

4292
پرورش بز و 

گوسفند داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حسین آباد ۰مرکزی

میرشاه

وزارت جهاد کشاورزی10001000فاطمه میرشاهیصندوق کارآفرینی امید

خیاطی4293
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه میرشکاربانک توسعه تعاونزهک روستای علی مردان1زهک

دوخت لباس4294
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه میرشکارپست بانکروستای لطف اله-هامون1هامون

تولید پوشاک4295
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون بخش تیمور 

آباد روستای لطف اهلل
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه میرشکاربانک توسعه تعاون

پوشاک4296
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه میرشکارپست بانکروستای آخوند غالمی1هامون

خیاطی4297
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه میرشکاریبانک توسعه تعاونشهرستان زهک روستای کود1زهک

قالی بافی4298
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه میرشکاریپست بانکروستای کربالیی علی-هامون1هامون

خیاطی4299
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه میرصوفیبانک توسعه تعاونزهک روستای ارباب1زهک

خیاطی4300
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک روستای حاج حسین 

دهمرده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه میریبانک توسعه تعاون

گلیم بافی4301
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای 

صفدرمیربیک

200200فاطمه میری فربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری4302
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستا - بخش مرکزی- زابل 

کربالیی قربان
بانک کشاورزی

فاطمه میری 

کرباسکی
وزارت جهاد کشاورزی700700
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4303
 475خریدتراکتور 

تک باادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی540540فاطمه میش کاربانک کشاورزیمحمدآباد1هامون

پرورش گاو شیری4304
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای افضل اباد-سابوری
وزارت جهاد کشاورزی700700فاطمه میش مستصندوق کارآفرینی امید

تولید پوشاک4305
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه میشکارپست بانکروستای لطف اهلل- هامون 1هامون

4306
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی100100فاطمه ناروییصندوق کارآفرینی امیدغریب آباد- بزمان - ایرانشهر 1ایرانشهر

رودوزیهای سنتی4307
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

هیتک
150150فاطمه ناروییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4308

طرح توجیهی 

کارگاه البسه ۤ

محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه ناروییپست بانکروستای میر جعفر خان1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4309
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه ناروییصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای جعفراباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4310
پرورذش گوسفند 

داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش مرکزی روستای پیری 

بنیاد
وزارت جهاد کشاورزی300300فاطمه نارویی الریصندوق کارآفرینی امید

4311
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حسین اباد جر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه ناصریصندوق کارآفرینی امید

4312

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای خمک-زهک2زهک

فاطمه ناکام 

دهمرده
وزارت جهاد کشاورزی570570

رودوزیهای سنتی4313
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

هیچان
100100فاطمه نامیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4314
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونزهک وستای خمک1زهک

فاطمه نخ زری 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

دوخت لباس4315
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه نخعیبانک توسعه تعاونروستای سدکی-هامون1هامون
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رودوزیهای سنتی4316
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه نساء مبارکیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیکشهر روستای راوگ1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

اقامتگاه بوم گردی4317
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه نصرتیصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای هوشک2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4318

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه نصرتیصندوق کارآفرینی امید

سوزندوزی4319
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند شهر ساربوک 

روستای ساربوک
200200فاطمه نصرتی نیاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی4320
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش تیمور -شهرستان هامون 

روستای تیمورآباد-آباد 

200200فاطمه نظامی مقدمبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4321
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه نظری سیاسربانک کشاورزیبخش مرکزی جهانتیغ- زابل 1زابل

گلیم بافی4322
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش تیمور -شهرستان هامون 

روستای تیمورآباد-آباد 

پست بانک
فاطمه نظری سیاه 

سر
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4323
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه نعمتی زادهصندوق کارآفرینی امیدچابهار بخش پالن روستای پالن2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک4324
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه نغزعلیپست بانکهامون خیابان منصور برخوردار1هامون

تولید پوشاک4325
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه نقزعلیپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

گلیم بافی4326
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

دهستان خمک روستای گوری
200200فاطمه نهاریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی4327
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

بخش مرکزی روستای کمب 

بلوار امام روبروی مرکز بهداشت
200200فاطمه نوابیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی4328
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای علیجعفر علیا
200200فاطمه نورزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4329
سیستان 

وبلوچستان
6060فاطمه نوروزیپست بانکایرانشهر شهردراز علی اباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4330
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه نوریبانک توسعه تعاونزهک روستای احمد علی خان1زهک

سوزن دوزی4331
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

زهک
100100فاطمه نوریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4332
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای ترشاب
200200فاطمه نیازکیخابانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4333
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه نیک بیانبانک کشاورزیروستای باغک1هامون

4334
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای سادات۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه هاشمیصندوق کارآفرینی امید

خیاطی4335
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه هراتیبانک توسعه تعاونروستا سهراب غالمی1زهک

4336
سری دوز 

سرویس خواب

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه هراتیبانک توسعه تعاونبمپور دوراهی سد1ایرانشهر

4337
خیاطی و تولید 

پوشاک

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای بزی-نیمروز1نیمروز

فاطمه هراتی 

اسکندری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

4338
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کربالیی قریان۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی10001000فاطمه هراتی اکرمیصندوق کارآفرینی امید

4339
پولک و منجوق 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه هراتی کبیرپست بانکنیمروز روستای عیسی1نیمروز

تولید پوشاک4340
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه هراتی کبیرپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون
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خیاطی4341
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه وزیری مهربانک توسعه تعاونروستای ابوالفضل-هامون1هامون

قالیبافی4342
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای پنجکه-هامون1هامون

فاطمه وظیفه دان 

مالشاهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

البسه محلی4343
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه یارعلیبانک توسعه تعاونشهرستان نیمروزروستای الری1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش دام سبک4344
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش بخش مرکزی دهستان 

پشتکوه روستای اسالم اباد
وزارت جهاد کشاورزی300300فاطمه یاشتمنصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی4345
سیستان 

وبلوچستان
200200فاطمه یاوریانپست بانکروستای غالمی- هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی4346
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش تیمور -شهرستان هامون 

روستای صوفی-آباد 

200200فاطمه یوسف زاییپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4347
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای لنگر بارانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه یونس بارانیبانک توسعه تعاون

خیاطی4348
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاظمه علی احمدیبانک توسعه تعاونروستای جهانگیر- زهک 1زهک

تایپیست4349
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فایزه زاده میربانک کشاورزینیمروز1نیمروز

سوزن دوزی4350
سیستان 

وبلوچستان
200200فایزه آذریصندوق کارآفرینی امیدروستایی سند میر ثوبان1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4351
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش پارود 

پارود جنب مسجد جامع
160160فایزه بلیدییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4352
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

هامون
200200فایزه پاکزادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4353
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فایزه رضوانی نیابانک توسعه تعاونروستای سنجرانی1هیرمند

4354
خامه دوزی 

سنتی سیستان

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش مرکزی روستای - نیمروز 

پیران
200200فایزه سارانی مقدمبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی4355
سیستان 

وبلوچستان
200200فایزه سلیمانی پروربانک توسعه تعاونکنارک روستای سعیدآباد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی4356
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای 

صفدرمیربیک

200200فایزه عباسیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4357
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

گنز
بانک توسعه تعاون

فایزه قنبرپور 

مارندگان
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4358
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر دامن روستای کوران 

علیا
120120فایزه میرکازهی نژادپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4359
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای بیت آباد
200200فایضه بمبویانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4360
پرورش گوسفند 

 راسی199پرواری 

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- بخش مرکزی - زهک 

روستای شهید نورزهی
وزارت جهاد کشاورزی22802280فایضه چنانه گرگیجبانک کشاورزی

تولید پوشاک4361
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فائزه میرپست بانککوچه باهنر- هامون1هامون

سوزن دوزی4362
سیستان 

وبلوچستان
200200فتانه رجب زادهصندوق کارآفرینی امیدابترروبروی پارک1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4363
سیستان 

وبلوچستان
200200فتانه سعادتیبانک توسعه تعاونروستای ازادی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4364
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

بخش مرکزی روستای 

شیرمحمد بازار
200200فخریه بجارزاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4365

تجهیز استخر 

پرورش ماهی 

گرمابی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت300300فداحسین راشکیصندوق کارآفرینی امیدروستای شیب گوره- زهک 1زهک

خرید تراکتور4366
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای - بخش مرکزی - زابل 

اسکل
وزارت جهاد کشاورزی460460فرامرز خواجه دادبانک کشاورزی

4367
پرورش گوسفند 

 راسی199پرواری 

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای شیب گوره- زهک 2زهک

فرامرز شیخ لنگی 

قلعه نو
وزارت جهاد کشاورزی14401440
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خرازی4368
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرامرز مرادیصندوق کارآفرینی امیدبخش کتیج-فنوج2فنوج

دامداری4369
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش روستای 

ترشاب کند زرد
وزارت جهاد کشاورزی300300فرامرز هاشم زهیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی4370
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

سند میرسوبان
200200فرح پور سالمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4371
 )صنایع دستی 

(سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
4چابهار

چابهار پالن روستای شیخ 

ابراهیم بازار عرب زهی
160160فرحناز بجار زاییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری4372
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز 

روستای حیدراباد فتح ۰مرکزی

اله

وزارت جهاد کشاورزی960960فرحناز پودینهبانک کشاورزی

سوزن دوزی4373
سیستان 

وبلوچستان
200200فرحناز چیت بندصندوق کارآفرینی امیدروستای حیط-راسک1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4374
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فرحناز روان نمابانک کشاورزیشهرستان نیمروز روستای بزی1نیمروز

تولید پوشاک4375
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرحناز سارانیبانک توسعه تعاونقاسم اباد- زابل 1زابل

4376

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک485فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای حاجی مجید عیسی 

زهی

وزارت جهاد کشاورزی500500فرحناز عیسی زهیبانک کشاورزی

4377

جمع آوری و 

بسته بندی 

گیاهان دارویی

سیستان 

وبلوچستان
3سراوان

سراوان بخش مرکزی جاده کولو 

منطقه عشایری
سازمان امور عشایر ایران200200فرحناز کرامتی پورصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی4378
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش نوک اباد 

روستای میرآباد
صندوق کارآفرینی امید

فرحناز مستان باال 

خانه
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی4379
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

روستای حیدرآباد
200200فرحناز میرالهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4380
سیستان 

وبلوچستان
100100فرحناز نرماشیریپست بانکتوردان- بمپور - ایرانشهر 2ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4381
خرید تراکتور 

 تک475مدل 

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش - شهرستان نیمروز

روستای حلیم خان- مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی360360فرحناز نوشیراوانیبانک کشاورزی
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قالی بافی4382
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرحناز هراتی گلیبانک توسعه تعاونهامون1هامون

نخ ریس سنتی4383
سیستان 

وبلوچستان
200200فرخ بزیبانک توسعه تعاونشهرستان زابل روستای دکه گز1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری4384
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

بخش - شهرستان زهک 

روستای شیخ لنگی- جزینک 
وزارت جهاد کشاورزی200200فرخ دهمرده قلعه نوبانک کشاورزی

گلیم بافی4385
سیستان 

وبلوچستان
200200فرخ سارانیپست بانکروستای ارباب1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4386
 10گاو شیری 

راسی

سیستان 

وبلوچستان
3خاش

شهرستان خاش روستای افتخار 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی15001500فرخ شهرکیبانک کشاورزی

4387
لباسهای محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
200200فرخ صوفیپست بانکروستای ارباب1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4388
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100فرخ فقیریصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی4389
سیستان 

وبلوچستان
200200فرخ کهخابانک توسعه تعاونشهرستان هامون روستای کول1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4390
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100فرخ میرصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی4391
سیستان 

وبلوچستان
200200فرخ میرپست بانکروستای حمزه اباد1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4392
سیستان 

وبلوچستان
200200فرخ میش کاربانک توسعه تعاونروستای لوتک1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4393
سیستان 

وبلوچستان
200200فرخنده زارعیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4394
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فرخنده عزیزیبانک کشاورزیفقیرلشکری-شهرستان نیمروز1نیمروز

4395
خرید تراکتور و 

تجهیزات

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای - دامن - ایرانشهر 

آبادان
بانک کشاورزی

فردوس دامنی 

زمانی
وزارت جهاد کشاورزی730730
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4396
پرورش گوسفند 

 راسی199پرواری 

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای شیب گوره- زهک 4زهک

فرزاد شیخ لنگی 

قلعه نو
وزارت جهاد کشاورزی18501850

پرورش طیور4397
سیستان 

وبلوچستان
7زاهدان

زاهدان بخش نصرت اباد 

3مجتمع دام و طیور شماره 
وزارت جهاد کشاورزی1160011600فرزاد ناروییبانک کشاورزی

گوسفند پرواری4398
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300فرزاد یارمحمدزائیصندوق کارآفرینی امیدخاش روستای ناصری1خاش

سوزن دوزی4399
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سرباز بخش پارود شهر پارود 

خیابان معلم
200200فرزانه ابرکار نورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4400
سیستان 

وبلوچستان
200200فرزانه امیریانصندوق کارآفرینی امیدچابهار میرثعبان2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4401
طرح توجیهی 

کارگاه حصیر بافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند دوست محمد
200200فرزانه آذرنوشبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4402
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش مرکزی 

روستای فخیره سفلی

بانک توسعه تعاون
فرزانه آرایش 

خورشید
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کارگاه گلیم بافی4403
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای شندک
بانک توسعه تعاون

فرزانه بارانی 

پورجدید
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4404

طرح توجیهی 

کارگاه البسه ۤ

محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200فرزانه بامریپست بانکروستای میر جعفر خان1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4405
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200فرزانه بزیبانک کشاورزی

4406

کارگاه سوزن 

دوزی و خیاطی 

لباس زنانه محلی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای دزک2سراوان

فرزانه بلورکان 

جهان تیغ نواب
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری سنتی4407
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی13001300فرزانه بمبویانیبانک کشاورزیخاش روستای بیات اباد2خاش
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پرورش مرغ بومی4408
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فرزانه پهلوانبانک کشاورزیروستای الری-زهک1زهک

البسه محلی4409
سیستان 

وبلوچستان
200200فرزانه پودینهپست بانکشهر هیرمند1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری4410
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500فرزانه پورانوشصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر دهستان ابتر1ایرانشهر

4411
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

سند میر سوبان
200200فرزانه پیادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4412
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

نوش آباد
200200فرزانه جمشید زهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4413
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرزانه جهان تیغیبانک توسعه تعاونزهک روستای گوری1زهک

پرورش مرغ بومی4414
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

دهباشی
وزارت جهاد کشاورزی200200فرزانه جهانتیغبانک کشاورزی

پرورش دام4415
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300فرزانه جوادی مقدمصندوق کارآفرینی امیدخاش پشتکوه روستای دوربن1خاش

سوزن دوزی4416
سیستان 

وبلوچستان
200200فرزانه خازن چینصندوق کارآفرینی امیدکنارک روستای درک2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4417
فرش دستباف و 

دستبافته ها

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرزانه ذوالفقاریبانک توسعه تعاونروستای خمر- هیرمند1هیرمند

سوزن دوزی4418
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

کمبل
200200فرزانه راهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی4419
سیستان 

وبلوچستان
160160فرزانه رنجبربانک کشاورزیشهرستان نیکشهر روستای زهک1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4420
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرزانه ریکیبانک توسعه تعاونزهک روستای امیرنظام1زهک

پرورش مرغ بومی4421
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فرزانه ریکیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز شهرک گلخانی1نیمروز

قالیبافی4422
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش روستای ناصر 

اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرزانه ریگیصندوق کارآفرینی امید

نمد بافی4423
سیستان 

وبلوچستان
3سراوان

سراوان روستای ناهوک منطقه 

عشایری
سازمان امور عشایر ایران200200فرزانه رییسیصندوق کارآفرینی امید



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سوزن دوزی4424
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

بیت آباد
پست بانک

فرزانه زاددهش 

طالیه
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4425

طرح توجیهی 

خرید تراکتور و 

ادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
3هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند روستای 

میلک

بانک کشاورزی
فرزانه سرابندی 

جوان
وزارت جهاد کشاورزی569569

دوخت لباس4426
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرزانه صادقیپست بانکحسن اباد-هامون1هامون

4427
تولید لباس محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای دهنو ادیمی
200200فرزانه صیاد اربابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4428
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرزانه عالجیبانک توسعه تعاونزهک روستای اله دو1زهک

4429
طرح توجیهی 

قالی بافی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرزانه علی صوفیپست بانکروستای هراتی1زابل

4430
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

سند میر ثوبان
200200فرزانه غنی ظاهرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4431
سیستان 

وبلوچستان
200200فرزانه فاضلیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمب2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4432
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

-شهرستان سرباز بخش مرکزی 

 امام آباد
200200فرزانه قزاق پورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4433
سیستان 

وبلوچستان
100100فرزانه قالسیپست بانکایرانشهر بمپور روستای دهمیر1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4434
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای درونه سنگان
200200فرزانه کردصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4435
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرزانه گرگیچبانک توسعه تعاونزهک روستای اله دو1زهک

سوزن دوزی4436
سیستان 

وبلوچستان
200200فرزانه گلستانیبانک توسعه تعاونچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس4437
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

کوچه شهید -محمداباد-هامون

برخوردار
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرزانه مباشریبانک توسعه تعاون

گلسازی4438
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرزانه مباشریبانک توسعه تعاونزهک روستای امیرنظام1زهک
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خیاطی4439
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای - شهرستان هیرمند 

ملنگ حسن
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرزانه میربانک توسعه تعاون

سوزندوزی4440
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

بخش مرکزی دهستان کهیر 

روستای حیدرآباد
200200فرزانه میرانبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خرید تراکتور4441
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی543543فرزانه میرشکاربانک کشاورزیزاهدان دو راهی زابل1زاهدان

خیاطی4442
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرزانه نایگانبانک توسعه تعاونزهک روستای عطامحمد1زهک

سوزن دوزی4443
سیستان 

وبلوچستان
200200فرزانه نصرتیصندوق کارآفرینی امیدکنارک روستای پارک هوتان2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4444
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرزانه نوری نژادبانک توسعه تعاوننیمروز خیابان معلم1نیمروز

4445
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200فرشاد بزی صابرپست بانکروستای نادر-زهک1زهک

گوسفند پرواری4446
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی400400فرشاد جمالزهیبانک کشاورزیخاش روستای قاسم آباد2خاش

4447
خدمات 

کامپیوتری

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

بمپور خیابان امام خمینی 

کوچه ابرون
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرشته ابرونصندوق کارآفرینی امید

4448
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش - شهرستان هیرمند 

روستای علیمراد- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی200200فرشته ارجونیبانک کشاورزی

سوزن دوزی4449
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

هیتگر
200200فرشته ایرندگانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4450
سوزن دوزی و 

مشاغل خانگی

سیستان 

وبلوچستان
160160فرشته برشانبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای بگ1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گوسفند4451
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بخش دامن روستای 

توکر
وزارت جهاد کشاورزی200200فرشته برهانزهیپست بانک

پوشاک4452
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت245245فرشته بوستان افروزپست بانکمحمدآباد-هامون1هامون

سوزن دوزی4453
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

استان سیستان و بلوچستان ، 

شهرستان چابهار ، روستای 

کمب

200200فرشته بیجارزهیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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گلیم بافی4454
سیستان 

وبلوچستان
200200فرشته پودینهبانک توسعه تعاونشهرستان هامون روستای رضا1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4455
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

منصوری
بانک کشاورزی

فرشته جهانی 

ادیمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

سوزن دوزی4456
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بغدانیه1ایرانشهر

فرشته چارق زاده 

دادکانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4457
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصری
200200فرشته خداوردیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4458
سیستان 

وبلوچستان
160160فرشته ده مردهبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4459
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

روستای - شهرستان قصرقند 

لوریانی
160160فرشته دهقانبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4460
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

لوریانی
160160فرشته دیدبهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی4461
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونقایم آباد1نیمروز

فرشته راحت 

دهمرده
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4462
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرشته رخشانیبانک کشاورزیروستای گل آباد مرکزی1زابل

دامداری4463
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

روستای چاه _شهرستان دلگان 

۲شور شماره 
وزارت جهاد کشاورزی400400فرشته زردکوهی رادصندوق کارآفرینی امید

نوسازی و بهسازی4464
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فرشته سجادیبانک توسعه تعاونپشت رودخانه- ایرانشهر 1ایرانشهر

قالیبافی4465
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای -شهرستان هامون

حمزه آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرشته سرگزیپست بانک

پرورش مرغ بومی4466
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فرشته سرگزیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

4467
-خیاطی زنانه

برشکار مانتو

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرشته شهابیصندوق کارآفرینی امید23ایرانشهر خ والیت 1ایرانشهر

پرورش مرغ بومی4468
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای سه - شهرستان زهک 

قلعه جهانتیغ
وزارت جهاد کشاورزی200200فرشته شیخبانک کشاورزی

عروسک سازی4469
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرشته شیخیپست بانکگلخانی- شهرستان نیمروز 1نیمروز
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دوخت لباس4470
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرشته صباغیبانک توسعه تعاونمحمد اباد-هامون1هامون

کارگاه حصیربافی4471
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
200200فرشته صیاد اربابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک4472
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرشته عارفیپست بانکزابل، بنجار ، روستای گت1زابل

سوزن دوزی4473
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

بی به
بانک توسعه تعاون

فرشته عزیزی 

ایرندگان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4474
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرشته عالجیبانک توسعه تعاونزهک روستای اله دو1زهک

سوزن دوزی4475
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصری
200200فرشته عمرزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4476
پرورش گوسفند 

 راسی99داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی13001300فرشته عیدوزاییبانک کشاورزیهامون روستای دک دهمرده2هامون

سوزن دوزی4477
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

چوت اباد
160160فرشته فروتنبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4478
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فرشته قربانیبانک کشاورزیغالم ساالری1هامون

پرورش گاو شیری4479
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای قاسم اباد۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی700700فرشته قوی گلزاربانک کشاورزی

خیاطی4480
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرشته گرگانیپست بانکروستای کرباسک1زابل

سوزندوزی4481
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونخاش روستای بخش مرکزی1خاش

فرشته 

میرزاپوربوری آبادی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4482
سیستان 

وبلوچستان
200200فرشته ناروییبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4483
سیستان 

وبلوچستان
200200فرشته ناصریبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4484
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای قایم اباد1نیمروز

فرشته نخ زری 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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تولید پوشاک4485
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرشته نقزعلیپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

سوزن دوزی4486
سیستان 

وبلوچستان
700700فرشته نوروزیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4487
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای عباس 

مراد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرشید روابانک توسعه تعاون

دامداری4488
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300فرشید کرد زابلیصندوق کارآفرینی امیدسنگان روستای اسپیتک3خاش

4489
لباسهای محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
200200فرنام رحمتی کهخاپست بانکروستای آخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4490

پروار بندی 

 100گوسفند

راسی

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش بخش ایرندگان 

روستای کهن
وزارت جهاد کشاورزی300300فرهاد ایرندگانیصندوق کارآفرینی امید

پرورش گاوشیری4491
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500فرهاد پورانوشصندوق کارآفرینی امیدروستای ابتر-ایرانشهر1ایرانشهر

4492
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200فرهاد رویین تنپست بانکخیابان هامون-شهرستان زابل1زابل

پرورش بره پرواری4493
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای علی اباد ۰مرکزی

جهانتیغ

وزارت جهاد کشاورزی250250فرهاد میریبانک کشاورزی

4494
پرورش گاو 

 راسی5شیری 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی700700فرهاد ندیم میرصندوق کارآفرینی امیدده میر1هامون

قالیبافی4495
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فروزان خمریپست بانکهامون تیمور اباد1هامون

شال بافی4496
سیستان 

وبلوچستان
200200فروزان کاظم پوربانک توسعه تعاونشهرستان زابل روستای اسکل1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4497
سیستان 

وبلوچستان
200200فروزان نصرتیصندوق کارآفرینی امیدکنارک روستای پارک هوتان1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تایپیست4498
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فروغ بزیبانک کشاورزیروستای بزی-بخش قرقری 1هیرمند

گلیم بافی4499
سیستان 

وبلوچستان
200200فریدون زاده میربانک توسعه تعاونهامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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خیاطی4500
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای نوک -ایرانشهر

آبادسرهنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فریبا ارجمندیصندوق کارآفرینی امید

4501
دامداری پرورش 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

محمودآباد
صندوق کارآفرینی امید

فریبا باقری 

مارندگان
وزارت جهاد کشاورزی300300

4502
پرورش گوسفند 

 راسی99داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
3هامون

شهرستان هامون بخش مرکزی 

دهستان دولت اباد روستای 

حسین باقر

وزارت جهاد کشاورزی12001200فریبا براهویی نوریبانک کشاورزی

4503

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500فریبا بزیبانک کشاورزیروستای نوری-زهک2زهک

پرورش گاو شیری4504
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای شهرک گلخانی-سابوری
وزارت جهاد کشاورزی600600فریبا بزیبانک کشاورزی

سوزن دوزی4505
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

- بخش مرکزی - چابهار 

روستای - دهستان پیرسهراب 

کلسکان

200200فریبا بلوچبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی4506
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

حسین آباد
150150فریبا بلیدهءصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4507
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای 

(نورمحمد)بوتی پایین 
160160فریبا پایندهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4508
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش الشار-نیکشهر

گشان
200160فریبا پروین جاکسبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4509
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا پیریصندوق کارآفرینی امیدزهک روستای علی آخوند1زهک

4510
خیاطی و سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1سیب و سوران

- شهرستان سیب و سوران 

روستای زیارت
صندوق کارآفرینی امید

فریبا جمالزهی 

کمال آبادی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4511
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

روستای _شهرستان دلگان

کهنک کالکنتک
200200فریبا جمشیدزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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4512

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای حسین صفدر

200200فریبا حکمت دوستبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4513
سیستان 

وبلوچستان
150150فریبا داودیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان دلگان بلوار نبی اکرم1دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4514
خیاطی دوخت 

لباس محلی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فریبا رضوانیانپست بانکشهرستان نیمروز روستای جرک1نیمروز

4515
خیاطی لباسهای 

سنتی بلوچ

سیستان 

وبلوچستان
160160فریبا ریگیپست بانکخاش روستای شهید رجایی1خاش

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4516
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای توکل
160160فریبا رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4517
پرورش گاو 

(راسی19)شیری 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای محمد سلیم سراوانی

وزارت جهاد کشاورزی12001200فریبا سارانیصندوق کارآفرینی امید

4518
پرورش )دامداری 

(گوسفند و بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فریبا ستودهبانک توسعه تعاونایرانشهر کلینک اعظم خانی1ایرانشهر

4519
لباسهای محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
200200فریبا سرگزیپست بانکروستای گزموم1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4520
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک روستای حمیدآباد 

(حمیدگو)
200200فریبا سرگزی اولبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی سنتی4521
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مهبان 

روستای کشیک
100100فریبا صادقیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4522
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای سرحدی میرحسن
وزارت جهاد کشاورزی300300فریبا طاهریصندوق کارآفرینی امید

تولید پوشاک4523
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

بخش تیمور -شهرستان هامون

روستای لطف اهلل-اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فریبا عالیبانک توسعه تعاون
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خیاطی4524
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فریبا عسکری دهنوبانک توسعه تعاونزهک روستای دهنو سردار1زهک

سوزن دوزی4525
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

کله ماران
بانک توسعه تعاون

فریبا قاسمی 

مارندگانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4526
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

ده رییس
بانک توسعه تعاون

فریبا محمدی 

دادکان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4527

طرح )خیاطی

بدون بیکار 

کلینک اعظم 

(خانی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امید200200فریبا مستفیصندوق کارآفرینی امیدکلینک اعظم خانی-ایرانشهر1ایرانشهر

گلیم بافی4528
سیستان 

وبلوچستان
200200فریبا میرشکاریپست بانکشهرستان زابل روستای ژاله ای1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4529
سیستان 

وبلوچستان
200200فریبا نهتانیپست بانکروستای سیاه پشته1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4530
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

شهرستان سرباز راسک محله 

امام اباد
200200فریبا نوازندهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی4531
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای زیارتگاه
200200فریبا هادی پوربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4532
پرواربندی بره 

پرواری

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی15001500فرید گلشاهیصندوق کارآفرینی امیدزابل،پشت اب،کنار دیوار فرودگاه3زابل

4533

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

روستای ملک محمد -زهک

اشترک
وزارت جهاد کشاورزی500500فریده اشترکبانک کشاورزی

رودوزیهای سنتی4534
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

کوشک
200200فریده امیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4535
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش پارود 

روستای گریکان
200200فریده اهن جانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4536
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200فریده ایرندگانیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر ابتر1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4537
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

نالی
160160فریده ایرندگانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پرورش مرغ بومی4538
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

زابل بخش مرکزی بنجار 

روستای ارباب
وزارت جهاد کشاورزی200200فریده آذریانبانک کشاورزی

حصیر بافی4539
سیستان 

وبلوچستان
200200فریده آویشیپست بانکمرکزی- هیرمند 1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4540
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فریده بامریبانک کشاورزیروستای گل آباد مرکزی1زابل

بافت های سنتی4541
سیستان 

وبلوچستان
200200فریده بزی مقدورپست بانکروستای سرحدی شمالی1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4542
سیستان 

وبلوچستان
200200فریده بلوچبانک توسعه تعاونسعیدآباد-کنارک1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4543
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

جالیی کلگ
160160فریده بلوچبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4544
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

هامون
200200فریده پاکزادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4545
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای - بخش مرکزی- زهک 

علیمردان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فریده جهان تیغیبانک توسعه تعاون

سوزندوزی4546
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

آبشکی
160160فریده چاکرزهیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4547
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

روستای - شهرستان قصرقند 

چوت آباد
160160فریده چوت آبادیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4548
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

حسین زهی
160160فریده خدمتیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4549
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

بل
200200فریده دامنی فردصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4550
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای دزک2سراوان

فریده درزاده 

شستانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی4551
سیستان 

وبلوچستان
200200فریده ده مرده اولپست بانکروستای تیمور آباد1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4552
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش پارود روستای 

هاشم آباد

200200فریده دهانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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4553
دوخت لباس 

محلی

سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

راسک خیابان بلوچ پایین تر از 

داروخانه
200200فریده دهقانی مطلقصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4554
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فریده دیبه خسرویبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

4555
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
160160فریده دینارزهیپست بانکچابهار روستای کمب مراد اباد2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4556
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش نوک اباد 

روستای بهرآباد
200200فریده ریگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4557
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

بیت آباد
200200فریده ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خدمات4558
سیستان 

وبلوچستان
2مهرستان

شهرستان مهرستان روستای 

کوران
وزارت جهاد کشاورزی10801080فریده ریگیبانک کشاورزی

سوزن دوزی4559
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقندبخش 

ساربوک روستای توکل
160160فریده رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4560
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سرباز بخش پارود روستای 

هنگ قاسم آباد
200200فریده رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4561
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160فریده زین الدینیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4562
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

آبشکی
100100فریده ساجدی نیاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4563
سیستان 

وبلوچستان
200200فریده شکریصندوق کارآفرینی امیدسرباز راسک1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4564
سیستان 

وبلوچستان
200200فریده شکریصندوق کارآفرینی امیدبمپور روستای جعفراباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4565
پرورش گوسفند 

 راسی199پرواری 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی16801680فریده شهرکیبانک کشاورزیروستای شیب گوره- زهک 4زهک

4566
-پرورش مرغ بومی

مشاغل خانگی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فریده شهرکیبانک کشاورزیروستای شریف قزاق-زهک1زهک

سوندوزی4567
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونمنزالب جنب مجتمع گردشگری1زاهدان

فریده شهنوازی 

میرجاوه
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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4568
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مهبان 

روستای کشیک
160160فریده صادقیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4569
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

نابهری
صندوق کارآفرینی امید

فریده عبدالهی 

مارندگانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4570
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فریده غنی مظفرصندوق کارآفرینی امید

4571

تولید سنگ 

آنتیک و سنگ 

ساختمانی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت75007500فریده گزمهصندوق کارآفرینی امیدناحیه صنعتی بنجار20زابل

گلیم بافی4572
سیستان 

وبلوچستان
200200فریده میرشکاریپست بانکشهرستان زابل روستای ژاله ای1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4573

کارگاه صنایع 

دستی سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
160160فریده هاشمزهیپست بانککاله دوز- بمپور - ایرانشهر 2ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4574

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش مرکزی 

روستای رحمان

200200فریده وحیدی نیابانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4575
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

 )کنارک روستای حمیدگو 

(حمید گو
بانک توسعه تعاون

فریده یار احمد 

زهی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4576
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصرآباد
صندوق کارآفرینی امید

فریده یار احمد 

زهی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4577
پرورش گوسفند 

 راسی199

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی15001500فریدون خیاطصندوق کارآفرینی امیدروستای علیرضا2هامون

4578
پرورش گوسفند 

پرواری

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300فریدون سعادت نیابانک کشاورزیروستای پشتکوه دوربن1خاش

4579

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک475فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش مرکزی 

روستای حسینعلی خون

وزارت جهاد کشاورزی466466فریدون میر عرببانک کشاورزی

تولید پوشاک4580
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فضه حلیم نورپست بانکروستای فیروزه ای- هامون1هامون
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خیاطی4581
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150فضه راشکی قلعه نوصندوق کارآفرینی امیدروستای شیخلنگی1زهک

خیاطی4582
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

بخش جزینک -شهرستان زهک 

روستای سهراب غالمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فضه شهداد نژادپست بانک

4583
پرورش دهنده 

مرغ بومی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فضه مرادی بنجاربانک کشاورزیشهرستان زابل روستای جهانتیغ1زابل

گلیم بافی4584
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان خمک روستای گوری
200200فضه مرزانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4585
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

بخش - شهرستان قصرقند 

ساربوک ساربوک
160160فضیله بلیدهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4586
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان سرباز بخش پارود 

شهر پارود خیابان بلوچ منزل 

شخصی

200200فضیله بلیدییصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خرید تراکتور4587
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش روتک رییس 

آباد
بانک کشاورزی

فقیر محمد 

شهنوازی
وزارت جهاد کشاورزی510510

پرورش دام سبک4588
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیبخش نوک اباد دهستان دهپابید2خاش

فقیرمحمد نارویی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی300300

خیاطی4589
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فهمیه کاظمیبانک توسعه تعاونزهک روستای اله دو1زهک

سوزن دوزی4590
سیستان 

وبلوچستان
120120فهمیه محتاجیپست بانکایرانشهر کلینک اعظم خانی1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک4591
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فهمیه مومنیبانک توسعه تعاونروستای کرباسک- زابل 1زابل

4592
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدروستای مهرآباد-شهرستان فنوج5فنوج

فهیمه پیری 

زیرکوهی
وزارت جهاد کشاورزی350350

سوزن دوزی4593
سیستان 

وبلوچستان
200200فهیمه جمالزاییبانک توسعه تعاونچابهار روستای کمب2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4594
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای - بخش مرکزی- زهک 

علیمردان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فهیمه جهانتیغیبانک توسعه تعاون
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4595
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200فهیمه حاجی پوربانک توسعه تعاونسراوان روستای زنگیان2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4596
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200فهیمه حیدریبانک کشاورزیزهک1زهک

حصیر بافی4597
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونحیدر آباد چرک- نیمروز 1نیمروز

فهیمه حیدری 

صادق
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4598
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک روستای حمید آباد 

(حمید گو)
200200فهیمه دوستی مقدمبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4599
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

افتخار آباد
200200فهیمه شیبانی مقدمصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4600
خیاطی و دوخت 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

بیلری
200200فهیمه صالح مقدمبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی4601
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای کود
200200فهیمه کریمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی4602
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای نهور-زابل1زابل

فهیمه کشتگر 

خواجه داد
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4603
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

6روستای خمر کوچه وحدت 

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فهیمه گرگیبانک توسعه تعاون

خیاطی نازک دوز4604
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بخش بمپور روستای 

نوکجوب
200200فهیمه مهابادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4605
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حیدراباد۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200فهیمه موحدی رادبانک کشاورزی

پوشاک4606
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فهیمه نورابانک توسعه تعاونخیابان امام خمینی- هیرمند1هیرمند

خیاطی زنانه4607
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فهیمه هاشم زهیصندوق کارآفرینی امیدبمپور مچ قاسم1ایرانشهر

4608
کلینیک 

گیاهپزشکی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند
وزارت جهاد کشاورزی500500فهیمه وحیدی نیابانک کشاورزی
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سوزن دوزی4609
سیستان 

وبلوچستان
160160فوزیه حوتپست بانک23چابهار خیابان حافظ حافظ 2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4610
سیستان 

وبلوچستان
200200فوزیه نقدی بیکارصندوق کارآفرینی امیدکنارک بخش زراباد روستای جد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4611

پرورش مرغ 

گوشتی با ظرفیت 

قطعه20000

سیستان 

وبلوچستان
4ایرانشهر

جاده 15ایرانشهر کیلومتر 

ایرانشهر سرباز نوک آباد زردکوه
بانک کشاورزی

فیروزخاتون پیری 

زهی بخشانی
وزارت جهاد کشاورزی1102011020

4612

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای لنگر بارانی

200200فیروزه بارانیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4613
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200فیروزه بهزادیصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای هوشک2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4614
فروشگاه مواد 

غذایی

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

روستای چاه محمد -دلگان 

چاهشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500قادر بخش عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

حصیربافی4615
سیستان 

وبلوچستان
100100قادر نوروزیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهربمپور روستای قاسم اباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4616

خرید تراکتور 

 تک به مبلغ 475

510000000 

میلیون ریال و با 

اشتغالزایی دونفر

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش - شهرستان نیمروز

روستای محمد آباد - صابری 

لورگباغ

وزارت جهاد کشاورزی460460قاسم پودینهبانک کشاورزی

4617
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

خیابان جام جم -شهرستان زابل

11
پست بانک

قاسم خانی 

شاهرودی
سازمان شیالت200200

4618
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای حیدراباد-مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی630630قاسم سنچولیبانک کشاورزی

4619

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460قاسم شهرکی مالداربانک کشاورزیروستای پردل شهرکی- زهک2زهک
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4620
پرورش گاوشیری 

 راسی10

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی700700قاسم شیبکصندوق کارآفرینی امیدروستای محمدصفر1هامون

کیک وکلوچه4621
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500قاسم عسکری دهنوبانک توسعه تعاونشهرستان زهک سیاخان2زهک

پرورش گاو شیری4622
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

زهک بخش جزینک روستای 

جزینک
وزارت جهاد کشاورزی300300قاسم محمدیبانک کشاورزی

تایپیست4623
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200قاسم مشتاقیصندوق کارآفرینی امیدروستازیارتگاه1زهک

پرواربندی گوساله4624
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای عباس آباد ۰مرکزی

آقاجان

صندوق کارآفرینی امید
قاسم مقیمی ده 

ارباب
وزارت جهاد کشاورزی500500

حصیر بافی4625
سیستان 

وبلوچستان
200200قباد اسکندریپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4626
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش -شهرستان هیرمند

میانکنگی
سازمان شیالت200200قدرت اهلل چوبکینپست بانک

دامداری4627
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

استان س و ب شهرستان خاش 

بخش ایرندگان روستای 

انجیرک اناری

وزارت جهاد کشاورزی400400قدرت جمشیدزهیصندوق کارآفرینی امید

بافت های سنتی4628
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل روستای فتح 

1آباد
200200قدسیه بزیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4629
سیستان 

وبلوچستان
200200قدسیه سارانیبانک کشاورزیکنارک روستای مومان پایین2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک4630
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200قدسیه ساالریپست بانکروستای کوشه علیا1هامون

4631
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستا - بخش مرکزی- زابل 

حسین آباد جر
بانک کشاورزی

قدسیه غالمی 

قاسمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

4632
تولید پارچه های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای فقیر لشکری
بانک توسعه تعاون

قدسیه لشکری 

صیاد
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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گلیم بافی4633
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش تیمور -شهرستان هامون 

روستای تیمورآباد-آباد 

200200قدسیه مشهدیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی4634
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای جهانتیغ-زابل1زابل

قدسیه نظری 

سیاسر
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4635

خرید تراکتور 

 با 475فرگوسن 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای - بخش جزینک- زهک

کندرک
وزارت جهاد کشاورزی420420قدیر اهلل میر جمالیبانک کشاورزی

4636
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای پردیس بنجار۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی890890قدیراله میربانک کشاورزی

4637
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200قربان پرکپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

4638
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

خیابان جام جم -شهرستان زابل

10
سازمان شیالت200200قربان سنگبریپست بانک

4639
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزی20جام جم -شهرستان زابل1زابل

قربان صفرزاده 

شاهرودی
سازمان شیالت200200

4640
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای -شهرستان زابل

خراشادی
سازمان شیالت160160قربانعلی پیرپست بانک

4641
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانک20خیابان جام جم 1زابل

قربانعلی خانی 

شاهرودی
سازمان شیالت200200

4642

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای کمک-زهک2زهک

قربانعلی میران 

کمک
وزارت جهاد کشاورزی560540

پرورش دام سبک4643
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300قریش جمال زهیصندوق کارآفرینی امیدخاش پشتکوه روستای دوربن1خاش

4644
خرید تراکتور 

وادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10701070قمبر پژدهبانک کشاورزیبخش زراباد ردستای بندینی2کنارک
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گلیم بافی4645
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل روستای مهدی 

آباد
200200قمر بزیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4646
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

خراشادی
وزارت جهاد کشاورزی200200قمر پودینهبانک کشاورزی

4647
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حیدری۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500قمر حیدریصندوق کارآفرینی امید

خیاطی4648
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200قمر رمرودی صالحبانک توسعه تعاونزهک روستای لجویی1زهک

خامه دوزی4649
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل روستای 

سرحدی شمالی
پست بانک

قمر شهرکی 

جهاندار
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4650
سیستان 

وبلوچستان
200200قمر عبدیبانک توسعه تعاونروستای باغک1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4651
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای مال علی

200200قنبر بربخشبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4652
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان زهک روستای کمک1زهک

قنبرعلی دهمرده 

کمک
وزارت جهاد کشاورزی200200

4653

پرورش 

 199گوسفند

راسی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدروستای زورآباد2هامون

قوس الدین 

شاقوزائی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

4654
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای امامیه۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200قیصر نامجوی بارانیبانک کشاورزی

پرورش شتر4655
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی16921688قیمت دکالیبانک کشاورزیدلگان روستای جعفرآباد4دلگان

البسه محلی4656
سیستان 

وبلوچستان
200200کبری گرگپست بانکهامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی4657
سیستان 

وبلوچستان
200200کیمیا سراوانیبانک کشاورزیکوشه سفلی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4658
پرورش گاو 

 راس19شیری 

سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
وزارت جهاد کشاورزی23002300کادر کوچک زهیبانک کشاورزی
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حصیربافی4659
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک بخش مرکزی دهستان 

جهلیان روستای پزم تیاب
100100کاظم بنفشهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4660

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

تیغ )تک با ادوات

(جلو، نهرکن

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

دوست محمد روستای یار 

محمد علم

وزارت جهاد کشاورزی545545کاظم ده مردهبانک کشاورزی

تایپیست4661
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کاظم شارعیبانک توسعه تعاونروستای خراشادی-نیمروز 1نیمروز

خدمات4662
سیستان 

وبلوچستان
2مهرستان

شهرستان مهرستان روستای 

مولتان
بانک کشاورزی

کامران 

سلحشوردهانی
وزارت جهاد کشاورزی700700

خیاطی4663
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای - شهرستان نیمروز 

باالخانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کامران مختاریبانک توسعه تعاون

پرورش مرغ بومی4664
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیزهک روستای قلعه کهنه1زهک

کبرا ده مرده قلعه 

کهنه
وزارت جهاد کشاورزی200200

دوخت لباس4665
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

خ شهید نظام -محمداباد-هامون

دوست
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کبرا شیخیپست بانک

پرورش مرغ بومی4666
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200کبرا صفایی کیابانک کشاورزی

خیاطی4667
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کبرا گرگانیبانک توسعه تعاونروستای کرباسک1زابل

چاهک کشاورزی4668
سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100کبرا نارویی آزادهصندوق کارآفرینی امید

پرورش گاو شیری4669
سیستان 

وبلوچستان
2هامون

زابل هامون شهر بخش تیمور 

اباد روستای دادی
وزارت جهاد کشاورزی700700کبرا نمرودیبانک کشاورزی

سوزن دوزی4670
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای سیاه -شهرستان هاون

پشته
200200کبری ابراهیمیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4671
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

منصوری
وزارت جهاد کشاورزی200200کبری اله بخشبانک کشاورزی



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سوزن دوزی4672
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

اسالم آبادگینز
200200کبری ایرندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4673
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش پارود روستای 

هاشم آباد

200200کبری آتوتصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

نخ ریس سنتی4674
سیستان 

وبلوچستان
200200کبری بزیبانک توسعه تعاونشهرستان زابل روستای دکه گز1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4675
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای فقیر 

لشکری
وزارت جهاد کشاورزی200200کبری بزیبانک کشاورزی

سوزن دوزی4676
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

وشنام
200200کبری بلوچصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4677
پرورش گاو 

-شیری

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای قلعه - شهرستان زهک 

کنگ
وزارت جهاد کشاورزی200200کبری بوالغبانک کشاورزی

خیاطی4678
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کبری پیریبانک توسعه تعاونکود1زهک

4679
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید

کبری 

تخوارشاقوزایی
صندوق کارآفرینی امید100100

سوزن دوزی4680
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای 

صدیق زهی
200200کبری جاتنصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4681
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای زین 

الدینی
160160کبری جامکیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی4682
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

روستای امامیه
200200کبری جرپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4683
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200کبری حدادیبانک کشاورزیروستای ده اربابی1نیمروز

پرورش گاو شیری4684
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

شهرک گلخانی
صندوق کارآفرینی امید

کبری خانی قروت 

خوار
وزارت جهاد کشاورزی500500

خیاطی4685
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک، بخش جزینک، 

روستای گوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کبری ده مردهپست بانک

خیاطی4686
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کبری زابلیبانک توسعه تعاونزهک روستای حسنخون1زهک
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کارگاه خیاطی4687
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش - شهرستان هیرمند

منزل - روستای خمر - مرکزی 

محمدرضا گنجعلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کبری سارانیبانک توسعه تعاون

4688

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای نوری-زهک2زهک

کبری سرحدی 

عباسی
وزارت جهاد کشاورزی500500

پرورش مرغ بومی4689
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200کبری سنچولیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

سوزن دوزی4690
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصر قند بخش 

مرکزیروستای هیت
160160کبری شهرکیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4691
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200کبری قویدل نوریبانک کشاورزیروستای فتح آباد1زابل

4692

خرید تراکتور 

 جفت 399

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی680680کبری کخاءبانک کشاورزیروستای یادگار-زهک2زهک

گلیم بافی4693
سیستان 

وبلوچستان
200200کبری گلزارنیابانک توسعه تعاونشهرستان هامون روستای کول1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4694

پرورش زنبور 

عسل و تولید 

عسل

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

سیستان و 

روستای اسکل_زابل_بلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200کبری مالکیصندوق کارآفرینی امید

رودوزیهای سنتی4695
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

حاجی آباد
200200کبری مبارکیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4696

طرح توجیهی 

کارگاه 

حرفه )خیاطی

(2پرده دوز درجه 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای خمر

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کبری ملک محمدیپست بانک

4697
خرید تراکتور با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

روستای - مرکزی - هامون

شهرک میر
وزارت جهاد کشاورزی516516کبری میربانک کشاورزی
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4698
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید200200کبری میرصندوق کارآفرینی امید

پرورش گاو شیری4699
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500کبری میری کمکبانک کشاورزینیمروز روستای منصوری1نیمروز

سوزن دوزی4700
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش نوک اباد 

روستای سیاهلکک
200200کبری نژاد بندانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4701
خرده فروشی 

خواروبار

سیستان 

وبلوچستان
2فنوج

فنوج بخش مرکزی روستای 

مگان شاهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کبری نصرتیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی4702
سیستان 

وبلوچستان
3سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

شهر راسک محله احمد اباد
200200کبری یوسف زهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4703

خامه 

رودوزی )دوزی

(سنتی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکشهرستان زابل روستای سنجدی1زابل

کبری یوسفیان 

صابر
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4704
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصرآباد
200200کپوت ریگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4705
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200کجیر سنچولیپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

4706
طرح پرورش 

گوسفند و بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی350350کریم بخش استادیصندوق کارآفرینی امیدروستای رمش-شهرستان فنوج3فنوج

4707

روستای بدون 

بیکار روستای 

شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100کریم تخوارشاقوزاییصندوق کارآفرینی امید

4708
خرید تراکتور 

475 mfبا ادوات 

سیستان 

وبلوچستان
1سیب و سوران

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سیب و سوران روستای چاه پلی
وزارت جهاد کشاورزی500500کریم دهانیبانک کشاورزی

کشاورزی4709
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300کریم کدخداصندوق کارآفرینی امیدنیک شهر بخش بنت2نیک شهر

4710
پرورش گاو 

 راسی15شیری 

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

دهستان -شهرستان هامون

روستای سکوهه-لوتک 
وزارت جهاد کشاورزی10001000کریم گمشادزاییصندوق کارآفرینی امید
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سوزن دوزی4711
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای 

کموبازار
200200کزبانو چارحینهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4712
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

شهرستان دلگان روستای 

حسین آباد
100100کشور بامریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری4713
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

س و ب شهرستان نیمروز 

روستای حیدر اباد فتح اهلل
وزارت جهاد کشاورزی500500کشور سنچولیصندوق کارآفرینی امید

4714
طرح توجیهی 

سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200کشور عظیم نیاپست بانکروستای لنگر بارانی1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4715
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستا 

محمدآباد
200200کشور گرگبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس4716
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کشور ناروئیپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

خیاطی4717
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کشور نخعی قاینیبانک توسعه تعاونروستای اشترک1نیمروز

4718
طرح توجیهی 

سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200کشور یاوربارانیبانک توسعه تعاونروستای لنگر بارانی1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوندوزی4719
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش تیمور -شهرستان هامون 

روستای صوفی-آباد 

200200کشور یوسف زهیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی4720
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

روستای -بخش مرکزی-فنوج

جوگز پایین
220200کلپوره سردارزهیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک4721
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونخیابان امام خمینی- هیرمند1هیرمند

کلثوم اعتصمامی 

راد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

سوزندوزی4722
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

دهستان -بخش مرکزی-نیکشهر

روستای هشتیک- هیچان
150150کلثوم آزادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4723
سوزندوزی لباس 

محلی

سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش پارود روستای 

گریکان

200200کلثوم آغالصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4724
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

نوک آباد
160160کلثوم بادپابانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی4725
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

شهر راسک روستای احمد اباد
200200کلثوم بامریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4726
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای -بمپور - ایرانشهر 

ریکپوت
120120کلثوم بامریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4727
سیستان 

وبلوچستان
100100کلثوم بامریصندوق کارآفرینی امید1چاهشور1دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4728
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کلثوم بامری کرمصندوق کارآفرینی امیدروستای نظر سارانی1زابل

گلیم بافی4729
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای کود
200200کلثوم بزی اله ریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4730
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

بخش - شهرستان قصرقند 

ساربوک روستای دزبن
160160کلثوم بلوچبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4731
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

- بخش مرکزی - چابهار 

روستای - دهستان پیرسهراب 

کلسکان

200200کلثوم بلوچبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4732

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200کلثوم پرورشصندوق کارآفرینی امید

خیاطی4733
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک دهستان خمک 

روستای گوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کلثوم پیریصندوق کارآفرینی امید

پرورش گاو شیری4734
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزینیمروز روستای چرک2نیمروز

کلثوم خمرده 

سوخته
وزارت جهاد کشاورزی990990

4735
پولک و منجوق 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاون4نیمروز امام خمینی 1نیمروز

کلثوم ذوالفقاری 

کرباسک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

گلیم بافی4736
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای صفدر 

میر بیک

200200کلثوم روان جوشصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی4737
سیستان 

وبلوچستان
200200کلثوم شاهبازیپست بانکهامون محمد آباد1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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4738

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک 399فرگوسن

و ادوات 

تیغ )کشاورزی

(جلو و گاو آهن

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای صالح آباد

وزارت جهاد کشاورزی700700کلثوم شهریاری رادبانک کشاورزی

پرورش زنبور عسل4739
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای سرحدی ۰مرکزی

میرحسین

وزارت جهاد کشاورزی200200کلثوم شیبکبانک کشاورزی

4740
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدکله گزان-سراوان روستای سرجو8سراوان

کلثوم صبوحی 

سرجو
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4741
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200کلثوم صیادیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز روستای بزی1نیمروز

4742
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

کربالیی -بخش مرکزی- زابل 

قربان
وزارت جهاد کشاورزی200200کلثوم علی صوفیبانک کشاورزی

4743
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای قرقری

200200کلثوم کوهکنبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4744
سیستان 

وبلوچستان
200200کلثوم نصرتیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان فنوج سبیالن جعفر2فنوج

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4745
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش پارود روستای نظر 

آباد

200200کنیز ابرکارصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4746
طرح توجیهی 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کنیز بزی قربانبانک توسعه تعاونروستای مالدادی1هیرمند

خیاطی4747
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کنیز بوالغصندوق کارآفرینی امیدجزینک روستای عباس مراد1زهک

سوزن دوزی4748
سیستان 

وبلوچستان
200200کنیز پاسرهصندوق کارآفرینی امیدبمپور سعید اباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4749
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کنیز پودینهصندوق کارآفرینی امیدزهک روستای اله ری1زهک
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4750
 )صنایع دستی 

(سوزن دوزی 

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونچابهار روستای رمین2چابهار

کنیز ده مرده قایم 

آباد
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4751
طرح توجیهی 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کنیز دوکلهبانک توسعه تعاونروستای دهنومیلک1هیرمند

گلیم بافی4752
سیستان 

وبلوچستان
200200کنیز روان دار بزیپست بانکزابل روستای قاسم آباد1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4753

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی410410کنیز شهرکیبانک کشاورزیروستای صفدرمیربیک- زهک1زهک

سوزن دوزی4754
سیستان 

وبلوچستان
200200کنیز شیخپست بانکروستای محمدآباد1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی4755
سیستان 

وبلوچستان
200200کنیز صادقیپست بانکروستای صوفی-شهرستان هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی4756
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای غالمعلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کنیز علی صوفیپست بانک

پرورش مرغ بومی4757
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200کنیز غنی ظاهربانک کشاورزیشهرستان نیمروز شهرک گلخانی1نیمروز

4758

خرید تراکتور 

 تک ۴۷۵

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460کنیز فقیزیبانک کشاورزیزهک روستای زیارتگاه2زهک

4759
فرآورده های 

لبنی محلی

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

روستای -شهرستان نیمروز 

خراشادی
وزارت جهاد کشاورزی12001200کنیز محمودیبانک کشاورزی

بافت تابلو فرش4760
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کنیز میرپست بانکروستای میر- هامون 1هامون

4761
احداث کارگاه 

قالیبافی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای حسین آذرنگ-مرکزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کنیزرضا پورعلیبانک توسعه تعاون

خامه دوزی4762
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کنیزرضا شعیبیپست بانکشهرستان زابل روستای فتح آباد1زابل

حصیربافی4763
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-شهرعلی اکبر-شهرستان هامون

کوچه شهیدصوفی
200200کنیزرضا عربپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پوشاک4764
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کنیزرضا فرخزادبانک توسعه تعاون8کوچه بهداری امام - هیرمند1هیرمند

سوزن دوزی4765
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بمپور روستای حسین 

اباد
200200کوثر امیرزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

آرایشگاه بانوان4766
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

حسین اباد _شهر ستان دلگان 

لدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت180180کوثر زارعصندوق کارآفرینی امید

4767
طرح سوزن دوزی 

پوشاک

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

درگس
200200کوثر شیبانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4768
سیستان 

وبلوچستان
200200کوثر کماییصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای رمین2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کالس تیروکمان4769
سیستان 

وبلوچستان
وزارت ورزش و جوانان900900کیمیا صفاجوییصندوق کارآفرینی امیدنصرت آباد4زاهدان

4770

خرید تراکتور 

 399فرگوسن 

جفت دیفرانسیل 

با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
3خاش

خاش بخش نوک آباد دهستان 

گوهرکوه روستای مشاع شهید 

مطهری

وزارت جهاد کشاورزی24802480کیوان رسا ریگیبانک کشاورزی

سوزن دوزی4771
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

قاسم آباد
200200گران بی بی ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4772
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

نوک اباد
صندوق کارآفرینی امید

گران بی بی شعلی 

بر
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی4773
سیستان 

وبلوچستان
200200گران ناز بلیدهءصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیکشهر روستای مخت1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4774
سوزن دوزی و 

تولید لباس محیل

سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان سرباز 

بخش سرباز روستای ککدان باال
100100گراناز درخشیدهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4775
سیستان 

وبلوچستان
200200گرناز بلوچبانک توسعه تعاونچابهار روستای سور کمب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4776
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200گل احمد نیک سیرپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

4777
دوخت لباس 

محلی

سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

شهرستان سرباز بخش کالت 

روستای گوردر
200200گل افروز اربابیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی4778
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

سرخگان
200200گل افروز ایرندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4779
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بخش بمپور روستای 

سعید آباد
200200گل افروز بادگیسوصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4780
سیستان 

وبلوچستان
160160گل افروز پوریانپست بانکایرانشهر ابتر احمداباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی4781
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

تخت ملک
بانک کشاورزی

گل افروز حسن 

بلوچی
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4782
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

قلعه باال
پست بانک

گل افروز حسین 

زهی زمانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4783
سیستان 

وبلوچستان
3چابهار

سند - بخش دشتیاری - چابهار

روستای یعقوب زهی- میرثعبان 
200200گل افروز دادالهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4784
سیستان 

وبلوچستان
160160گل افروز رستگارپست بانکایرانشهر دامن1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4785

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

گاو )تک با ادوات

(آهن، نهرکن

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای شاه جان بامری از توابع 

میلک
وزارت جهاد کشاورزی427427گل آقا بامریپست بانک

سوزن دوزی4786
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

بخش مرکزی روستای تیس بعد 

از مسجد قباد کوچه اول سمت 

راست

200200گل بی بی ایوبیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4787
سیستان 

وبلوچستان
200200گل بی بی آدوسبانک توسعه تعاونروستای کمبل- چابهار1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری4788
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بمپور روستای جعفر 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200گل بی بی بامریصندوق کارآفرینی امید

4789

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای خیرآباد- زهک2زهک

گل بی بی براهویی 

مدامی
وزارت جهاد کشاورزی360360
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پرورش مرغ بومی4790
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
بانک کشاورزی

گل بی بی بزی 

محدث
وزارت جهاد کشاورزی200200

سوزن دوزی4791
سیستان 

وبلوچستان
200200گل بی بی بلوچ زادهبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4792
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکمحمدان جنب خانه بهداشت1ایرانشهر

گل بی بی بلوچ 

الشاری
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4793
سوزن دوزی 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدنیک شهر هیچان هشتیک باال1نیک شهر

گل بی بی 

جهانگیری
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالی بافی4794
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گل بی بی دادگرپست بانکمرآباد- دامن - ایرانشهر 1ایرانشهر

قالی بافی4795
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گل بی بی دامنیصندوق کارآفرینی امیدچاه جمال- ایرانشهر 1ایرانشهر

سوزن دوزی4796
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

شهرستا ن ایرانشهر دامن 

روستای ابادان
200200گل بی بی دامنیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4797
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

بخش مرکزی روستای کمب 

محله للو بازار روبروی نانوایی
200200گل بی بی درزادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4798
خرید تراکتور 

 تک با ادوات475

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی739739گل بی بی ذرنازبانک کشاورزیروستای شهرک حسن آباد1هامون

4799
پرواربندی 

گوسفند و بز

سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

جلگه چاه - دلگان - ایرانشهر 

مند باال- هاشم 
وزارت جهاد کشاورزی400400گل بی بی رییسیصندوق کارآفرینی امید

4800

کلینک )ارایشگری

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید

گل بی بی سابکی 

زاد
صندوق کارآفرینی امید300300

سوزن دوزی4801
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

نصرت آباد
200200گل بی بی شهنوازیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4802
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکبنوک/ دامن1ایرانشهر

گل بی بی عبدی 

دادکان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

دامداری4803
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300گل بی بی کردصندوق کارآفرینی امیدخاش روستای سنگان درونه3خاش
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پرورش ستر4804
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی18901500گل بی بی ناروییبانک کشاورزیروستای نمردیان- ایرانشهر 3ایرانشهر

4805

پرورش گوسفند و 

مشاغل )بز 

(خانگی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای قلعه - شهرستان زهک 

کهنه
وزارت جهاد کشاورزی200200گل پری ساالرزاییبانک توسعه تعاون

4806

مرغداری پرورش 

جوجه گوشتی 

قطعه ای20000

سیستان 

وبلوچستان
6خاش

خاش اسماعیل آباد روستای 

پنج انگشت
وزارت جهاد کشاورزی1000010000گل پری شه بخشبانک کشاورزی

گوسفند پرواری4807
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش دشت ابخوان روستای چاه 

شهی موتور زمان خان
وزارت جهاد کشاورزی290290گل پری شهلی بربانک کشاورزی

قالی بافی4808
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گل پری علی خواهپست بانکهامون روستای ده کول1هامون

سوزن دوزی4809
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای منزل آب- زاهدان 1زاهدان

گل پری غفران 

شامخ
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4810
طرح توجیهی 

کارگاه گلیم بافیۤ

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونلنگر بارانی1هیرمند

گل پری فقیر مقدم 

کهخا
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4811
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

گل حسین فدوی 

شاهرودی
وزارت جهاد کشاورزی200200

سوزن دوزی4812
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

 فروردین12
200200گل حور اعتمادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4813
سیستان 

وبلوچستان
200200گل حور گمشادزهیپست بانکخاش بخش مرکزی1خاش

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4814
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونایرانشهر نوک اباد سرهنگ1ایرانشهر

گل حور محمود 

زهی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی4815
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

حسین آباد
150150گل خاتون اولیاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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4816

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید

گل خاتون 

ایرندگانی
صندوق کارآفرینی امید200200

سوزن دوزی4817
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکچاه جمال- ایرانشهر 1ایرانشهر

گل خاتون چاری 

زهی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4818
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
160160گل خاتون دهقانپست بانکبخش مرکزی دهستان مخت1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی4819
سیستان 

وبلوچستان
200200گل خاتون رحیمیبانک توسعه تعاونایرانشهر بمپور روستای توردان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4820
سیستان 

وبلوچستان
200200گل خاتون رییسیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4821
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

بخش - شهرستان قصرقند 

ساربوک روستای دزبن
160160گل خاتون رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4822
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدسرباز بخش پارود شهر پارود1سرباز

گل ستون حسین 

زایی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری4823
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای قلعه نو- زهک 2زهک

گل محمد خان 

زابلی
وزارت جهاد کشاورزی880880

4824

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

تیغ )تک با ادوات

جلو، 

(نهرکن،گاوآهن

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای شیرین ساالر

وزارت جهاد کشاورزی490490گل محمد سارانیبانک کشاورزی

4825
خرید تراکتور با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی912725گل محمد سپاهیبانک کشاورزیدلگان روستای کالکنتک1دلگان

4826

خرید تراکتور 

فرگوسن 

جفت و ادوات475

سیستان 

وبلوچستان
2میرجاوه

میرجاوه بخش الدیز روستای ده 

مال
بانک کشاورزی

گل محمد 

کردکالهوری
وزارت جهاد کشاورزی487487
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سوزن دوزی4827
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش پارود روستای 

گریکان

صندوق کارآفرینی امید
گل ملک دیناری 

احمدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4828
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200گل نساء ریگیبانک کشاورزیروستای قلعه نو-زهک1زهک

سوزن دوزی4829
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

گل نساء سالمی 

مقدم
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4830
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

مرکزی الشار روستای عیسی 

آباد

160160گل نساء مبارکیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4831
سیستان 

وبلوچستان
2کنارک

کنارک دهستان کهیر روستای 

تران
200200گل نساء نورمحمدصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4832
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

گنز
200200گلپری خاشیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4833
پرورش گاو 

( راس15)شیری 

سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش مرکزی 

روستای یوسف زهی

صندوق کارآفرینی امید
گلپری عظیمی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی10001000

سوزندوزی4834
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

آبشکی
150150گلثوم امیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4835
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گلثوم آرمونبانک توسعه تعاونروستا امیرنظام1زهک

سوزن دوزی4836
سیستان 

وبلوچستان
200200گلثوم باقریپست بانکاخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خرازی4837
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان مرکز شهر 

حسین آباد---گلمورتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گلثوم بامریصندوق کارآفرینی امید

4838
توسعه و تجهیز 

آرایشگاه زنانه

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

بخش مرکزی _شهرستان دلگان

روستای چاه میرک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گلثوم بامریصندوق کارآفرینی امید

4839
توسعه و تجهیز 

سوپر مارکت

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدشهرستان دلگان2دلگان

گلثوم بامری زه 

کلوت
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

پرورش زنبور عسل4840
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

-بخش جزینک-شهرستان زهک

روستای شیخ لنگی
وزارت جهاد کشاورزی400400گلثوم بختیاریصندوق کارآفرینی امید
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4841
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند دوست محمد 

خیابان امام خمینی

بانک توسعه تعاون
گلثوم بزی 

جهانگردی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

خامه دوزی4842
سیستان 

وبلوچستان
200200گلثوم بزی مقدمپست بانکزابل روستای سرحدی شمالی1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4843
خرید تراکتور 

جفت با ادوات475

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

مرکزی روستای چوت آباد
وزارت جهاد کشاورزی891891گلثوم بلوچزهیبانک کشاورزی

4844
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
100100گلثوم بندوکیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای دیزی1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4845
توسعه و تجهیز 

آرایشگاه زنانه

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

-شهرستان دلگان بخش جلگه

چگردک
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150گلثوم بهزادی آراصندوق کارآفرینی امید

4846
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای 

بوتی پایین
160160گلثوم پایندهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4847
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200گلثوم پرسهصندوق کارآفرینی امیدکنارک بخش زراباد روستای جد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4848
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

روستای - دشتیاری- چابهار

کرمبل خداداد
100100گلثوم حیدری نیاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4849

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200گلثوم دامنیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی4850
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

محمود آباد
200200گلثوم داناییبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4851
سیستان 

وبلوچستان
160160گلثوم رییسیپست بانکبخش مرکزی روستای هیچان1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4852
سیستان 

وبلوچستان
200200گلثوم ساالرزهیبانک توسعه تعاونروستای سیاه پشته1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش زنبور عسل4853
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200گلثوم ساالریبانک کشاورزیژاله ای- بخش مرکزی- زابل 1زابل
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سوزن دوزی4854
سیستان 

وبلوچستان
120120گلثوم شعلی برپست بانکریکپوت- بمپور - ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گوسفند پرواری4855
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی400400گلثوم شهریاریبانک کشاورزیخاش روستای کمال اباد1خاش

گلیم بافی4856
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهربزمان روستای مادر 

مکسان
150150گلثوم شهلی بربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیربافی4857
سیستان 

وبلوچستان
200200گلثوم صیاد اربابیبانک توسعه تعاونالری1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4858
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش مرکزی 

روستای فخیره سفلی

200200گلثوم صیادیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4859
خریدتراکتور 

باادوات

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان دلگان چاه خدابخش
وزارت جهاد کشاورزی721721گلثوم عبدالهیبانک کشاورزی

سوزن دوزی4860
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای سنگان
200200گلثوم کردصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4861
سیستان 

وبلوچستان
3سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

شهر راسک محله احمد اباد
200200گلثوم ناروییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4862
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

آبشکی
160160گلثون ایزدپناهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4863
سوزن دوزی 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش بنت روستای 

نیامکند
150150گلثون کدخداصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4864
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر شهر دراز خیابان 

8مولوی 
160160گلچهره برشانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4865
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر شهر محمدان دوراهی 

سد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گلستون چاری زهیپست بانک

نازک دوز زنانه4866
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک تاج -ایرانشهر

محمدخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گلستون شاهکزییصندوق کارآفرینی امید

قالی بافی4867
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گلشاه ساالریپست بانکفیروزه ای- هامون 1هامون
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4868
ساخت جایگاه و 

خرید گاو شیری

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

حیدراباد
وزارت جهاد کشاورزی600600گلشاه سنچولیبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری4869
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی550550گلشاه سنچولیبانک کشاورزیروستای حیدرابادفتح اهلل2نیمروز

4870

ساخت جایگاه و 

خرید گاو شیری 

 راسی4

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

شهرستان نیمروز روستای فتح 

اهلل
وزارت جهاد کشاورزی540540گلشاه سنچولیبانک کشاورزی

سوزن دوزی4871
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

روستای بافتان

200200گلشن بلیدییصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4872
سوزن دوزی 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای ساربوک
160160گلشن رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4873
پرورش گوسفند 

 راسی99داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی700700گلمحمد جویندهبانک کشاورزیشهرعلی اکبر2هامون

4874
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

مرکزی روستای مکی باال
160160گلناز بلوچیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4875
بافت فرش 

دستبافت

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گلندام کولپست بانکفیروزه ای- شهرستان هامون 1هامون

سوزن دوزی4876
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای 

(نورمحمد)بوتی پایین 
160160گلنساء باشامپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی4877
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

روستای حیدرآباد
200200گلی آذریانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی4878
سیستان 

وبلوچستان
150150گلی بلوچیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیکشهر روستای راوگ1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4879
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

-شهرستان سرباز بخش مرکزی 

 کپسول گاز
صندوق کارآفرینی امید

گلی شهسوارزهی 

مطلق
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4880
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گلی عسکریبانک توسعه تعاونزهک روستای حسین مهر علی1زهک
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4881

پرورش 

گوسفندداشتی 

راسی40

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300گلی نوریبانک کشاورزیشهرک غالمحسین ساالری1هامون

تراکتور4882
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

- شهرستان سرباز بخش سرباز 

روستای سرداب
وزارت جهاد کشاورزی750750گمشاد کمال زپیبانک کشاورزی

تراکنور4883
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان سرباز بخش پیشین 

محله پیشین

بانک کشاورزی
گنج خاتون پیش 

گوی
وزارت جهاد کشاورزی930930

4884
خریدتراکتور و 

ادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیخاش روستای چهزار2خاش

گنج خاتون 

شهنوازی
وزارت جهاد کشاورزی490490

4885
خریدتراکتور و 

ادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیخاش پشتکوه وستای چاه سم2خاش

گنج خاتون 

شهنوازی
وزارت جهاد کشاورزی960960

4886

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200گنج خاتون گل کلیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی4887
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200گنج خاتون ناروییبانک توسعه تعاونده کول-هامون1هامون

سوزن دوزی4888
سیستان 

وبلوچستان
200200گنجی دریانوردصندوق کارآفرینی امیدکنارک بخش زراباد روستای جد2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4889
سیستان 

وبلوچستان
200200گنجی دالوریصندوق کارآفرینی امیدمحمدان جنب خانه بهداشت1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4890
-صنایع دستی

سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان -استان س وب 

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

زیرک آباد

بانک کشاورزی
گوهر خاتون بلوچ 

زهی
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4891
سیستان 

وبلوچستان
120120گوهر سابکی ژندپست بانکایرانشهر روستای چاه جمال1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4892
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش نوک آباد روستای 

اسکل آباد
صندوق کارآفرینی امید

گیتانا ریگی یوسف 

آبادی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4893
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500الل بخش بلوچیصندوق کارآفرینی امیدروستای گواش- شهرستان فنوج5فنوج
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رودوزیهای سنتی4894
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش الشار روستای 

پیپ
صندوق کارآفرینی امید

الل بی بی پروین 

جاکس
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4895
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مهبان 

روستای سرگرانی
160160الل بی بی دهقانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی4896
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

کوشک
100100الل بی بی رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4897
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

بخش دشتیاری روستای کهیر 

برز
200200الل بی بی رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4898
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای حمیری
160160الل بی بی هوتیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4899
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

بمپور روستای جعفراباد خیابان 

شهید نرماشیری
200200الل خاتون ناروئیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4900
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200الل ملک درزادهصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4901
طرح سوزن دوزی 

پوشاک

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

درگس
200200الله رزمجوییبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرده دوزی4902
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک تاج -ایرانشهر

محمدخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200اللی شاهک زییصندوق کارآفرینی امید

سکه دوزی سنتی4903
سیستان 

وبلوچستان
150150اللی گلزارصندوق کارآفرینی امیدروستای چاه کمال-دلگان1دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی4904
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

آبگیشان
160160اللین دهواریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4905

خرید تراکتور 

 تک به 399

همراه نهرکن و 

تیغ جلو

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای فقیرلشکری-مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی860860لطیف نجفی بزیبانک کشاورزی

سوزن دوزی4906
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای خیر - بمپور - ایرانشهر 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

لطیفه اسالمی 

چانفی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4907
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش الشر روستای 

پیپ
150150لطیفه دانش پیپصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی وگلدوزی4908
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بلوار مکران شمالی پالک 

111
200200لطیفه شاردریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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خرید تراکتور4909
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیخیرآباد- ایرانشهر 2ایرانشهر

لعل بی بی بلوچ 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی600600

سوزن دوزی4910
سیستان 

وبلوچستان
200200لعل بی بی تاراجبانک توسعه تعاونکنارک روستای ناصرآباد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4911
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
160160لعل خاتون عملهپست بانکبخش مرکزی دهستان مخت1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

نازک دوزی زنانه4912
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200لکی ستوانپست بانککجکوش- ایرانشهر 1ایرانشهر

پرورش مرغ بومی4913
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای صفر 

اربابی
وزارت جهاد کشاورزی200200لیال اربابیبانک کشاورزی

خیاطی4914
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200لیال آذرسابانک توسعه تعاونزهک روستای خواجه احمد1زهک

کارگاه گلیم بافی4915
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای اکبرآباد
140140لیال بارانی جوانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4916
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200لیال بزیبانک کشاورزی

بافت های سنتی4917
سیستان 

وبلوچستان
200200لیال بزی تودارپست بانکشهرستان زابل روستای فتح آباد1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی4918
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای نوک 

آباد
160160لیال بلیدهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4919
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200لیال بومدیبانک کشاورزیروستای خمک- زهک 1زهک

سوزندوزی4920
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونخاش روستای ناصرآباد1خاش

لیال جهاندوست 

آبکوه
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4921
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

بخش - شهرستان قصر قند 

روستای هیت- مرکزی 
160160لیال حاجی حسینیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4922
سیستان 

وبلوچستان
160160لیال حیدری جوپست بانککنارک روستای پزم مچان2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4923
کشت محصوالت 

گلخانه ای

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

مجتمع -رهک روستای کفتارگی

گلخانه ای چاه نیمه
وزارت جهاد کشاورزی35003500لیال کاشانیبانک توسعه تعاون
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خیاطی4924
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200لیال کیخابانک توسعه تعاونروستا زینل1زهک

گلیم بافی4925
سیستان 

وبلوچستان
200200لیال گرگیچبانک توسعه تعاونده سرحدی- زابل 1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی4926
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای -شهرستان هامون

حمزه آباد
200200لیال میرپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4927
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش مرکزی روستای 

چراغان

200200لیال وطن پورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4928
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای لنگر بارانی

200200لیلی بارانی زادهپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4929
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

بیت آباد
200200لیلی بمیویانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی4930
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای دک -شهرستان هامون

دهمرده
200200لیلی بوالغپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4931
سیستان 

وبلوچستان
200200لیلی دژدارصندوق کارآفرینی امیدراسک خیابان شهید بهشتی2سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4932

کارگاه صنایع 

دستی سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
500500لیلی دوستیصندوق کارآفرینی امیدروستای چاه جمال- ایرانشهر 2ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4933
سیستان 

وبلوچستان
2کنارک

روستای - جهلیان - کنارک 

پزم تیاب
200200لیلی کیخابانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4934
سیستان 

وبلوچستان
200200مادری توجگیبانک توسعه تعاونروستای کچیان1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4935
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مادری گداییصندوق کارآفرینی امیدهامون روستای آخوند غالمی1هامون

4936
لباسهای محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
200200ماریا صوفی صرافپست بانکروستای ارباب1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4937
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

سند میر ثوبان
200200ماریه بختیاریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی4938
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای خسرو آباد
150150ماریه کهرازهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4939
تولیدسوزن دوزی 

بلوچ

سیستان 

وبلوچستان
3میرجاوه

میرجاوه بخش الدیز روستای 

خوشاب
200200ماریه گمشادزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش بلدرچین4940
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مازیار زرینصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر روستای ابتر1ایرانشهر

پرورش مرغ بومی4941
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز محمد اباد 

لورگ باغ
وزارت جهاد کشاورزی200200مانا شیخیبانک کشاورزی

گلخانه4942
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونکله گزان3سراوان

ماه بی بی اربابی 

سرجو
وزارت جهاد کشاورزی19981998

4943

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک485فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای شندک

وزارت جهاد کشاورزی466466ماه بی بی بارانیبانک کشاورزی

4944
-پرورش مرغ بومی

مشاغل خانگی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200ماه بی بی براهوییبانک کشاورزیروستای موسی کامخان-زهک1زهک

پرورش مرغ بومی4945
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200ماه بی بی بزیبانک کشاورزی

خامه دوزی4946
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای حسین آبادی
200200ماه بی بی بی سپاربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4947
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حسین اباد جر۰مرکزی
پست بانک

ماه بی بی جری 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی971971

سوزن دوزی4948
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش ایرندگان 

روستای اسپه
صندوق کارآفرینی امید

ماه بی بی جمشید 

زهی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4949
خرید تراکتور 

 فرگوسن475

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460ماه بی بی ریگیبانک کشاورزیشهرک گلخانی-نیمروز 1نیمروز

سوزندوزی4950
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای کیخا -شهرستان هامون

رسول
200200ماه بی بی سرگزیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی4951
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

گنز
صندوق کارآفرینی امید

ماه بی بی عظیمی 

ایرندگان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4952
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

کارواندر
بانک توسعه تعاون

ماه بی بی فاتحی 

دادکان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4953
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

خسروآباد
200200ماه بی بی کهرازییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4954

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای خان محمد بریچی

200200ماه بی بی کوهکنبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گوسفند پرواری4955
سیستان 

وبلوچستان
3خاش

شهرستان خاش روستای بیدک 

پایین بخش نوک آباد دهستان 

اسکل آباد

بانک کشاورزی
ماه بی بی 

هاشمزهی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

4956
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200ماه پری شیهکیبانک توسعه تعاونایرانشهر بزمان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی4957
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای فقیر 

لشکری
بانک کشاورزی

ماه پری مشهدی 

منصوری
وزارت جهاد کشاورزی200200

سوزن دوزی4958
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

شوگه
160160ماه پری یاشتمنپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4959

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200ماه تاب کلکلیصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی4960
سیستان 

وبلوچستان
سازمان امور عشایر ایران200200ماه خاتون ابرکارصندوق کارآفرینی امیدسراوانا روستای جهاد آباد3سراوان

4961
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای 

مسافر زهی
8080ماه خاتون بادفرپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی4962
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش الشار 

روستای گشان
160160ماه خاتون درزادهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سکه دوزی4963
سیستان 

وبلوچستان
1میرجاوه

شهرستان میرجاوه بخش الدز 

1آلنجان 
صندوق کارآفرینی امید

ماه خاتون ریگی 

الدز
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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خیاطی4964
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

بخش جزینک روستای - زهک 

گوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ماه رخ عربپست بانک

سوزن دوزی4965
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

شهر راسک محله احمد اباد
200200ماه رخ لگزیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4966

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک399فرگوسن

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای کتمک

بانک کشاورزی
ماه شیرین وجدان 

پور
وزارت جهاد کشاورزی683683

4967

دوخت انواع لباس 

محلی و سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
5سراوان

سراوان روستای جهاد 

آبادمنطقه عشایری
سازمان امور عشایر ایران200200ماه ملک رییسیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی4968
سیستان 

وبلوچستان
200200ماه منیر ایرندگانیصندوق کارآفرینی امیدخاش بخش ایرندگان1خاش

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی4969
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای کرباسک- زابل 1زابل

ماه نساء حسین 

زاده حیدری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

سوزندوزی4970
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصری
200200ماه نور شهنوازیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4971

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460ماهجان براهوییبانک کشاورزیروستای نادر- زهک2زهک

4972
احداث کارگاه 

قالیبافی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ماهرخ پودینهپست بانکبخش مرکزی- زابل 1زابل

البسه محلی4973
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونمیل نادر1نیمروز

ماهرخ قروتخواری 

گلزاری
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4974
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
100100ماهی ملک پیروزیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4975
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
100100ماهی ملک درزادهصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی4976
سیستان 

وبلوچستان
160160ماهی ملک ناروئیپست بانکایرانشهر روستای شمس آباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی4977
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار روستای تیس کوچه 

مسجد محمدی سمت راست 

درب اول

200200مایده محمودیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

طرح دامداری4978
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300مبین گنگوزهصندوق کارآفرینی امیدروستای پشتکوه سزگز2خاش

4979
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200مبینا دنهبانک توسعه تعاونچابهار روستای عثمان اباد رمین2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4980

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای سنچولی- زهک2زهک

مجتبی بخشی 

سنچولی
وزارت جهاد کشاورزی360360

پرورش مرغ بومی4981
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز اسالم اباد 

پلگی بزی
وزارت جهاد کشاورزی200200مجتبی بزیبانک کشاورزی

4982
پرورش گوسفند 

 راسی99داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی800800مجتبی توحیدیصندوق کارآفرینی امیدهامون شهرک علی اکبر1هامون

خیاطی4983
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

مالابراهیم
بانک توسعه تعاون

مجتبی ده مرده 

کمک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

پرورش مرغ بومی4984
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای - بخش مرکزی - زابل 

خیابان با هنر- کرباسک 
بانک کشاورزی

مجتبی سیاسر 

کرباسکی
وزارت جهاد کشاورزی200200

4985

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی430430مجتبی شهرکیبانک کشاورزیروستای محمدشاهکرم- زهک1زهک

خدمات تایپیست4986
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مجتبی شهرکیپست بانکروستای دک دهمرده- هامون 1هامون

خیاطی4987
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مجتبی شهرکیبانک توسعه تعاونزهک روستای سامانی1زهک

سفالگری4988
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای حسین ابادی
بانک توسعه تعاون

مجتبی شهرکی 

غیور
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4989
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200مجتبی شورودیبانک کشاورزی-بخش مرکزی- زابل 1زابل
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گل سازی4990
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

نیمروز روستای حاجی آباد 

خوشداد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مجتبی عبادتیبانک توسعه تعاون

4991
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش مرکزی روستای کریم 

کشته
200200مجتبی علی احمدپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4992

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی360360مجتبی گل بهاربانک کشاورزیروستای گوری- زهک2زهک

البسه محلی4993
سیستان 

وبلوچستان
200200مجتبی مسافرپست بانکروستای فتح اباد1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری4994
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حاجی صفر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی700700مجتبی مقدمبانک کشاورزی

البسه محلی4995
سیستان 

وبلوچستان
200200مجتبی ملک صفتپست بانکروستای آخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی4996
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک بخش جزینک دهستان 

خمک روستای حاج حسین 

دهمرده

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مجتبی میریبانک توسعه تعاون

4997
پرورش دهنده 

مرغ بومی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مجتبی نوریبانک کشاورزیشهرستان زابل روستای جهانتیغ1زابل

خیاطی4998
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مجید راشکیپست بانکهیرمند1هیرمند

خیاطی4999
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش - شهرستان هیرمند 

روستای جانی میلک- مرکزی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مجید اربابیبانک توسعه تعاون

گیم نت5000
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر روستای محمدان 

کوچه امید سمت چپ
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مجید رنجبرصندوق کارآفرینی امید

5001
پرورش گوسفند 

پرواری

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش اسماعیل اباد روستا ناصر 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی770770مجید ریگیبانک کشاورزی

5002

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک475فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای ابراهیم آباد

وزارت جهاد کشاورزی530530مجید سارانیبانک کشاورزی
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5003
پرورش گوسفند 

 راسی20داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مجید شهرکیبانک کشاورزیدک دهمرده-شهرستان هامون1هامون

5004
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200مجید ظفرپورحافظپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

حصیربافی5005
سیستان 

وبلوچستان
200200مجید مرادی پورپست بانکروستای فیروزه ای-هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5006
پرورش گاو 

راسی7شیری 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی600600مجید هراتی قلیصندوق کارآفرینی امیدروستای فیروزه ای1هامون

5007
عمل آوری ماهی 

و میگو

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیناحیه صنعتی پسابندر15چابهار

مجید هشیاری 

وطن دوست
وزارت جهاد کشاورزی1000010000

5008

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک485فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای حاجی مجید عیسی 

زهی
وزارت جهاد کشاورزی611611محب عیسی زهیبانک کشاورزی

قالی بافی5009
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدبمپور- ایرانشهر 1ایرانشهر

محبه محمودزاده 

فهرجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

5010
تولید سوزندوزی 

بلوچ

سیستان 

وبلوچستان
1میرجاوه

میرجاوه بخش الدیز روستای 

خوشاب
صندوق کارآفرینی امید

محبوب گرگیج 

فعال
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی5011
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

حسنخون
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محبوبه احمدیبانک توسعه تعاون

5012
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدبنجار جاده شهرک شهرک آقایی1زابل

محبوبه السادات 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی800800

خیاطی5013
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محبوبه آتش فرازبانک توسعه تعاوننیمروز روستای چرک1نیمروز

خیاطی5014
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100محبوبه ترقوییصندوق کارآفرینی امیدشهرستان زهک روستای ترقویی1زهک

گلیم بافی5015
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای دک 

دهمرده
200200محبوبه جهانتیغبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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5016

پرورش گاو 

شیری دورگه 

وسایر فرآورده 

های لبنی

سیستان 

وبلوچستان
3نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

حاجی آباد خوشداد
وزارت جهاد کشاورزی15001500محبوبه حسینیصندوق کارآفرینی امید

قاب سازی5017
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

نیمروز روستای حسین اباد 

خواجه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محبوبه حسینی نژادبانک توسعه تعاون

دوخت لباس5018
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

خیابان امام -محمداباد-هامون

خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محبوبه خلیلی فرپست بانک

خیاطی5019
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکمحمدان- ایرانشهر 2ایرانشهر

محبوبه دامنی 

زمانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160

خیاطی5020
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدروستای شیخلنگی1زهک

محبوبه رخشانی 

مهر
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

شال بافی5021
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

زابل بخش مرکزی روستای 

دهمرده شمالی
200200محبوبه زاهدیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی5022
سیستان 

وبلوچستان
200200محبوبه سرگزیبانک کشاورزیهامون روستای اخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی5023
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محبوبه سرگلزاییبانک توسعه تعاونروستا سیاسر1زهک

دوخت لباس5024
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محبوبه شهرکیپست بانکخ امام علی-محمداباد-هامون1هامون

5025
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200محبوبه شهریاریصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای آسپیچ2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی اقوام بلوچ5026
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

زابل بخش مرکزی بنجار 

روستای امامیه
200200محبوبه غفاریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5027
تولید لباس محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش سابوری 

روستای شهرک گلخانی
بانک توسعه تعاون

محبوبه غالمی 

پودینه
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5028
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

رحمان آباد
بانک توسعه تعاون

محبوبه فاتحی 

دادکان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5029
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای دزک3سراوان

محبوبه قالسی باال 

قلعه
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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5030
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش مرکزی 

روستای فخیره سفلی

200200محبوبه قنبریبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

شال بافی5031
سیستان 

وبلوچستان
200200محبوبه کریمیانبانک توسعه تعاونشهرستان زابل روستای فتح آباد1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5032
سیستان 

وبلوچستان
200200محبوبه مکسانیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای جعفراباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5033
سوزن دوزی 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
150150محبوبه مالزهیصندوق کارآفرینی امیدنیک شهر بخش اهوران گوانک1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی5034
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای سنجرانی-هیرمند1هیرمند

محبوبه مومنی 

پارسا
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

خیاطی5035
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محبوبه مومنی نژادبانک کشاورزیروستای بنجار1زابل

گلیم بافی5036
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش تیمور -شهرستان هامون 

روستای تیمورآباد-آباد 

200200محبوبه میربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5037
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100محبوبه میرصندوق کارآفرینی امید

خامه دوزی5038
سیستان 

وبلوچستان
200200محبوبه میر عرببانک توسعه تعاونروستای میر زنگ- زابل 1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5039
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز راسک روستای احمد آباد
200200محبوبه میرشکارصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5040
طرح توجیهی 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای سنجرانی
پست بانک

محبوبه نارویی 

فرزین
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

سوزن دوزی5041
سیستان 

وبلوچستان
200200محبوبه هاشم زهیصندوق کارآفرینی امیدخاش بخش نوک آباد1خاش

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5042

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن ۤ

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدروستای لنگر بارانی1هیرمند

محبوبه یونسی 

بارانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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5043
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

مرکزی روستای حسین آباد
200200محتاجه کدخداییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

به بافی5044
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محدثه ابوالقاسمیپست بانکخیابان فاروق اعظم-چاه جمال1ایرانشهر

قالب بافی5045
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش مرکزی روستای - زابل

حیدر آباد
200200محدثه بزی نظامیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی5046
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

شهرستان هیرمند دهستان 

دوستمحمد روستای پودینه
وزارت جهاد کشاورزی200200محدثه پودینهبانک کشاورزی

5047
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
300300محدثه پیروزانفربانک توسعه تعاونسراوان روستای سینوکان2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5048
خیاطی و تولید 

پوشاک

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محدثه خلیلی فردبانک توسعه تعاونخ امام علی-محمداباد-هامون1هامون

خیاطی5049
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک بخش مرکزی روستا کود 

نو
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محدثه ده مردهبانک توسعه تعاون

5050
خیاطی و دوخت 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونخاش بخش مرکزی1خاش

محدثه رمضانی 

قرایی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5051
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

بخش - شهرستان قصرقند 

روستای دزبن-ساربوک
160160محدثه رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تایپیست5052
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محدثه سرگزیبانک توسعه تعاونمحمد اباد-هامون1هامون

گلیم بافی5053
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل روستای قاسم 

آباد
بانک توسعه تعاون

محدثه شهرکی 

جهاندار
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5054
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای فتح اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500محدثه شهریاریصندوق کارآفرینی امید

خیاطی5055
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای حیدراباد-مرکزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محدثه ظریفیبانک توسعه تعاون

سوزن دوزی5056
سیستان 

وبلوچستان
200200محدثه علی صوفیصندوق کارآفرینی امیدراسک1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5057
سیستان 

وبلوچستان
200200محدثه محمودیبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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تولید پوشاک5058
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محدثه میریپست بانکشریف اباد- نیمروز 1نیمروز

گلیم بافی5059
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای دک 

دهمرده
200200محدثه نصیریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری5060
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش دشت آبخوان روستای 

پیرگل
صندوق کارآفرینی امید

محراب حکیمی 

اسکل آبادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

سوزن دوزی5061
سیستان 

وبلوچستان
200200محروک رییسیصندوق کارآفرینی امیدکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5062

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460محسن امینی مقدمبانک کشاورزیزهک2زهک

5063
خرید تراکتور با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500محسن بامریصندوق کارآفرینی امیدشهرستان دلگان2دلگان

پرورش مرغ بومی5064
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200محسن بزیبانک کشاورزیروستای محمدجان-زهک1زهک

5065
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

محسن پودینه 

بحری
سازمان شیالت200200

گلیم بافی5066
سیستان 

وبلوچستان
200200محسن پودینه زابلیپست بانکروستای آزادی-شهرستان هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5067

بسته بندی 

محصوالت 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای حسین -بمپور-ایرانشهر

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200محسن دادگرصندوق کارآفرینی امید

5068
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

محسن درویش 

سرگزی
سازمان شیالت200200

گلیم بافی5069
سیستان 

وبلوچستان
200200محسن راشکیپست بانکروستای ارباب1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قاب سازی5070
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محسن راکشیبانک توسعه تعاونروستای پردیس1زابل

5071
خرید ادوات 

صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

چهار متری هنرستان کوچه 

شهید سردشتی
سازمان شیالت200200محسن رویین تنبانک کشاورزی

طرح دامداری5072
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش روستای 

پشتکوه گرنچین
وزارت جهاد کشاورزی300300محسن ریگیصندوق کارآفرینی امید
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پرورش مرغ بومی5073
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای - شهرستان زهک 

خمک
وزارت جهاد کشاورزی200200محسن زارعیبانک کشاورزی

5074
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

دهنو - بخش مرکزی- زابل 

کرباسک
وزارت جهاد کشاورزی500500محسن سیاسرصندوق کارآفرینی امید

5075
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100محسن شاهوزاییصندوق کارآفرینی امید

تولید پوشاک5076
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محسن شهرکیپست بانکهامون لوتک1هامون

گلیم بافی5077
سیستان 

وبلوچستان
200200محسن شیبکپست بانکزابل روستای فتح آباد1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیربافی5078
سیستان 

وبلوچستان
2هامون

جنب کمیته -شهرعلی اکبر

(ره)امداد امام خمینی 
500500محسن صیادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5079

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی470470محسن صیف الهیبانک کشاورزیروستای قلعه کنگ-زهک2زهک

5080

طرح تکمیلی و 

بهره برداری مرغ 

مادر گوشتی 

شرکت ماکاجوجه 

به شماره ثبت 

به ظرفیت 1500

قطعه30000

سیستان 

وبلوچستان
45زاهدان

زاهدان ، جاده میرجاوه ، اراضی 

روستای بکجود تنگدام
بانک کشاورزی

محسن قزوینی پور 

اکبری
وزارت جهاد کشاورزی5000050000

5081

اموزشگاه 

کاربردی و 

تخصصی مهارت 

های کامپیوتر و 

حسابداری

سیستان 

وبلوچستان
آموزش فنی حرفه ای500500محسن کریم زادهصندوق کارآفرینی امیدمجتمع قصر-بلوار قدس-چابهار3چابهار
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پرورش مرغ بومی5082
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای فتح 

اهلل
وزارت جهاد کشاورزی200200محسن کوه چالبانک کشاورزی

5083
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای فتح آباد۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی10001000محسن کیانمهرصندوق کارآفرینی امید

5084
طرح توجیهی 

کارگاه حصیر بافیۤ

سیستان 

وبلوچستان
200200محسن لکی مطلقبانک توسعه تعاونلنگر بارانی1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5085
خرید تراکتور 

 تک با ادوات475

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی520520محسن مختاریبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

خیاطی5086
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای گل 

محمد نوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محسن معمریپست بانک

پرورش زنبور عسل5087
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی189189محسن مالشاهیبانک کشاورزیروستای گوری-شهرستان زهک2زهک

5088
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

بخش - شهرستان نیمروز

روستای ساختمان- مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی16001600محسن مهرپوربانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی5089
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200محسن نورابانک کشاورزیروستای امامیه شمالی1زابل

5090
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش بنت 

روستای وفا
200200محسون آزادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5091
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200محمد اربابیپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

کارگاه حصیربافی5092
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای تخت عدالت

100100محمد اربابی زادهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5093
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای اربابی

200200محمد اربابی زادهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5094
خرید تراکتور و 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی597597محمد اسالم آسودهبانک کشاورزیعلی آباد- شهردراز - ایرانشهر 1ایرانشهر

خیاطی مردانه5095
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

-روستای توردان-بمپور-ایرانشهر

خیابان سعدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محمد اسماعیل زادهصندوق کارآفرینی امید
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حصیر بافی5096
سیستان 

وبلوچستان
200200محمد اصغریپست بانکروستای سیاه پشته1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

نوسازی و بهسازی5097
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونرسول آباد- ایرانشهر 1ایرانشهر

محمد اعظم 

بارکزایی
وزارت جهاد کشاورزی200200

تراکتور5098
سیستان 

وبلوچستان
3سرباز

- شهرستان سرباز بخش سرباز 

دهستان سرکور روستای کریم 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی680680محمد اکبر بزرگزادهبانک کشاورزی

خیاطی5099
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محمد اهلل دوستبانک توسعه تعاونشهرستان زهک روستای اله دو1زهک

خیاطی5100
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاوننیمروز روستای عیسی سفلی1نیمروز

محمد امین 

شهرکی واحد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

پرورش مرغ بومی5101
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد امین لطفیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

تراکتور5102
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزی-شهرستان سرباز بخش مرکزی 3سرباز

محمد امین نقش 

بندی
وزارت جهاد کشاورزی840840

5103
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حسین اباد جر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی700700محمد آذریانصندوق کارآفرینی امید

5104
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
100100محمد بارانیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5105

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک475فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای گزمه علیا

وزارت جهاد کشاورزی466466محمد بارانیبانک کشاورزی

حصیر بافی5106
سیستان 

وبلوچستان
200200محمد بارانیبانک توسعه تعاونا1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5107
پرورش شتر مرغ 

پرواری

سیستان 

وبلوچستان
10هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای عزیز بامدی
وزارت جهاد کشاورزی62506250محمد بامدیبانک کشاورزی

5108
پرورش مرغ 

گوشتی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی1107011070محمد بخش گلشنبانک کشاورزیاسالم آباد- بزمان - ایرانشهر 4ایرانشهر
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پرورش گاو شیری5109
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی13001300محمد بزیصندوق کارآفرینی امیدنیمروز روستای منصوری1نیمروز

حصیربافی5110
سیستان 

وبلوچستان
200200محمد بزیپست بانکروستای فقیرلشکری1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری گاوداری5111
سیستان 

وبلوچستان
3خاش

استان سیستان و بلوچستان ـ 

شهرستان خاش ـ روستای 

افتخار آباد ـ کوچه شهید احمد 

سارانی، داخل کوچه منزل 

لطیف بزی

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد بزیصندوق کارآفرینی امید

پرورش گاو شیری5112
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد بزی اله ریبانک کشاورزیزهک روستای الری2زهک

5113
خرید تراکتور 

وادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی550550محمد بی یاکبانک کشاورزیبخش زراباد روستای گرکان2کنارک

سوپر مارکت5114
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدروستای رامک-فنوج2فنوج

محمد پرورش 

رانکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250

5115
تجهیزات و ادوات 

صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200محمد پهلوانبانک کشاورزیروستا- بخش مرکزی- زابل 1زابل

5116
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300محمد پهلوان رویصندوق کارآفرینی امیدحسن آباد- بخش مرکزی- زابل 1زابل

5117
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200محمد پودینهپست بانکشهرستان زابل1زابل

5118
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200محمد پودینهبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

5119

تولید محصوالت 

خارج از 

(گلخانه)فصل

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای سیاهمرد
وزارت جهاد کشاورزی840840محمد پودینهبانک کشاورزی

5120
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

محمد پودینه 

سنجری
سازمان شیالت200200
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5121
پرورش گوسفند و 

بز پرواری

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

روستای علی - شهرستان زهک 

پیری
بانک کشاورزی

محمد پیری تازه 

دل
وزارت جهاد کشاورزی200200

5122
تجهیز استخر 

پرورش ماهی بتنی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200محمد پیری وفادارصندوق کارآفرینی امیدروستای حسن اباد پیری- زهک 1زهک

پرورش زنبور عسل5123
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

- بخش نوک آباد - خاش

روستای نورآباد- گوهرکوه 
وزارت جهاد کشاورزی19801980محمد ترخانبانک کشاورزی

5124

پرورش گاو 

شیری روستای 

افتخارآباد خاش

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

پرورش گاو شیری روستای 

افتخارآباد خاش
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد تردستبانک کشاورزی

کشاوری5125
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی778778محمد تقی کردپست بانکایرانشهر پشت رودخانه1ایرانشهر

5126
 475خریدتراکتور 

تک باادوات

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرک - شهرستان هامون 

حسن اباد
وزارت جهاد کشاورزی518518محمد جان ابادیبانک کشاورزی

5127
 475خریدتراکتور 

تک

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460محمد جالل زاییبانک کشاورزیکوه خواجه1هامون

5128
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200محمد جاللی نیاپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

سوپرمارکت5129
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت590590محمد جهان تیغیپست بانکخیر آباد- بمپور - ایرانشهر 2ایرانشهر

تایپیست5130
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای بنجار1زابل

محمد جواد 

مالشاهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

گلیم بافی5131
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای حسین آبادی
200200محمد جوادی رادبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5132
خریدتراکتورفرگو

تک475سن مدل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی564564محمد جوادی نژادبانک کشاورزیروستای لوارزهی-بخش لوتک1هامون
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5133

خرید 

جفت 475تراکتور

با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

مرکزی روستای کوشات
وزارت جهاد کشاورزی783783محمد حسن زهیبانک کشاورزی

5134

خرید تراکتور 

 جفت 399مدل 

به قیمت 

1/050/000/000 

ریال و با 

 نفر2اشتغالزایی 

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش - شهرستان نیمروز

روستای ریگ آب - سابوری

سنچولی

بانک کشاورزی
محمد حسن 

سنچولی
وزارت جهاد کشاورزی770770

5135

کاشت )کشاورزی 

محصوالت صیفی 

(وسبزی 

سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

روستای کافه _شهرستان سرباز

بلوچی
صندوق کارآفرینی امید

محمد حسن 

مزارزهی
وزارت جهاد کشاورزی250250

5136
دامداری روستای 

میرزآباد

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای میزآباد2خاش

محمد حسن 

میربلوچ
وزارت جهاد کشاورزی200200

گلیم بافی5137
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای کوشه 

سفلی
پست بانک

محمد حسن 

میرشکار
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیر بافی5138
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

محمد حسین زاده 

کریم کشته
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5139
تراکتور فرگوسن 

475

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

دهنو -بخش مرکزی-زابل 

کرباسک
صندوق کارآفرینی امید

محمد حسین 

سیاسر
وزارت جهاد کشاورزی480480

گلیم بافی5140
سیستان 

وبلوچستان
200200محمد حسین کولبانک توسعه تعاونشهرستان هامون روستای کول1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5141
 475خرید تراکتور

با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش تلنگ 

روستای کهن باال
وزارت جهاد کشاورزی510510محمد حسینیبانک کشاورزی

5142
لوازم برقی و 

الکتریکی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150محمد حوتیصندوق کارآفرینی امیددهستان مسکوتان-فنوج2فنوج

پرورش مرغ بومی5143
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

خراشادی
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد خدری اولبانک کشاورزی
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پرورش گاو شیری5144
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد خمرمقدمبانک کشاورزینیمروز روستای شریف اباد غالم1نیمروز

5145

خرید تراکتور 

 485فرگوسن 

تک دیسک

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای اصغر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی512512محمد خواجهپست بانک

5146
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای قرقری

200200محمد داجکبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5147

کلینک )بلوک زنی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید500500محمد دادستانصندوق کارآفرینی امید

5148

خرید تراکتور 

 دو 399

دیفرانسیل شش 

 قلم 5سیلندر با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی11961196محمد درخوشبانک کشاورزیسولدان-پیشین-شهرستان سرباز1سرباز

5149
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش پشت -شهرستان نیمروز

روستای ده نو پیران-اب
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد درویش گلیصندوق کارآفرینی امید

5150

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی360360محمد ده مردهبانک کشاورزیروستای خمک- زهک1زهک

خیاطی5151
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محمد راشکیپست بانکهیرمند روستای خمر1هیرمند

5152
ساخت جایگاه و 

خرید گاو شیری

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

س و ب شهرستان نیمروز حیدر 

اباد فتح اله
وزارت جهاد کشاورزی540540محمد راه نمابانک کشاورزی

5153
 475خریدتراکتور 

تک باادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی530530محمد راهداربانک کشاورزیعوض گلستان1هامون
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دامداری5154
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر روستای نوک اباد 

سرهنگ
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد رحیم ناروییصندوق کارآفرینی امید

خیاطی5155
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای حسین 

مهرعلی
بانک توسعه تعاون

محمد رخشانی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

5156

طرح توجیهی 

خرید تراکتور ۤ

 تک با ادوات ۳۹۹

(گاو آهن )

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی731731محمد رضا اربابیبانک کشاورزیروستای کنگ شیر علی خان1هیرمند

گلیم بافی5157
سیستان 

وبلوچستان
200200محمد رضا بزیپست بانکروستای ارباب1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5158
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطیۤ

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محمد رضا پودینهپست بانکروستای سنجرانی1هیرمند

5159

 تنی 3000مزرعه 

پرورش آبزیان در 

قفس دریایی 

سواحل مکران

سیستان 

وبلوچستان
40چابهار

بلوار امام خمینی ، - چابهار 

5خیابان عمار ، نبش تعاون 
بانک کشاورزی

محمد رضا چهره 

ساز
وزارت جهاد کشاورزی6000060000

5160
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200محمد رضا چیدانپست بانکروستای رادار- شهرستان نیمروز1هیرمند

5161

اقامتگاه بوم 

گردی 

شهرستان نیمروز–

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکادیمی- شهرستان نیمروز 3نیمروز

محمد رضا سرگزی 

رافع
24002400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی5162
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش تیمور -شهرستان هامون 

روستای سیاه پشته-آباد 

200200محمد رضا سیاه سربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

معرق کاری5163
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای جزینک
200200محمد رضا شاه بازصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5164
پرورش گاو 

شیری بومی

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

کلینک تاج محمد - ایرانشهر 

خانی
صندوق کارآفرینی امید

محمد رضا شاه ولی 

بر
وزارت جهاد کشاورزی11001100
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5165
تعمیر چرخ 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محمد رضا شهدادیپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

5166
معرق ومنبت با 

چوب

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای حسین آبادی
200200محمد رضا شهرکیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خدمات5167
سیستان 

وبلوچستان
2مهرستان

شهرستان مهرستان روستای 

چگرد
وزارت جهاد کشاورزی10801080محمد رفیع دهانیبانک کشاورزی

5168
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200محمد روام بدوبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

پرورش گاو شیری5169
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش صابری 

روستای سه قلعه
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد روانانصندوق کارآفرینی امید

5170
پرورش گاو 

شیری مولد

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد روهینابانک کشاورزیکلینک حسن خانی1ایرانشهر

5171

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک475فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمنددوست محمد
وزارت جهاد کشاورزی728728محمد سارانیبانک کشاورزی

5172
خرید تراکتور 

 جفت475

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی790790محمد سارانیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1زابل

5173
 گلخانه 4احداث 

 متری540

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش - شهرستان هیرمند 

روستای نهنگی- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد سارانیبانک کشاورزی

گلیم بافی5174
سیستان 

وبلوچستان
200200محمد ساالریپست بانکاخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5175

خرید تراکتور 

 جفت 399

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10701070محمد ستودهبانک کشاورزیهامون تیمور آباد1هامون

5176

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک399فرگوسن

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای سراوانی

وزارت جهاد کشاورزی466466محمد سراوانیبانک کشاورزی
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پرواربندی گوساله5177
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای آقایی۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی400400محمد سرحدیصندوق کارآفرینی امید

خیاطی5178
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محمد سرگزیبانک توسعه تعاوننیمروز روستای عیسی علیا1نیمروز

5179

خرید تراکتور 

 جفت همراه 399

با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

طاغذی
بانک کشاورزی

محمد سرگزی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی990990

گلیم بافی5180
سیستان 

وبلوچستان
200200محمد سرگل زائیپست بانکروستای ارباب1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5181
تراکتور فرگوسن 

475

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستا -بخش مرکزی-نیمروز

افسری
وزارت جهاد کشاورزی610610محمد سنچولیبانک کشاورزی

5182
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی160160محمد سنگکپست بانکمحمدان- ایرانشهر 1ایرانشهر

پرورش بوقلمون5183
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کربالیی قریان۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد سیاسرپست بانک

5184
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

چهارده متری -شهرستان زابل

هنرستان فنی
سازمان شیالت200200محمد شاهرودیپست بانک

5185
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200محمد شاهرودیبانک کشاورزی10جام جم -شهرستان زابل1زابل

5186
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200محمد شاهرودیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

5187
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200محمد شاهرودیپست بانکشهرستان زابل1زابل

پرورش شتر5188
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیجعفر آباد- بمپور - ایرانشهر 2بمپور

محمد شریف 

بهزادی
وزارت جهاد کشاورزی800200

حصیربافی5189
سیستان 

وبلوچستان
2هامون

-شهرعلی اکبر-شهرستان هامون

جنب کمیته امداد
500500محمد شهدادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5190

خرید تراکتور 

 دو 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی450450محمد شهرکیبانک کشاورزیجزینک- زهک1زهک
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5191

احداث و تولید 

محصوالت گلخانه 

ای

سیستان 

وبلوچستان
5میرجاوه

مجتمع گلخانه ای - جاده الدیز 

برادران
وزارت جهاد کشاورزی57005700محمد شهرکیبانک کشاورزی

پارچه بافی5192
سیستان 

وبلوچستان
200200محمد شهرکیبانک توسعه تعاونکربالیی جیدر1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5193

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460محمد شهرکی دلیربانک کشاورزیروستای دشتک- زهک2زهک

5194
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

خیابان مدرس -شهرستان زابل

17
سازمان شیالت200200محمد شورودیبانک کشاورزی

5195

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی360360محمد شیخیبانک کشاورزیروستای شیب گوره- زهک2زهک

5196
خرید ادوات 

گشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

بخش زراباد روستای اسماعیل 

چاه
بانک کشاورزی

محمد صالح 

مظاهری
وزارت جهاد کشاورزی260260

5197
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200محمد صیاداربابیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

5198
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200محمد صیاداربابیبانک کشاورزی6بلوار بختیاری -شهرستان زابل1زابل

5199
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200محمد صیاداربابیپست بانکشهرستان زابل1زابل

کارگاه حصیربافی5200
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
200200محمد صیادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیر بافی5201
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

بهشتی-روستای فقیر لشکری
200200محمد صیادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5202
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

خیابان رسالت -شهرستان زابل

20
سازمان شیالت200200محمد صیادیپست بانک

5203
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای -شهرستان هیرمند

ارباب
سازمان شیالت200200محمد صیادیپست بانک
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5204
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200محمد صیادیبانک کشاورزیشهرستان هامون1هامون

5205
خرید تراکتور با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

سیستان وبلوچستان شهرستان 

دلگان
وزارت جهاد کشاورزی917917محمد عبدالهی جانبانک کشاورزی

سوپرمارکت5206
سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

شهرک شهید - بمپور- ایرانشهر 

کاله دوز
پست بانک

محمد عظیم 

ایرندگانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت590590

5207
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200محمد عظیمیپست بانکشهرستان زابل1زابل

5208
خرید تراکتور با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1زاهدان

زاهدان بخش مرکزی دهستان 

حرمک روستای ریگ چاه
وزارت جهاد کشاورزی767767محمد علی آبدهبانک کشاورزی

5209

پرورابندی 

تجهیز )گوساله

جایگاه و خرید 

(دام

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای سیاهمرد
وزارت جهاد کشاورزی13001300محمد علی ثمرهصندوق کارآفرینی امید

5210

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 399فرگوسن 

تک و ادوات 

گاو )کشاورزی

(آهن،دیسک

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش مرکزی روستای جهان 

آباد سفلی
وزارت جهاد کشاورزی516516محمد علی جهانتیغبانک کشاورزی

5211
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

خیابان جام جم -شهرستان زابل

13
پست بانک

محمد علی زاده 

مقدم شاهرودی
سازمان شیالت200200

5212
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای قرقری

200200محمد علی سنچولیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5213
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کلوخی۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد علی شیخصندوق کارآفرینی امید

5214
ساخت جایگاه و 

پرورش گاو شیری

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

محمد علی شیر 

مرز نژاد
وزارت جهاد کشاورزی700700
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5215
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای اربابی

200200محمد علی صیادبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5216

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 485فرگوسن 

تک با ادوات 

تیغ )کشاورزی 

(جلو و نهر کن

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیبخش مرکزی روستای مندیالن1هیرمند

محمد علی کریمی 

نسب
وزارت جهاد کشاورزی700700

5217
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای گل میر
وزارت جهاد کشاورزی700700محمد علی میریصندوق کارآفرینی امید

5218
پرورش گوسفند 

 راسی99داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی990990محمد علی میریبانک کشاورزیدهمیر2هامون

گلیم بافی5219
سیستان 

وبلوچستان
200200محمد عمر شیهکیپست بانکشهرستان هامون روستای آزادی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5220

طرح توجیهی 

تراکتور فرگوسن 

 تک با ادوات 475

تیغ )

جلو،نهرکن،گاوآه

(ن،دیسک

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای مال عظیم

وزارت جهاد کشاورزی470470محمد غفروییبانک کشاورزی

5221
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امید200200محمد فروغی نسبصندوق کارآفرینی امیدشهرستان هامون شهرک میر1هامون

5222
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای درد 

دل
وزارت جهاد کشاورزی460460محمد قادرشریکبانک کشاورزی

5223
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای صفدر میربیک
بانک کشاورزی

محمد کاظم میر 

شهرکی
وزارت جهاد کشاورزی12001200
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5224
پرورش دام سبک 

و سنگین

سیستان 

وبلوچستان
3خاش

خاش دهستان پشتکوه روستای 

اله اباد
وزارت جهاد کشاورزی16501650محمد کهرازهیبانک کشاورزی

پوشاک5225
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محمد کیخاپست بانکروستای آخوند غالمی1هامون

دوخت لباس5226
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محمد گرگپست بانکخ استادیوم-محمد اباد-هامون1هامون

5227

طرح توجیهی 

خرید کمباین و 

ادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
3هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند دهستان 

قرقری روستای خاکسفیدی

وزارت جهاد کشاورزی55125512محمد گرگیچبانک کشاورزی

کارگاه حصیربافی5228
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
200200محمد گلنازیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی5229
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محمد گلویبانک توسعه تعاونروستای حیدرآباد1زابل

5230
پرورش گوسفند 

 راسی199

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی800800محمد مالکیصندوق کارآفرینی امیدشهرعلی اکبر2هامون

5231
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

محمد محمد زاده 

پودینه
سازمان شیالت200200

پرورش گاو شیری5232
سیستان 

وبلوچستان
2زابل

زابل بخش مرکزی روستای 

امامیه
بانک کشاورزی

محمد محمد 

قاسمی
وزارت جهاد کشاورزی11701170

5233
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

محمد محمدزاده 

شاهرودی
سازمان شیالت200200

5234
اقامتگاه بوم 

گردی ده پابید

سیستان 

وبلوچستان
4خاش

روستای - زاهدان- جاده خاش

دهپابد
بانک توسعه تعاون

محمد مراد میربلوچ 

زهی ده پابیدی
50005000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5235

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460محمد مرادقلیبانک کشاورزیروستای محمدشاهکرم- زهک2زهک

گلیم بافی5236
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای -شهرستان هامون

کوشه سفلی
200200محمد مرعشیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی5237
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای فتح 

اهلل
وزارت جهاد کشاورزی220220محمد میربانک کشاورزی
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5238
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

محمد میرانی 

سرگزی
سازمان شیالت200200

تولیدات چرم5239
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

روستای امامیه
200200محمد میرشکاریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5240
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانک14دولتی مقدم -شهرستان زابل1زابل

محمد میری 

سرگزی
سازمان شیالت200200

5241
پرورش شتر 

داشتی

سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

دلگان جلگه چاه هاشم روستای 

چاه اسحاق
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمد ناروییصندوق کارآفرینی امید

تولید پوشاک5242
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

محمد نخ زری 

حکیمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

سردخانه5243
سیستان 

وبلوچستان
5زابل

بخش -شهرستان زابل

شهرک -روستای بنجار۰مرکزی

صنعتی

وزارت جهاد کشاورزی2300023000محمد نخعیپست بانک

5244
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200محمد نظام دوستبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

پرورش مرغ بومی5245
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدریکپوت- بمپور - ایرانشهر 2ایرانشهر

محمد نور 

میرکازهی
وزارت جهاد کشاورزی180180

5246
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای امامیه شمالی1زابل

محمد نورائی 

درویش
وزارت جهاد کشاورزی200200

5247
خرید تراکتور 

 فرگوسن475

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-بخش مرکزی-شهرستان هامون

روستای حاجی غالم ساالری
وزارت جهاد کشاورزی427427محمد نوری فریدپست بانک

5248

خرید تراکتور 

 دو 399

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای موسی شاهباز- زهک1زهک

محمد واقفی 

شهرکی
وزارت جهاد کشاورزی900900

پرورش گاو شیری5249
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

س و ب شهرستان نیمروز 

روستای الری
وزارت جهاد کشاورزی480480محمد یارعلیبانک کشاورزی

پرواربندی گوساله5250
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای کلوخی- زابل 2زابل

محمد یزدانشناس 

باحقوق
وزارت جهاد کشاورزی24202420

کارگاه حصیر بافی5251
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدفهره- سراوان روستای کله گان 2سراوان

محمد یوسف 

پورمحمد
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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5252
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای غالمرضا ۰مرکزی

سندگل

وزارت جهاد کشاورزی500500محمدامیر سندیصندوق کارآفرینی امید

پرواربندی گوساله5253
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای درگی۰مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

محمدامیر عربی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی10001000

5254

طرح توجیهی 

پرواربندی بره و 

( رأس199)بزغاله

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای شرکت چاه
وزارت جهاد کشاورزی13001300محمدامین بارانیصندوق کارآفرینی امید

مرغ تخم گذار5255
سیستان 

وبلوچستان
10ایرانشهر

ایرانشهر خیابان شهید در زاده 

19 پالک 1 میالن 27کوچه 
بانک کشاورزی

محمدامین 

جهانگیری فر
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

5256
پرورش بوقلمون 

گوشتی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200محمدامین دهمردهبانک کشاورزیخمک1زهک

5257
خرید تراکتور 

745فرگوسن

سیستان 

وبلوچستان
2میرجاوه

میرجاوه بخش ریگ ملک 

روستای ریگ ملک
وزارت جهاد کشاورزی620620محمدامین ریگیبانک کشاورزی

5258
خرید تراکتور 

 فرگوسن399

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش -شهرستان هیرمند

روستای کنگ -مرکزی

شیرعلیخان

پست بانک
محمدامین 

سنجرانی
وزارت جهاد کشاورزی687687

5259

فروشگاه 

محصوالت 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای تپه دز۰مرکزی
بانک کشاورزی

محمدامین شجاع 

هرمزایی
وزارت جهاد کشاورزی200200

5260
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

متری پشت 12-شهرستان زابل

باسکول
بانک کشاورزی

محمدجواد ابراهیم 

زاده باغی
سازمان شیالت200200

پرورش گاو شیرده5261
سیستان 

وبلوچستان
3زاهدان

شهرک شهید بهشتی میالن 

42قطعه4
وزارت جهاد کشاورزی16001600محمدحسن احمدبانک کشاورزی

5262

تامین نهاده ها و 

خرید ادوات 

صیادی

سیستان 

وبلوچستان
17چابهار

چابهار نگور روستای باالد 

سرکوب
وزارت جهاد کشاورزی30003000محمدحنیف تابشصندوق کارآفرینی امید
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5263

خرید تراکتور 

 دو 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460محمدحنیفه ناروییبانک کشاورزیروستای کفتارگی- زهک2زهک

5264

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای بزی الری- زهک1زهک

محمدرسول بزی 

اله ری
وزارت جهاد کشاورزی360360

سیمان پرتلند5265
سیستان 

وبلوچستان
80زاهدان

-  جاده زاهدان 65کیلومتر 

 کیلومتر به طرف 13-مشهد 

غرب جاده اختصاصی کارخانه 

سیمان سیستان

وزارت صنعت، معدن و تجارت6000060000محمدرضا احسانفربانک توسعه تعاون

پرورش مرغ بومی5266
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200محمدرضا اشترکبانک کشاورزیزهک روستای حسین مهرعلی1زهک

5267
 475خریدتراکتور 

تک باادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی530530محمدرضا براهوئیبانک کشاورزیحسن آباد1هامون

5268
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460محمدرضا بزیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

5269

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای الری-زهک2زهک

محمدرضا بزی اله 

ری
وزارت جهاد کشاورزی460460

5270

مزرعه پرورش 

 300)شترمرغ

(قطعه

سیستان 

وبلوچستان
4زابل

روستای -شهرستان نیمروز

دهنوپیران
وزارت جهاد کشاورزی69006900محمدرضا بیکیبانک کشاورزی

5271

طرح توجیهی 

پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200محمدرضا جنابادیبانک کشاورزیروستای بامری جهانتیغ1زابل

پرورش مرغ بومی5272
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای بدیل
بانک کشاورزی

محمدرضا جهان 

تاب
وزارت جهاد کشاورزی200200

5273
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200محمدرضا حیدریانبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز
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5274
پرورش گاو 

 راسی10شیری 

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدشهرستان هامون روستای دهمیر1هامون

محمدرضا خسروی 

صبور کلوخی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

5275
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200محمدرضا سرگزیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

پرورش مرغ بومی5276
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای - شهرستان زهک 

صفدربیک
وزارت جهاد کشاورزی150150محمدرضا سندگلصندوق کارآفرینی امید

5277
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیاسالم آباد-شهرستان زابل1زابل

محمدرضا شوردی 

ساالری
سازمان شیالت200200

پرورش مرغ بومی5278
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200محمدرضا صادقیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

5279
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200محمدرضا صیادیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

گلیم بافی5280
سیستان 

وبلوچستان
200200محمدرضا عابدیپست بانکروستای گزموم1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5281

خرید تراکتور 

 تک به 475مدل 

مبلغ 

540/000/000 

ریال و با 

 نفر2اشتغالزایی 

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش - شهرستان نیمروز

روستای محمد آباد - سابوری 

لورگباغ

بانک کشاورزی
محمدرضا علی 

احمد
وزارت جهاد کشاورزی360360

5282
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای -شهرستان هیرمند

ارباب
پست بانک

محمدرضا 

فکوراربابی
سازمان شیالت200200

کاشت نهال5283
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدروستای توتان-بنت-نیکشهر3نیک شهر

محمدرضا قاضی 

زاده بنتی
وزارت جهاد کشاورزی300300

5284

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500محمدرضا کخابانک کشاورزیروستای یادگار-زهک2زهک
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پرورش گاو شیری5285
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- بخش مرکزی - زهک 

- دهستان خواجه احمد 

روستای یادگار

وزارت جهاد کشاورزی240240محمدرضا کیخابانک کشاورزی

پرورش گاو شیری5286
سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای شهرک آقایی۰مرکزی
بانک کشاورزی

محمدرضا گنجعلی 

بنجار
وزارت جهاد کشاورزی960960

5287
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای ژاله ای۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200محمدرضا گنجیبانک کشاورزی

5288

تجهیز استخر 

پرورش ماهی 

گرمابی

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای کود- زهک 1زهک

محمدرضا 

محمددادی
سازمان شیالت200200

البسه محلی5289
سیستان 

وبلوچستان
200200محمدرضا مهاجرپست بانکروستای آخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5290
روستای بدون 

ییکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100محمدرضا مهوندصندوق کارآفرینی امید

5291
پرواربندی 

گوسفند و بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200محمدرضا میرزادهصندوق کارآفرینی امیدچاه جمال- ایرانشهر 2ایرانشهر

5292

خرید تراکتور 

 دو 399

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- روستای واصالن- زهک

روستای خدابخش
بانک کشاورزی

محمدرضا وزیری 

شهرکی
وزارت جهاد کشاورزی930930

5293

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

جفت دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

زهک بخش مرکزی روستای 

دشتک
وزارت جهاد کشاورزی640640محمدشریف امیرنیابانک کشاورزی

5294

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای محمدشاهکرم- زهک2زهک

محمدشریف 

شهریاری
وزارت جهاد کشاورزی420420

5295
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500محمدصدیق هوتیصندوق کارآفرینی امیدروستای جامرغ-شهرستان فنوج2فنوج

5296
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکشهرستان زابل1زابل

محمدعلی امیری 

نسب
سازمان شیالت200200
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5297
پرورش گاو 

(راس10)شیری 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند روستای 

کدخدا علی نمرودی

وزارت جهاد کشاورزی800800محمدعلی بزیبانک کشاورزی

5298
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

روستای حسین آباد جر
وزارت جهاد کشاورزی800800محمدعلی جرصندوق کارآفرینی امید

دامداری5299
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

شهرستا ن ایرانشهر دامن 

روستای ابادان
وزارت جهاد کشاورزی200200محمدعلی دامنیصندوق کارآفرینی امید

5300
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی800800محمدعلی دکالیبانک توسعه تعاونروستای سرزه- ایرانشهر 3ایرانشهر

5301

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی470470محمدعلی راشکیبانک کشاورزیروستای شیب گوره- زهک2زهک

5302

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای جزینک-زهک2زهک

محمدعلی رخشانی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی580580

5303

تراش سنگهای 

قیمتی و نیمه 

قیمتی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای برج میرگل
32003200محمدعلی سارانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5304

پرورش گاو 

شیری به ظرفیت 

 راس19

سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند روستای 

سراوانی

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمدعلی سراوانیصندوق کارآفرینی امید

5305
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

س و ب شهرستان نیمروز 

روستای گزنگوری
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمدعلی سندگلصندوق کارآفرینی امید

5306

خرید تراکتور 

 تک 399

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای 

صفدرمیربیک

بانک کشاورزی
محمدعلی شهرکی 

نیا
وزارت جهاد کشاورزی840840
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حصیربافی5307
سیستان 

وبلوچستان
2هامون

جنب کمیته -شهرعلی اکبر

(ره)امداد امام خمینی 
500500محمدعلی صیادبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی5308
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای - شهرستان زهک 

علیجان گلزار
صندوق کارآفرینی امید

محمدعلی فکور 

زابلی
وزارت جهاد کشاورزی200200

5309

تراکتور فرگوسن 

تک با 485

گاو )ادوات

(آهن،تیغ عقب

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی536536محمدعلی کلبعلیبانک کشاورزیروستای علی اکبر مالحسین1هیرمند

کاربافی5310
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

کربالی غالمحیدر
200200محمدعلی لطفیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیر بافی5311
سیستان 

وبلوچستان
200200محمدعلی مالشاهیبانک توسعه تعاونروستای آخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5312

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای دوازده سهمی-زهک2زهک

محمدعلی واحدی 

ریگی
وزارت جهاد کشاورزی550550

گوسفند پرواری5313
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300محمدگل ریگیصندوق کارآفرینی امیدخاش روستای رودهینار1خاش

گوسفند پرواری5314
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدخاش پشتکوه روستای دوربن2خاش

محمدگل 

یارمحمدی گرنچن
وزارت جهاد کشاورزی300300

گلیم بافی5315
سیستان 

وبلوچستان
200200محمدمهدی ستودهپست بانکروستای صفلی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5316
پرواربندی گوساله 

 راسی49

سیستان 

وبلوچستان
3نیمروز

روستای - شهرستان نیمروز 

گلخانی
صندوق کارآفرینی امید

محمدهادی پهلوان 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی50005000



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

5317

خرید تراکتور 

 824یورو پارس 

به همراه ادوات 

شامل نهرکن،بیل 

لودری جلو، بیل 

عقب

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش - شهرستان نیمروز

روستای هاشم آباد- مرکزی
بانک کشاورزی

محمدهاشم لکزیی 

جاه
وزارت جهاد کشاورزی700700

5318

خرید تراکتور 

 399فرگوسن 

تک و ادوات 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیخاش روستای رحمت ابا1خاش

محمدیعقوب ریگی 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی12201220

خرازی وپوشاک5319
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150محمدیونس رییسیصندوق کارآفرینی امیدفنوج روستای دن گیشراتان1فنوج

کارگاه حصیربافی5320
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
100100محمود اربابی زادهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5321
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-خیابان بعثت-شهرستان زابل

کوچه مهاجر
سازمان شیالت200200محمود اکبریبانک کشاورزی

تولید پوشاک5322
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محمود پودینهپست بانکشهر علی اکبر- هامون 1هامون

حصیر بافی5323
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش دشتیاری نگور 

هلگداری اشرف
100100محمود جتصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5324

خرید تراکتور 

 399فرگوسن 

جفت دیسک

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای شاهوزهی۰مرکزی
بانک کشاورزی

محمود چهره 

سنچولی
وزارت جهاد کشاورزی990990

5325
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش صابری 

روستای ریگ آب آقاجان
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمود حشمتیصندوق کارآفرینی امید

پرورش بره پرواری5326
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حاجی صفر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمود رحیمیصندوق کارآفرینی امید
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5327

کاشت و برداشت 

و بسته بندی 

محصوالت زراعی

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بخش مرکزی دهستان 

دامن روستای شیرآباد
صندوق کارآفرینی امید

محمود رضا 

خنجری
وزارت جهاد کشاورزی500500

5328

طرح توجیهی 

تراکتور فرگوسن 

 تک با ادوات 399

تیغ )

عقب،نهرکن،گاوآه

(ن

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی700700محمود سارانیبانک کشاورزیسه راهی ملکی1هیرمند

تولید پوشاک5329
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محمود سرگزیپست بانکروستای نیگرد- هامون1هامون

پرورش گاو شیری5330
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای اصغر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمود شاقوزاییبانک کشاورزی

5331
پرواربندی بره و 

 راس199بزغاله 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

زابل شهرستان هیرمند روستای 

رسول افغان
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمود شعیبیصندوق کارآفرینی امید

پرورش گاو شیری5332
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کلوخی۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی700700محمود شیخ کلوخیبانک کشاورزی

5333
خرید تراکتور 

 فرگوسن475

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460محمود علی احمدبانک کشاورزیشهرک گلخانی-نیمروز 1نیمروز

5334
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی700700محمود قربانیصندوق کارآفرینی امیدارباب- بخش مرکزی- زابل1زابل

5335
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکشهرستان زابل1زابل

محمود محمدزاده 

شاهرودی
سازمان شیالت200200

پرورش گوسفندوبز5336
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200محمود مالشاهیبانک کشاورزیزهک روستای گوری1زهک
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پرورش گاو شیری5337
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای محمد اباد هراتی
بانک کشاورزی

محمود هراتی 

خیری
وزارت جهاد کشاورزی500500

5338
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطیۤ

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محمود یکتاپرستبانک توسعه تعاونروستای میلک- هیرمند1هیرمند

سوزن دوزی5339
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

درونه سنگان
200200مدینه اورنکصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5340
سیستان 

وبلوچستان
200200مدینه بلوچیصندوق کارآفرینی امیدکلینک اعظم خانی- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5341
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش بنت 

روستای روستای
200200مدینه درزاده نورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5342
سیستان 

وبلوچستان
200200مدینه دستورصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر روستای چاه جمال1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5343
پرورش )دامداری

(گوسفند و بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مدینه رودینیبانک توسعه تعاونروستای سرکهوران_ایرانشهر1ایرانشهر

سوزن دوزی5344
سیستان 

وبلوچستان
200200مدینه سارانیپست بانکشهر هیرمند1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی5345
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش روستای 

اسماعیل اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مدینه شهنوازیصندوق کارآفرینی امید

5346
خرید تراکتور 

 جفت475

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی710710مدینه صیادیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

سوزن دوزی5347
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

درودی سنگان
200200مدینه کردبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی5348
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مدینه کولپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

خیاطی5349
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مدینه محمدزاییبانک توسعه تعاونشهرستان زهک روستای ترقویی1زهک

سوزن دوزی5350
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

محمودآباد
200200مدینه مالشاهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی5351
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مدینه میرشکارپست بانکاسماعیل قنبر- هامون 1هامون
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سوزن دوزی5352
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

-شهرستان سرباز بخش مرکزی 

 گل کن
200200مدینه ناروییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5353
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

بخش جلگه _شهرستان دلگان

چاه هاشم روستای چگردک
200200مراد بی بی بامریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی5354
سیستان 

وبلوچستان
10سراوان

سراوان روستای اسفندک 

منطقه عشایری
سازمان امور عشایر ایران200200مراد بی بی بزرگزادهصندوق کارآفرینی امید

5355

خرید تراکتور 

 جفت با 475

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1سیب و سوران

سیستان و بلوچستان شهرستان 

 ابان13سیب و سوران روستای 
وزارت جهاد کشاورزی500500مراد محمد پورمندبانک کشاورزی

5356
درب وپنجره 

سازی پروفیل

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای توردان1ایرانشهر

مرادبخش 

شاهدوست
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

5357

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدکلینک اعظم خانی- ایرانشهر 1ایرانشهر

مرادبی بی ارباب 

رسمی کلینک
صندوق کارآفرینی امید200200

5358
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهربخش مرکزی 

دهستان مخت
160160مرادبی بی بلوچپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5359
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای زین 

الدینی
160160مرادبی بی بلوچیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گوسفند5360
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدایرانشهر روستای ابتر1ایرانشهر

مرادبی بی خاکی 

زهی
وزارت جهاد کشاورزی200200

سوزن دوزی5361
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160مرادبی بی سراوانیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی5362
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش الشار-نیکشهر

جاکس
200200مرادخاتون امیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5363
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش الشار 

روستای زیارت
صندوق کارآفرینی امید

مرادخاتون 

میرالشاری
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5364
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

فروردین12موتور 
200200مرادی ریگی الدزصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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5365

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200مرادی قادریصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی5366
سیستان 

وبلوچستان
150150مرادی ناروییصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر محمد آباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5367
تجهیز نیم هکتار 

گلخانه

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

ابتر مجتمع - جاده ایرانشهر 

گلخانه ای گلستان پهره
وزارت جهاد کشاورزی320320مرتضی ارزانیپست بانک

5368

طرح توجیهی 

کارگاه بافت الیاف ۤ

چوبی

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای کریم کشته1هیرمند

مرتضی دری ده 

جبار
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی5369
سیستان 

وبلوچستان
200200مرتضی زاده میرپست بانکروستای گزموم1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلسازی5370
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرتضی سرگزاییبانک توسعه تعاونروستای عیسی سفلی1نیمروز

5371
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200مرتضی سنچولیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

خدمات رایانه5372
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرتضی شهرکیپست بانکروستای دک دهمرده- هامون1هامون

5373
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200مرتضی عبادی پوربانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

5374
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200مرتضی قزاقبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

تولید پوشاک5375
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرتضی میرپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

5376
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی180180مرتضی میرزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای کریم آباد-ایرانشهر1ایرانشهر

تایپیست5377
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرتضی نظام دوستبانک توسعه تعاونزابل امیر اباد1هامون

خیاطی5378
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرتضی نورزاییبانک توسعه تعاونروستا قلعه نو1زهک
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سوزن دوزی5379
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سرباز بخش پارود روستای 

پشامگ
200200مرجان آسکانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5380
سیستان 

وبلوچستان
200200مرجان بارکزاییبانک توسعه تعاونچابهار روستای رمین2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی5381
سیستان 

وبلوچستان
160160مرجان رییسیبانک کشاورزیشهرستان نیکشهر روستای پتان1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5382
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای آزادی1هامون

مرجان شهرکی 

مقدم
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی5383
سیستان 

وبلوچستان
160160مردادخاتون رییسیبانک کشاورزیشهرستان نیکشهر روستای بلپیر1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی5384
سیستان 

وبلوچستان
200200مرضیه رهدارپست بانکهامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5385

پرورش گوسفند 

 راسی و 199

اصالح نژاد

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10001000مرضیه احمدیصندوق کارآفرینی امیدشهرک ابوالفضل2هامون

سوزن دوزی5386
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

رحمان آباد
200200مرضیه احمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5387
سیستان 

وبلوچستان
200200مرضیه اصغریپست بانکروستای سیاه پشته1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5388

طرح توجیهی 

تراکتور فرگوسن 

 جفت اتاق 399

دار با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی800800مرضیه اصغریانبانک کشاورزیروستای شادی جمالزهی1هیرمند

خیاطی5389
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

دهستان خواجه احمد روستای 

امیر نظام

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه اله دوبانک توسعه تعاون

5390
سوزن دوزی 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
150150مرضیه اولیاییصندوق کارآفرینی امیدنیک شهر هیچان هشتیک پایین1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی5391
سیستان 

وبلوچستان
200200مرضیه آرمندهپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی5392
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بخش دامن روستای 

تاروان
120120مرضیه باران زهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5393
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
160160مرضیه بامریپست بانکایرانشهر نوک اباد سرهنگ1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی5394
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان زهک روستای کمک1زهک

مرضیه بدیع بی 

نشان
وزارت جهاد کشاورزی200200

5395
خرید تراکتور 

 فرگوسن475

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای امامیه۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی400400مرضیه بزیصندوق کارآفرینی امید

خامه دوزی5396
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل روستای 

سرحدی شمالی
200200مرضیه بزی ساکتپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5397
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

روستای -بخش مرکزی-فنوج

جوگز پایین
220200مرضیه بلوچ الشاریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی5398
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاوننیمروز روستای حیدراباد فتح اهلل1نیمروز

مرضیه بوشاب 

صوفی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

سوزندوزی5399
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای کوشه 

سفلی
200200مرضیه پروینبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی5400
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه پنجه کوبیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان زهک روستای سیاسر1زهک

سوزن دوزی5401
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک دهستان کهیر روستای 

حیدراباد
200200مرضیه پیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی5402
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه پیریبانک توسعه تعاونروستا قلعه نو1زهک

خیاطی5403
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه تارخبانک توسعه تعاونروستای کلوخی- زابل 1زابل

5404
خیاطی لباس 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200مرضیه تریزصندوق کارآفرینی امیدراسک روستای چراغان1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری5405
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

سرحدی شمالی
بانک کشاورزی

مرضیه توحیدی 

بزی
وزارت جهاد کشاورزی800800

سوزن دوزی5406
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

بی به
بانک توسعه تعاون

مرضیه جمشید 

زهی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی5407
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه جهانتیغبانک توسعه تعاونزهک روستای حسنخون1زهک
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قالیبافی5408
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه حسنیبانک توسعه تعاونمحمد اباد-هامون1هامون

سوزن دوزی5409
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای  –شهرستان هیرمند 

خان بارانی
بانک توسعه تعاون

مرضیه حسین زاده 

خزائی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5410
سیستان 

وبلوچستان
150150مرضیه خدکصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیکشهر روستای پتان1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5411
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای 

صدیق زهی
160160مرضیه دادگرپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5412

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200مرضیه دامنیصندوق کارآفرینی امید

خیاطی زنانه5413
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه درگی زادهپست بانکشهردرازخیابان اصلی1ایرانشهر

خیاطی5414
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونزهک روستای قزاق1زهک

مرضیه ده مرده 

بهروز
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

5415
خرید تراکتور 

 جفت محور475

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی600600مرضیه دهمردهبانک کشاورزیدهستان خمک روستای نوری1زهک

پرورش گاو شیری5416
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مرضیه رساییبانک کشاورزیروستای کیخا رسول1هامون

سوزن دوزی5417
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش نوک آباد روستای 

دجنگ
200200مرضیه رضاییبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5418
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

بخش - شهرستان قصر قند 

روستای هیت- مرکزی 
160160مرضیه رضاییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی5419
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک بخش جزینک روستای 

ابراهیم اصغری
200200مرضیه روابانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی5420
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مرضیه ریکیبانک کشاورزیروستای ارباب1زابل

سوزن دوزی5421
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

کمب
200200مرضیه رییسیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی5422
سیستان 

وبلوچستان
200200مرضیه رییسیبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5423
طرح سوزن دوزی 

پوشاک

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

درگس
200200مرضیه رییسیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5424
سیستان 

وبلوچستان
200200مرضیه رییسیصندوق کارآفرینی امیدحسین آباد- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5425
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

- شهرستان قصرقند ساربوک 

روستای کوشوک
160160مرضیه رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی5426
سیستان 

وبلوچستان
200200مرضیه سامعیپست بانکروستای صوفی-شهرستان هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی5427
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه سراوانیبانک توسعه تعاونشهرستان زهک روستای یادگار1زهک

خیاطی5428
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه سرگزیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان زهک روستای گوری1زهک

البسه محلی5429
سیستان 

وبلوچستان
200200مرضیه سرگزیبانک توسعه تعاوننیمروز روستای کربالیی حیدر1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خامه دوزی5430
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

کچیان
200200مرضیه سرگزیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خامه دوزی5431
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرک - شهرستان نیمروز

گلخانی
200200مرضیه سرگزیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5432
ساخت جایگاه و 

خرید گاو شیری

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

حیدراباد
بانک کشاورزی

مرضیه سعادت 

رضائی
وزارت جهاد کشاورزی980980

سوزن دوزی5433
سیستان 

وبلوچستان
3سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

روستای چراغان
200200مرضیه سنچولیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گاوداری5434
سیستان 

وبلوچستان
1زاهدان

زاهدان شهرک گاوداران میالن 

21 قطعه 7
وزارت جهاد کشاورزی500500مرضیه سنچولیبانک کشاورزی

قالی بافی5435
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

حیدرآباد فتح اهلل
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه سنچولیپست بانک

پرورش گاو شیری5436
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای - شهرستان زهک 

سنچولی
وزارت جهاد کشاورزی700700مرضیه سنچولیبانک کشاورزی
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دامداری5437
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مرضیه شاه ولی برصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بزمان مادر مکسان1ایرانشهر

پرورش مرغ بومی5438
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای سرحدی شمالی
وزارت جهاد کشاورزی200200مرضیه شریف مقدمبانک کشاورزی

تولید پوشاک5439
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه شمسیبانک توسعه تعاونروستای سهراب شیخی- نیمروز 1نیمروز

قالیبافی5440
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای - بخش جزینک- رهک

بدیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه شهرکیبانک توسعه تعاون

گلسازی5441
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه شهرکیبانک توسعه تعاونزهک روستای واصالن1زهک

خیاطی5442
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه شهریاریپست بانکهامون روستای زینل اباد1هامون

گلیم بافی5443
سیستان 

وبلوچستان
200200مرضیه شیبکپست بانکزابل روستای فتح آباد1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کاربافی5444
سیستان 

وبلوچستان
200200مرضیه شیردلیبانک توسعه تعاونمرکزی- نیمروز1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی5445
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

هیتک
200200مرضیه صادقیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5446
طرح توجیهی 

کارگاه حصیر بافیۤ

سیستان 

وبلوچستان
200200مرضیه صیادبانک توسعه تعاونروستای اربابی1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5447
طرح توجیهی 

کارگاه حصیر بافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای مال علی

200200مرضیه صیاد اربابیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید حصیر5448
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای صفر 

اربابی
200200مرضیه صیاد اربابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کارگاه حصیربافی5449
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای اربابی

200200مرضیه صیادیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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5450
طرح توجیهی 

کارگاه حصیر بافیۤ

سیستان 

وبلوچستان
200200مرضیه صیدافکنبانک توسعه تعاونروستای مال علی1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5451
سیستان 

وبلوچستان
200200مرضیه عبدالهیبانک توسعه تعاونچابهار روستای رمین1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری5452
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

-استان سیستان وبلوچستان 

بخش جلگه -شهرستان دلگان

چاه هاشم روستای آذرآباد

وزارت جهاد کشاورزی400400مرضیه عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

5453
پرورش گوسفند 

راسی50داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مرضیه غالمیبانک کشاورزیروستای لوتک1هامون

5454
تولید لباس محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش سابوری 

روستای شهرک گلخانی
بانک توسعه تعاون

مرضیه غالمی 

پودینه
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5455
لباسهای محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
200200مرضیه غنی فرزانهپست بانکروستای آخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی5456
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه فتحیپست بانکهامون1هامون

سوزن دوزی5457
سیستان 

وبلوچستان
200200مرضیه فالحتیپست بانکمرکزی- هیرمند 1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5458
پرورش گاو 

 راسی10شیری 

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هامون بخش 

تیمورآبادروستای زیارت ابولفضل

وزارت جهاد کشاورزی500500مرضیه قندی نوریصندوق کارآفرینی امید

5459
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
300300مرضیه کده ایبانک توسعه تعاونسراوان روستای هوشک2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

جدید5460
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هامون روستای کرمی
200200مرضیه کریمبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5461
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای - مرکزی- هیرمند 

کریم کشته
200200مرضیه کریم کشتهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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5462
خیاطی و تولید 

پوشاک

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای نهور-زابل1زابل

مرضیه کشته گر 

خواجه داد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

5463
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطیۤ

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای میلک

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه کلبعلیبانک توسعه تعاون

قالبافی5464
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونزهک روستای علیمردان1زهک

مرضیه کیخای 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

پوشاک5465
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه گلویبانک توسعه تعاونهیرمند روستای پودینه1هیرمند

گلیم بافی5466
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای لطف -شهرستان هامون

اهلل
200200مرضیه گنجعلیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیر بافی5467
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونفقیر لشکری- نیمروز 1نیمروز

مرضیه لشکری 

صیاد
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی5468
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای حسین ابادی
200200مرضیه متحدیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک5469
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه محبی نیابانک توسعه تعاون20خیابان امام خمینی- هیرمند1هیرمند

5470
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای نهور۰مرکزی
بانک کشاورزی

مرضیه 

محمدقاسمی
وزارت جهاد کشاورزی200200

گلیم بافی5471
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای گوری
200200مرضیه مالشاهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5472
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100مرضیه میرصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی5473
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان خمک روستای ترقویی
200200مرضیه میرسلیمبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5474
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش مرکزی روستای 

تنبه دپ

200200مرضیه میهنیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سکه دوزی5475
سیستان 

وبلوچستان
200200مرضیه ناروییپست بانکروستای کرباسک1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5476
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مرضیه نرماشیریصندوق کارآفرینی امیدخیابان آزادگان-بمپور-ایرانشهر1ایرانشهر

سوزن دوزی5477
سیستان 

وبلوچستان
200200مرضیه نصیریصندوق کارآفرینی امیدزرآباد روستای درک1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5478
سیستان 

وبلوچستان
200200مرضیه نظریبانک توسعه تعاونروستای اخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیر بافی5479
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش -شهرستان هامون 

روستای سدکی-مرکزی 

200200مرضیه هادیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری5480
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش روستای کند 

زرد
صندوق کارآفرینی امید

مرضیه هاشم زهی 

کهنوکی
وزارت جهاد کشاورزی300300

تولید پوشاک5481
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مرضیه هراتی کبیرپست بانکفیروزه ای- هامون 1هامون

5482
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای افضل 

اباد
بانک کشاورزی

مرضیه هوشیار 

کمالی
وزارت جهاد کشاورزی460460

سوزن دوزی5483
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

سنگان
200200مروارد جمال زهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5484
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای 

گزانی باال
200200مروارید پارساصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5485
سیستان 

وبلوچستان
160160مروارید پرهیزپست بانکدامن روستای کوران جهلی1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی5486
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای ندام 

غربی

200200مروه شهرکیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی5487
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم کولبانک توسعه تعاونروستای کرباسک1زابل

5488
توسعه و تجهیز 

سوپر مارکت

سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

روستای چاه _شهرستان دلگان

(شهرک الزهرا)شور 
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مرید تریانصندوق کارآفرینی امید

پرورش مرغ بومی5489
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

شهرستان هیرمند روستای علی 

حسینا
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم ابافتبانک کشاورزی
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5490

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460مریم ارباببانک کشاورزیروستای محمدشاهکرم- زهک2زهک

5491
روستای بدون 

بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100مریم اربابصندوق کارآفرینی امید

قالی بافی5492
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم اربابیپست بانکگیمان- بزمان - ایرانشهر 1ایرانشهر

5493
سوزن دوزی و 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
120120مریم اربابیصندوق کارآفرینی امیدروستای رامک-فنوج2فنوج

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خامه دوزی سنتی5494
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش سابوری 

روستای میل نادر
200200مریم اردونیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5495
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
120120مریم اژدریپست بانکایرانشهر بمپور ملک اباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی5496
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای 

علیجان گلزار

200200مریم اشترکبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5497
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم اصغریپست بانکروستای سیاه پشته1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5498
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم الساداتبانک توسعه تعاونگسک- بزمان - ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی5499
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای ندام غربی
200200مریم امامدادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5500

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش مرکزی روستای کریم 

کشته
200200مریم انوریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5501
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

اسالم آباد گینز
200200مریم ایرندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5502
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای بگ
160160مریم آبیلی نژادبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک5503
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم آتش فرازبانک توسعه تعاوننیمروز روستای چرک1نیمروز



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

پرورش مرغ بومی5504
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم آچاکبانک کشاورزی

سوزن دوزی5505
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

- بخش مرکزی - چابهار 

روستای - دهستان پیرسهراب 

کلسکان

200200مریم آذریبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5506
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش بنت 

روستای وفا
200200مریم آزادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5507
پرورش دام سبک 

 راسی99داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی990990مریم آسودهبانک کشاورزیاسماعیل قنبر1هامون

پوشاک5508
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم بارانیبانک توسعه تعاونروستای لنگربارانی- هیرمند1هیرمند

آرایشگاه زنانه5509
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای امامیه۰مرکزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت420420مریم بارانیبانک توسعه تعاون

پرورش مرغ بومی5510
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم بارانیبانک کشاورزی

سوزن دوزی5511
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی دهستان 

مخت
100100مریم بارانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5512

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امید200200مریم بازیارصندوق کارآفرینی امیدکلینک اعظم خانی-ایرانشهر1ایرانشهر

سوزن دوزی5513
سیستان 

وبلوچستان
120120مریم بامریپست بانک25ایرانشهر چاه جمال خیام1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5514
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

بمپور روستای جعراباد خیابان 

شهید مهد ی نرماشیری
150150مریم بامریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5515
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200مریم بامریبانک توسعه تعاونایرانشهر نوک اباد سرهنگ1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5516
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان روستای 

کهنک لدی
150150مریم بامریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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5517
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای شهرک اقایی
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم بخاراییصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی5518
سیستان 

وبلوچستان
160160مریم بخشیبانک کشاورزیهیت- شهرستان قصرقند 1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5519
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم براهوییبانک توسعه تعاونروستای کهیر1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس5520
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم برخوردارپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

5521
سوزن دوزی و 

مشاغل خانگی

سیستان 

وبلوچستان
160160مریم برشانبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای بگ1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5522
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم برهانزهیبانک توسعه تعاونکنارک پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی5523
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم بزیبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی5524
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

حاجی میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم بزیبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی5525
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

حاجی میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم بزیبانک کشاورزی

5526
طرح توجیهی 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم بزی قربانبانک توسعه تعاونقرقری1هیرمند

پرورش مرغ بومی5527
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم بزی والئیبانک کشاورزی

5528
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مهبان 

روستای مکی باال
160160مریم بلوچی شادبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی5529
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم بهار آیینبانک توسعه تعاونزهک روستای علی مردان1زهک

5530
سوزن دوزی 

صنایع دستی

سیستان 

وبلوچستان
200200مریم بهزادی نژادصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای هوشک2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی5531
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای دک -شهرستان هامون

دهمرده
200200مریم بوالغپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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رودوزیهای سنتی5532
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

زهک باال
100100مریم بوالغصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالبافی5533
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای -بخش مرکزی

2حیدرابادسیدالشهداء
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم پایدارپست بانک

5534
طرح خرید 

کمباین

سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند دهستان خمر
وزارت جهاد کشاورزی14001400مریم پیچاریبانک کشاورزی

5535
تولید لباس محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای صفر اربابی
200200مریم تاساهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5536
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

محله آب - بزمان - ایرانشهر 

سرد
120120مریم تمدن فرپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک5537
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم جعفری فردپست بانکمحمدآباد-هامون1هامون

سوزن دوزی5538
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

سنگان
200200مریم جمال زهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5539
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصری
200200مریم جمال زهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5540
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

قاسم آباد
بانک توسعه تعاون

مریم جمال زهی 

مقدم
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی5541
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم جهانیبانک توسعه تعاونزهک روستای علی مردان1زهک

5542
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی350350مریم چاکریصندوق کارآفرینی امیدروستای کتیج- شهرستان فنوج4فنوج

سوزن دوزی5543
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش الشار-نیکشهر

جاکس
160160مریم چاکری آذرپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی5544
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم چراغداریبانک توسعه تعاونزهک روستای خمک1زهک

سوزندوزی5545
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش الشار-نیکشهر

جاکس
200200مریم چنگیزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی5546
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکآخوند غالمی-هامون1هامون

مریم حسین زاده 

کریم کشته
وزارت صنعت، معدن و تجارت20020
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سوزندوزی5547
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

- بخش مرکزی-نیکشهر

روستای کهورکان
160160مریم خانه زاییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5548
خیاطی و تولید 

پوشاک

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم خلیلی فردپست بانکخ امام علی-محمداباد-هامون1هامون

گلیم بافی5549
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای کود
بانک توسعه تعاون

مریم خمر حسین 

زاده
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک5550
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم خمریپست بانکروستای صیادان- هامون 1هامون

سوزن دوزی5551
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

اسپیتک
200200مریم دادرسبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5552
سیستان 

وبلوچستان
120120مریم دادگرپست بانکایرانشهر روستای کلینک1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5553
خیاطی نازک دوز 

زنانه

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم دامنیپست بانکروستای کهنو-دامن-ایرانشهر1ایرانشهر

حصیربافی5554
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای فقیرلشکری1نیمروز

مریم درویش زاده 

سرسنگی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی5555
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

زابل روستای کلوخی کوچه 

شهید خلیقی
200200مریم دری ده جباربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5556
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم دستیارصندوق کارآفرینی امیدشهرستان دلگان1دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5557
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بخش بمپور روستای 

نوکجوب
200200مریم دلمرادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی5558
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

هامون خیابان شهرداری نبش 

ابن سینا
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم دهباشی نیاپست بانک

5559
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش رمین روستای 

عثمان اباد
200200مریم دهمیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5560

کارگاه خیاطی و 

سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ابتر -شهرستان ایرانشهر 

روستای احداباد
200200مریم رادمردصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5561
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200مریم راستینصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای ناهوک3سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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5562
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مهبان 

روستای کشیک
160160مریم رحمتیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5563
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مخت 

روستای مخت
160160مریم رحمن پورپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی5564
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای فقیر 

لشکری
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم رخشانیبانک کشاورزی

5565
پرواربندی بره و 

 راس199بزغاله 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند دهستان 

خانی دلمراد سارانی

وزارت جهاد کشاورزی300300مریم رخشانیصندوق کارآفرینی امید

5566
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدروستای سرحدی1زابل

مریم رستگار کهخا 

ژاله
وزارت جهاد کشاورزی900900

پرورش مرغ بومی5567
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم رضازادهبانک کشاورزیروستای ده ژاله ای1زابل

پرده دوزی5568
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم رمضانیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای توردان1ایرانشهر

5569

پرورش گوسفند و 

مشاغل )بز 

(خانگی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای قلعه - شهرستان زهک 

کنگ
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم روابانک کشاورزی

دامداری5570
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش روستای افتخار 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی606606مریم روان دزدبانک توسعه تعاون

سکه دوزی5571
سیستان 

وبلوچستان
150150مریم ریگیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای ریکپوت1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5572
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

هامون
200200مریم ریگیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5573
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

درون سنگان
200200مریم ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5574
مشاغل خانگی 

صنایع دستی

سیستان 

وبلوچستان
200200مریم رییسیصندوق کارآفرینی امیدسرباز راسک محله بانانی1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی5575
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای نوک 

آباد
200200مریم رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5576
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160مریم رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی5577
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای توکل
160160مریم رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5578
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم زرنازپست بانکروستای لوتک مرکزی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک5579
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم زرین میرشکاربانک توسعه تعاونروستای لطف اهلل-هامون1هامون

کار بافی5580
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم زینلی شوردیبانک توسعه تعاونروستای دهنو پیران- نیمروز 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

لباسهای محلی5581
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم سارانی ادیمیبانک توسعه تعاونکنارمصلی-ادیمی-نیمروز1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خرازی پارسا5582
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250مریم ساالرزهیصندوق کارآفرینی امیدراسک روستای تمبی دپ3سرباز

سوزن دوزی5583
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای دزبن
160160مریم سرحدیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5584
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای سرحدی میرحسین1زابل

مریم سرحدی 

کرباسک
وزارت جهاد کشاورزی200200

5585
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300مریم سردارزهیصندوق کارآفرینی امیدروستای میدان-شهرستان فنوج2فنوج

بافتنی5586
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم سردشتیبانک توسعه تعاونشهرستان زابل روستای سنجدی1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

مانتودوز5587
سیستان 

وبلوچستان
120120مریم سهراب زهیپست بانک13چاه جمال فاروق اعظم1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5588
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

روستای -بخش مرکزی-فنوج

جوگز پایین
220200مریم سهویی بهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5589
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم سوادگرصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای بریس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5590
پولک و منجوق 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکنیمروز روستای خراشادی1نیمروز

مریم 

سیاسرکرباسکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

پوشاک5591
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم سیاه سربانک توسعه تعاونخیابان امام خمینی- هیرمند1هیرمند

پرورش مرغ بومی5592
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای فقیر 

لشکری
بانک کشاورزی

مریم شاهرودی 

مجد
وزارت جهاد کشاورزی200200
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سوزن دوزی5593
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

دور میدان -شهرستان دلگان 

امام علی جنب بانک کشاورزی 

جنب سوپرمارکت بامری

200200مریم شاهلبرصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

عروسک سازی5594
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم شریفیانبانک توسعه تعاونمحمد اباد- هامون 1هامون

سوزن دوزی5595
سیستان 

وبلوچستان
700700مریم شکل زاییصندوق کارآفرینی امیدمهرستان کوران10مهرستان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک5596
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم شهرکیپست بانکهامون لوتک1هامون

خیاطی5597
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250مریم شهرکیپست بانکروستای بنجار1زابل

سوزندوزی5598
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصری
200200مریم شهلی بربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5599
پرورش مرغ 

گوشتی

سیستان 

وبلوچستان
6ایرانشهر

روستای حاجی -بزمان

آبادی  (مادرمکسان)آباد

کرکوکان

وزارت جهاد کشاورزی76007600مریم شهلی بربانک کشاورزی

سوزن دوزی5600
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم شهنوریصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای جعفراباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5601
پنجه گیری و 

گلدوزی جوراب

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت160160مریم شهولی برپست بانکایرانشهر بمپور روستای ریکپوت1ایرانشهر

سوزن دوزی5602
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم شهولی برصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر روستای ریکپوتوت1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5603
طرح توجیهی 

پرورش مرغ بومی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

زابل بخش مرکزی روستای فتح 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم شیبکبانک کشاورزی

سوزن دوزی5604
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم شیبکپست بانکروستای سیاه پشته1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5605
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200مریم شیخصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی5606
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

حسین - بخش مرکزی- زابل 

آباد جر
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم صالحیبانک کشاورزی
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سوزن دوزی5607
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

- راسک - سیستان و بلوچستان 

روستای حسن آباد
200200مریم صالحزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید حصیر5608
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

ز روستای .شهرستان نیمر

یزدانپور صفر اربابی
200200مریم صیاد اربابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی5609
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی270270مریم صیاد اربابیبانک کشاورزیروستای گل محمدنوری1هامون

5610
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای اربابی

200200مریم صیادیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیر بافی5611
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم صیادیبانک توسعه تعاونروستای علی اکبر1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5612
پرورش مرغ 

گوشتی

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100مریم طباطباییصندوق کارآفرینی امید

تایپیست5613
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای حیدراباد-مرکزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم ظریفیبانک توسعه تعاون

تولید پوشاک5614
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم عالی مقامپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

صنایع دستی5615
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

سیستان وبلوچستان شهرستان 

دلگان
200200مریم عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس5616
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم عرب نخعیپست بانکروستای شهرک میر-هامون1هامون

گلسازی5617
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم عسکری دهنوبانک توسعه تعاونزهک روستای اله دو1زهک

خیاطی5618
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم عسکری دهنوبانک توسعه تعاونزهک روستای امیرنظام1زهک

5619
آرایش پیرایش 

(تجهیزات )زنانه

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مریم عصاری رودیبانک توسعه تعاوننوک آباد سرهنگ- ایرانشهر 2ایرانشهر

5620
پرواربندی گوساله 

 راسی49

سیستان 

وبلوچستان
3نیمروز

روستای - شهرستان نیمروز 

گلخانی
وزارت جهاد کشاورزی50005000مریم عفتی خرمصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی5621
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم علی احمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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خیاطی5622
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم فروغیصندوق کارآفرینی امیدزهک روستای سه قلعه1زهک

5623
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200مریم فیروزیپست بانکایرانشهر خیر اباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5624

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

4خیام-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200مریم قادریصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی5625
سیستان 

وبلوچستان
10001000مریم قاسمیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان زاهدان1زاهدان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی5626
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای حسین آبادی
200200مریم قنبریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5627
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای بگ
160160مریم کدخداییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5628
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

بخش - شهرستان قصرقند 

- دهستان حمیری - ساربوگ 

روستای توکل

160160مریم کدخداییبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5629

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی530530مریم کدهبانک کشاورزیروستای محمدشاهکرم- زهک2زهک

خیاطی5630
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز حسین اباد 

خواجه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم کده ئیبانک توسعه تعاون

سوزن دوزی5631
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم کردبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی5632
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای بهرام -شهرستان هامون

آباد
200200مریم کمالیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیر بافی5633
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم کیخابانک توسعه تعاونپزم تیاب- کنارک 1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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5634
خیاطی و دوخت 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

افتخارآباد
200200مریم کیخواه آریابانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

ملحفه دوزی5635
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم گرگپست بانکمحمد اباد- هامون1هامون

5636
کارگاه سوزی 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای یوسف اسالم
200200مریم گزمهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی5637
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای ملک حیدری
صندوق کارآفرینی امید

مریم لموچی 

تاراجی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تراکتور5638
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی880880مریم مبارکیبانک کشاورزیفنوج2فنوج

سوزن دوزی5639
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم محرمیبانک توسعه تعاونبانسنت1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5640
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم محمدیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمب2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی5641
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم محمدیبانک توسعه تعاونروستای حیدر اباد1زابل

سوپر مارکت5642
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مریم محمدی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای رمش-فنوج2فنوج

سوزن دوزی5643
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم1کنارک

مریم محمدی 

گودیزی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5644
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم محمدیانصندوق کارآفرینی امیددامن- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری5645
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای -شهرستان هامون 

کیخا رسول
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم مرادیبانک کشاورزی

سوزن دوزی5646
سیستان 

وبلوچستان
120120مریم مشایخیپست بانکایرانشهر بمپور روستا ی توردان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی5647
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

هیتک
پست بانک

مریم مشهدی 

قروت خوار
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پوشاک5648
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

هامون شهرستان محمد اباد 

خیابان استادیوم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم مطهریپست بانک

5649
طراحی لباسهای 

محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200مریم مظاهری مقدمپست بانکروستای طاغذی1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی5650
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم مقدم فردپست بانکروستای کول-هامون1هامون

خیاطی5651
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای فقیر لشکری1نیمروز

مریم مقیمی ده 

ارباب
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

البسه محلی5652
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم مکاریبانک کشاورزیروستای اخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5653
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

اسالم آباد گینز
200200مریم مالیی سادیانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5654
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100مریم میرصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی5655
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

گرمبیت پایین
200200مریم میرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5656

دوخت و دوز 

لباس زنانه و 

بچگانه

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

حاجی )شهرک ساالری 

(غالمحسین 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم میرصندوق کارآفرینی امید

قالیبافی5657
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم میرشکارپست بانکروستای کوشه- هامون1هامون

گلیم بافی5658
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم میری قلعه نوپست بانکشهرستان زابل روستای فتح آباد1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5659
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم ناروییبانک توسعه تعاونتوردان- بمپور - ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک5660
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

خیابان امام خمینی - هیرمند

20کوچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم نوریبانک توسعه تعاون

دامداری5661
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش روستای 

ترشاب کند زرد
وزارت جهاد کشاورزی300300مریم هاشم زهیصندوق کارآفرینی امید



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

5662
طرح توجیهی 

پرورش مرغ بومی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم هراتیبانک کشاورزیروستای محمد آباد هراتی1زابل

5663
پرورش گاو 

راسی7شیری 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10001000مریم هراتی غالمیصندوق کارآفرینی امیدروستای فیروزه ای1هامون

سوزن دوزی5664
سیستان 

وبلوچستان
100100مریم هیکلیصندوق کارآفرینی امیدکنارک روستای بوری دن2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5665
گوسفند داشتی 

راسی65

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

افتخارآباد
بانک کشاورزی

مریم یارمحمدزهی 

رودگزی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

سوزن دوزی5666
سیستان 

وبلوچستان
200200مریم یاوریانپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس5667
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مریم یکه نبیبانک توسعه تعاونروستای نهور1زابل

5668

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای لنگر بارانی

200200مریم یونس بارانیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5669
تجهیزات و ادوات 

صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200مزار روانانبانک کشاورزیبخش مرکزی- زابل 1زابل

5670
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای صفر -شهرستان نیمروز 

اربابی
سازمان شیالت200200مزار صیاد اربابیبانک کشاورزی

5671
خرید تراکتور و 

تجهیزات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی780770مزار کریمیبانک کشاورزیپشت رودخانه- ایرانشهر 1ایرانشهر

5672
 475خرید تراکتور

جفت با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

مرکزی روستای هیت
وزارت جهاد کشاورزی635635مزمل رییسیبانک کشاورزی

سوزن دوزی5673
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

سند میرسوبان
200200مژده گله داریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5674
سیستان 

وبلوچستان
200200مژگان پیرنیابانک توسعه تعاونلوتک- هامون 1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پرده دوزی5675
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مژگان حجتیبانک توسعه تعاونروستای حیدر اباد1زابل

5676

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی570570مژگان رفیعیبانک کشاورزیروستای پردل شهرکی-زهک2زهک

سوزن دوزی5677
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک بخش مرکزی روستای 

مومان پایین
200200مژگان وکیلیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5678
خرید تراکتور با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

سیستان وبلوچستان شهرستان 

دلگان روستای چاه محمد چاه 

شور

وزارت جهاد کشاورزی500500مسافر بامریصندوق کارآفرینی امید

پوشاک5679
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونخ امام خمینی- هیرمند1هیرمند

مسعود ترقویی 

کمک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

5680

کلینک )خیاطی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200مسعود دامنیصندوق کارآفرینی امید

نوسازی و بهسازی5681
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی250200مسعود رزمخواهبانک توسعه تعاونایرانشهر دامن روستای دتک1ایرانشهر

گوسفند پرواری5682
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300مسعود ریگیصندوق کارآفرینی امیدخاش روستای رودهینار1خاش

5683
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
5فنوج

- بخش مرکزی-شهرستان فنوچ

روستای جوگز پایین
وزارت جهاد کشاورزی500500مسعود سردارزهیصندوق کارآفرینی امید

5684

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی360360مسلم بختیاری نیابانک کشاورزیروستای محمدشاهکرم- زهک2زهک

5685

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی360360مسلم بختیاری نیابانک کشاورزیروستای محمدشاهکرم- زهک2زهک
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5686

توسعه و سرمایه 

در گردش مرغ 

گوشتی

سیستان 

وبلوچستان
7چابهار

چابهار بخش دشتیاری نگور 

روستای کرمبل
وزارت جهاد کشاورزی1240012400مسلم بلیده ایبانک کشاورزی

خیاطی5687
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مسلم سپاهیبانک توسعه تعاونهامون1هامون

کارگاه حصیربافی5688
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای اربابی
200200مسلم صیاد اربابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5689
تجهیزات و ادوات 

صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

خیابان -بخش مرکزی - زابل 

9جام جم 
بانک کشاورزی

مسلم قنبری زاده 

بوالغی
سازمان شیالت200200

پرده دوزی5690
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مسلم میردادبانک توسعه تعاونشهرستان هامون روستای پنجک1هامون

قالیبافی5691
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مسلم نغزعلیپست بانکهامون شهید منصور برخوردار1هامون

پرورش گاو شیری5692
سیستان 

وبلوچستان
2زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای بامری غالمان
وزارت جهاد کشاورزی22002200مسلم نوریبانک کشاورزی

5693
خریدتراکتور و 

ادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش پشتکوه روتک روستای 

قلع مسجد
بانک کشاورزی

مصدق 

یارمحمدزهی 

گرنچین

وزارت جهاد کشاورزی530530

پرورش مرغ بومی5694
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

شهرستان هیرمند روستای 

کرکوه
وزارت جهاد کشاورزی200200مصطفی ارجونیبانک کشاورزی

گلیم بافی5695
سیستان 

وبلوچستان
200200مصطفی پرستارپست بانکروستای صوفی-شهرستان هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5696

پرورش گاو 

شیری روستای 

افتخارآباد خاش

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

پرورش گاو شیری روستای 

افتخارآباد خاش
وزارت جهاد کشاورزی15001500مصطفی تردستبانک کشاورزی

گلیم بافی5697
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای دک 

دهمرده
200200مصطفی جوانبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پرورش مرغ بومی5698
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای پردیس بنجار۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200مصطفی خسرویبانک کشاورزی

5699
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200مصطفی دره ییپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

5700

پرورش گاو 

شیری به ظرفیت 

 راس19

سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند روستای 

قرقری

وزارت جهاد کشاورزی15001500مصطفی سارانیصندوق کارآفرینی امید

پرورش مرغ بومی5701
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مصطفی سارانیبانک کشاورزیکربالیی حیدر-نیمروز 1نیمروز

5702

احداث مزرعه 

پرورش شتر مرغ 

 600به ظرفیت 

قطعه

سیستان 

وبلوچستان
6هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای جمالزهی
وزارت جهاد کشاورزی76007600مصطفی سنچولیبانک کشاورزی

گلیم بافی5703
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک
200200مصطفی شهرکیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی5704
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مصطفی شهرکیبانک توسعه تعاونشهرستان زهک روستای سامانی1زهک

5705
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

مصطفی شوردی 

هوشیار
سازمان شیالت200200

5706
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

- بخش صابوری- نیمروز

تیمورآباد شیخی
وزارت جهاد کشاورزی200200مصطفی شیخیبانک کشاورزی

5707
پرورش گوسفند 

 راسی199

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10001000مصطفی صلح جوصندوق کارآفرینی امیدروستای توتی2هامون

5708
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

خیابان رسالت -شهرستان زابل

20
سازمان شیالت160160مصطفی صیادیپست بانک

پرورش مرغ بومی5709
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کلوخی۰مرکزی
صندوق کارآفرینی امید

مصطفی فیروزی 

منش
وزارت جهاد کشاورزی200200

5710
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای سیاهمرد۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500مصطفی فیروزی نیاصندوق کارآفرینی امید
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5711
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200مصطفی کوه کنبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

البسه محلی5712
سیستان 

وبلوچستان
200200مصطفی مهردلبانک توسعه تعاونروستای آخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک5713
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مطهره ارباببانک توسعه تعاونروستای ژاله ای- زابل 1زابل

دامداری5714
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بزمان روستای 

مادرمکسان
وزارت جهاد کشاورزی200200مطهره اربابی بزمانصندوق کارآفرینی امید

خیاطی5715
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای سیاه 

خان نارویی
بانک توسعه تعاون

مطهره پودینه 

خالقداد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

خیاطی5716
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مطهره جان پروربانک توسعه تعاونروستا کود- شهرستان زهک 1زهک

خیاطی5717
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مطهره جهان تیغبانک توسعه تعاونزهک روستای سه قلعه1زهک

خیاطی5718
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مطهره شهرکیبانک توسعه تعاوننیمروز روستای منصوری1نیمروز

قالی بافی5719
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مطهره عظیمی نیاپست بانکهامون لوتک1هامون

5720
طرح توجیهی 

سکه دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

13روستای چرک امام رضا 

140140مطهره کالنتریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5721

پرورش گوسفند 

 راسی و 199

اصالح نژاد

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی800800مطهره مسعود پناهصندوق کارآفرینی امیداسماعیل قنبر2هامون

گلیم بافی5722
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای 

شهرک ابولفضل

200200مطهره مطهری نژادصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5723
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز راسک روستای احمد آباد
200200مطهره نور ابنجارصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی5724
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

نوک آباد
160160معصوم بادپابانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5725
سیستان 

وبلوچستان
160160معصوم بامریبانک کشاورزیشهرستان دلگان محله چاه کمال1دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5726
سیستان 

وبلوچستان
120120معصوم بامریپست بانکشهرستان دلگان2دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5727
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

چوت آباد
160160معصوم بلوچزهیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5728
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

-بخش مرکزی_شهرستان دلگان

روستای گنبد سه پایه
200200معصوم بهزادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5729
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای 

(نورمحمد)بوتی پایین 
160160معصوم پاینده پورپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5730
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

درگس
200200معصوم تکاورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5731
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

روستای - شهرستان قصرقند 

زین الدینی
160160معصوم زین الدینیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5732
سیستان 

وبلوچستان
120120معصوم شاهدوستپست بانکایرانشهر بمپور روستا ی توردان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی زنانه5733
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصوم محمودیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر روستای سوراب1ایرانشهر

5734

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امید200200معصوم مستفیصندوق کارآفرینی امیدکلینک اعظم خانی-ایرانشهر1ایرانشهر

سوزندوزی5735
سیستان 

وبلوچستان
200200معصوم ناروییصندوق کارآفرینی امیدشهرستان فنوج روستای رامک1فنوج

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی5736
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه اردونیپست بانکشهرستان زابل روستای پردیس1زابل

سوزن دوزی5737
سیستان 

وبلوچستان
200200معصومه اسحقیصندوق کارآفرینی امیدکنارک بخش زراباد روستای جد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی5738
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش مرکزی روستای 

جکیگور

200200معصومه اسکانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی5739
سیستان 

وبلوچستان
200200معصومه اسالمیپست بانکهامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک5740
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه اله دوبانک توسعه تعاونروستای سنجرانی- هیرمند1هیرمند

خرید کمباین5741
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی20602060معصومه امیدنیابانک کشاورزیاسماعیل قنبر2هامون

تولید پوشاک5742
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه امیری زادهبانک توسعه تعاونمرکزی روستای ارباب1زابل

5743
-صنایع دستی

سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

هیتک
200200معصومه ایرندگانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

چرم دوزی سنتی5744
سیستان 

وبلوچستان
160160معصومه آتش فرازپست بانکبخش مرکزی روستای تیس1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5745
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی380380معصومه آذرسابانک کشاورزیروستای میر عبداهلل1زابل

5746
اقامتگاه بومگردی 

و گردشگری

سیستان 

وبلوچستان
10001000معصومه آصفیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان زهک روستای قلعه نو3زهک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5747

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی420420معصومه بامریبانک کشاورزیروستای جهانگیر- زهک1زهک

5748
توسعه و تجهیز 

سوپرمارکت

سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

بخش مرکزی _شهرستان دلگان

روستای علی آباد لدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300معصومه بامریصندوق کارآفرینی امید

دامداری5749
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200معصومه بامریصندوق کارآفرینی امیدبمپور شمس اباد1ایرانشهر

گلیم بافی5750
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای زینل
200200معصومه بختیاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5751
سیستان 

وبلوچستان
200200معصومه برهانزهیصندوق کارآفرینی امیدکنارک روستای سرگان2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پرورش مرغ بومی5752
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200معصومه بزیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

خیاطی5753
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه بزیبانک توسعه تعاوننیمروز روستای قایم اباد1نیمروز

گلیم بافی5754
سیستان 

وبلوچستان
200200معصومه بزیبانک توسعه تعاونجهانتیغ- زابل1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5755
طرح توجیهی 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای کریمکشته1هیرمند

معصومه بزی 

جهانگردی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

خامه دوزی5756
سیستان 

وبلوچستان
200200معصومه بزی مقدمپست بانکروستای سرحدی شمالی1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5757
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مهبان 

روستای کشیک
160160معصومه بلوچبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5758
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

- ساربوک - شهرستان قصرقند 

روستای حمیری
160160معصومه بلوچبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5759
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160معصومه بلیدهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی زنانه5760
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه بوالغبانک توسعه تعاونروستای گل محمد بیک1زابل

سوزن دوزی5761
سیستان 

وبلوچستان
200200معصومه پودینهصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای بریس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی5762
سیستان 

وبلوچستان
200200معصومه پودینهپست بانکروستای صوفی-شهرستان هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5763
طرح توجیهی 

پرورش مرغ بومی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200معصومه پودینهبانک کشاورزیروستای پودینه1هیرمند

پرورش مرغ بومی5764
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای لورگ باغ-نیمروز1نیمروز

معصومه پودینه 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

تولید پوشاک5765
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه پیریپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

البسه محلی5766
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای -بخش مرکزی-زابل

پیری بنیاد
بانک توسعه تعاون

معصومه پیری 

نسب کرباسک
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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5767

تولید )کاربافی

پارچه های سنتی 

(سیستان

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای فقیر لشکری
بانک توسعه تعاون

معصومه تاک 

شهرکی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5768
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

بیت آباد
صندوق کارآفرینی امید

معصومه جمال 

زهی مقدم
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5769
تراکتور فرگوسن 

475

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستا - بخش مرکزی- زابل 

سیاهمرد
وزارت جهاد کشاورزی670670معصومه جهانتیغبانک کشاورزی

5770
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر دامن روستای گزان 

آشه ای
200200معصومه چاری زهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5771
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان روستای چاه 

کمال
200200معصومه حاجی زادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

مصنوعات چرمی5772
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونبخش مرکزی روستای کرباسک1زابل

معصومه حکمتی 

زاده
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی5773
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای حیدری1زابل

معصومه حیدری 

قوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

5774
 475خریدتراکتور 

تک باادوات

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیمحمدآباد1هامون

معصومه خوشدل 

هاشمی
وزارت جهاد کشاورزی505505

قالی بافی5775
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه دشتبانصندوق کارآفرینی امیدروستای سرایدان- ایرانشهر 1ایرانشهر

سوزن دوزی5776
سیستان 

وبلوچستان
200200معصومه دهقانیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمب2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری5777
سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

روستای -شهرستان نیمروز

خراشادی
وزارت جهاد کشاورزی12001200معصومه ذورقی پناهصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی5778
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونهامون شهر محمد آباد1هامون

معصومه راشکی 

قلعه نو
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5779

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای قلعه نو-زهک2زهک

معصومه راشکی 

قلعه نو
وزارت جهاد کشاورزی600600

گلیم بافی5780
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای کوشه1هامون

معصومه رحمتی 

زاده
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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5781
خیاطی نازک دوز 

زنانه

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه رحیم نژادپست بانکشهردراز-ایرانشهر1ایرانشهر

خامه دوزی5782
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

روستای کول جنب فرودگاه
200200معصومه رستمیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی5783
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونزابل روستای پردیس1زابل

معصومه رضایی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

خیاطی5784
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه رهداربانک توسعه تعاونروستای گت1زابل

سوزندوزی5785
سیستان 

وبلوچستان
160160معصومه رییسیبانک کشاورزیهیچان-بخش مرکزی-نیکشهر1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5786
سیستان 

وبلوچستان
160160معصومه رییسیبانک کشاورزیقصرقند هلنچکان1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5787
سیستان 

وبلوچستان
200200معصومه ساسولیبانک توسعه تعاونروستای منزل اب- زاهدان 1زاهدان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی5788
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه ساالرنیاپست بانکروستای ده کول1هامون

خیاطی5789
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه سامانیبانک توسعه تعاونزهک روستا حسین آبادی1زهک

5790
تعاونی سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
700700معصومه ستودهصندوق کارآفرینی امیددلگان2دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5791
خرید و پرورش 

گاو شیری

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی980980معصومه سرگزیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

دامداری5792
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200معصومه شاهلیبرپست بانکایرانشهر بمپور روستای اله اباد2ایرانشهر

خیاطی5793
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای حسین 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه شهرکیصندوق کارآفرینی امید

5794
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100معصومه شهرکیصندوق کارآفرینی امید
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گلیم بافی5795
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان خمک روستای کندرک

200200معصومه شهرکیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی5796
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک بخش مرکزی روستای 

حسنخون
صندوق کارآفرینی امید

معصومه شهرکی 

اصیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

گلیم بافی5797
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای ملک حیدری
200200معصومه شهرکی زادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک5798
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه شیخپست بانککوچه برخوردار- هامون 1هامون

تایپیست5799
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه شیخ لنگیبانک توسعه تعاونروستای پردیس-زابل1زابل

5800
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه صادقیپست بانکمیلک1هیرمند

پوشاک5801
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه صیادبانک توسعه تعاونلنگربارانی- هیرمند1هیرمند

5802
تولید پارچه های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای صفر اربابی
200200معصومه صیاد اربابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی5803
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200معصومه صیادیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

تولید پوشاک5804
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه طباطباییپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

5805
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطیۤ

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه عابدیبانک توسعه تعاونروستای مال علی1هیرمند

5806
سوزن دوزی 

صنایع دستی

سیستان 

وبلوچستان
200200معصومه عباس زادهصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای دزک2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی5807
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

خراشادی
بانک کشاورزی

معصومه عباسیان 

ادیمی مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200
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5808
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

استان س و ب شهرستان دلگان 

2روستای چاهشور شماره
وزارت جهاد کشاورزی500500معصومه عبداللهیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی5809
سیستان 

وبلوچستان
200200معصومه عربپست بانکروستای فیروزه ای1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5810
سیستان 

وبلوچستان
200200معصومه عسکریبانک توسعه تعاونروستای سورکمپ- کنارک 1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5811
سیستان 

وبلوچستان
200200معصومه غالمیپست بانکروستای لوتک1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی5812
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای گوری
200200معصومه فردینبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک5813
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه فرزادبانک توسعه تعاونبنجار- بخش مرکزی - زابل 1زابل

خیاطی5814
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه فهیمبانک توسعه تعاوننیمروز روستای چرک1نیمروز

5815
پرورش گاوشیری 

 راسی15

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی13001300معصومه قورزاییصندوق کارآفرینی امیدشهرعلی اکبر2هامون

پرورش بوقلمون5816
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای علی اباد ۰مرکزی

جهانتیغ

بانک کشاورزی
معصومه کتلوک 

جانتیغ
وزارت جهاد کشاورزی200200

خیاطی5817
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه کریمیانبانک توسعه تعاوننیمروز روستای حیدراباد1نیمروز

قالیبافی5818
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه کمالیپست بانکروستای ازادی- هامون 1هامون

5819
کارگاه خیاطی و 

تولید البسه محلی

سیستان 

وبلوچستان
200200معصومه کهخاپوربانک توسعه تعاونهنگ پیران- شهرستان نیمروز 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی5820
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای - شهرستان زهک 

یادگار
وزارت جهاد کشاورزی200200معصومه کوهکنصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی5821
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک
150150معصومه کیانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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تولید پوشاک5822
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه کیانیپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

سوزن دوزی5823
سیستان 

وبلوچستان
200200معصومه کیخاپست بانکروستای لوتک1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کاموا دوزی5824
سیستان 

وبلوچستان
200200معصومه کیخاحلیمبانک توسعه تعاونروستای پیران- نیمروز 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری5825
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای فقیر 

لشکری
صندوق کارآفرینی امید

معصومه لکزایی 

مفرد
وزارت جهاد کشاورزی500500

سوزن دوزی5826
سیستان 

وبلوچستان
200200معصومه محرمیبانک توسعه تعاونکنارک روستای بانسنت1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالب بافی5827
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

زابل بخش مرکزی روستای 

حسین آباد
200200معصومه محمدیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی5828
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200معصومه معزیبانک کشاورزیروستای ارباب-زابل1زابل

قالیبافی5829
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

حسنخون
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه مالشاهیبانک توسعه تعاون

دوخت لباس5830
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

کوچه شهید -هامون

منصوربرخوردار جنب بهداشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه میربانک توسعه تعاون

5831

 475خریدتراکتور 

تک دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان خمک روستای 

شیرمحمدچراغ

وزارت جهاد کشاورزی600600معصومه میربانک کشاورزی

سوزن دوزی5832
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش نوک اباد 

روستای سیاهلکک
بانک توسعه تعاون

معصومه میربلوچ 

زهی میرآبادی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی5833
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک جزینک روستای ندام 

شرقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه میرشکاریبانک توسعه تعاون

قالیبافی5834
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه نخعیپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

سوزن دوزی5835
سیستان 

وبلوچستان
200200معصومه نیکبختبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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دوخت لباس5836
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکفیروزه ای- هامون 1هامون

معصومه هراتی 

احمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

گلیم بافی5837
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای کرباسک1زابل

معصومه هراتی 

اکرمی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5838
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای محمداباد ۰مرکزی

هراتی

صندوق کارآفرینی امید
معصومه هراتی 

زعفرانی
وزارت جهاد کشاورزی300300

قالیبافی5839
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکفیروزه ای- هامون 1هامون

معصومه هراتی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

تولید پوشاک5840
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

هامون محمداباد خیابان امام 

علی جنب موبایل سیگنال
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه وثوقی رادپست بانک

5841

خرید تراکتور 

 تک به مبلغ 399

680/000/000 

ریال و اشتغالزایی 

 نفر2

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش - شهرستان نیمروز

روستای الری- مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی570570معصومه یارعلیبانک کشاورزی

5842
پرورش گوسفند 

وبز

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای آسقاضی
وزارت جهاد کشاورزی200200معظمه ساالریبانک کشاورزی

کوسفند داشتی5843
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش روستای 

میرزاباد
بانک کشاورزی

معین حاشی کمال 

ابادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

5844
پرورش مرغ 

گوشتی

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر روستای نوک اباد 

سرهنگ
صندوق کارآفرینی امید

معین میرکازهی 

ریگی
وزارت جهاد کشاورزی200200

5845
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی100100مکه ناروییصندوق کارآفرینی امیدغریب آباد- بزمان - ایرانشهر 1ایرانشهر

زنبورداری5846
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی18001800ملک برخورداربانک کشاورزیمحمدآباد2هامون

5847

خرید تراکتور 

 تک 399

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی820820ملک بهرام براهوییبانک کشاورزیروستای نادر-زهک2زهک
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5848
پرورش گاو 

( راس۱۰)شیری

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

هیرمند جهان آباد روستای 

نورمحمد صفرزایی
وزارت جهاد کشاورزی960960ملک جربانک کشاورزی

5849
سوزن دوزی 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیک شهر بخش مرکزی 

دهستان هیچان
100100ملک خاتون اولیاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری5850
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200ملک خاتون بامریصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای علی اباد1ایرانشهر

سوزن دوزی5851
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

بخش پالن روستای شیرمحمد 

بازار
پست بانک

ملک خاتون 

بجارزایی
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5852
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان قصرقند ساربوک1قصرقند

ملک خاتون بلوچ 

زهی
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپر مواد غذایی5853
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300ملک خاتون بلوچیصندوق کارآفرینی امیدرویستای جوکان- بخش مرکزی 1نیک شهر

5854
 گوسفند داشتی'

راسی75

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیپشت کوه روستای شهید چمران1خاش

ملک خاتون حسین 

زهی
وزارت جهاد کشاورزی24002400

سوزن دوزی5855
سیستان 

وبلوچستان
2کنارک

کنارک بخش مرکزی دهستان 

کهیر روستای حیدر آباد
بانک توسعه تعاون

ملک خاتون حسین 

زهی شستان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5856
سیستان 

وبلوچستان
150150ملک خاتون دامنیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر روستای کلینک1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5857
سیستان 

وبلوچستان
200200ملک خاتون دامنیپست بانکایرانشهر دامن روستای پیرانچ1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5858
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

-استان سیستان وبلوچستان 

بخش - شهرستان چابهار

دهستان کمبل - مرکزی

- طیس کوپان- سلیمان 

-روستای خانه های چهارشنبه 

بازارشیردل

100100ملک خاتون دشتیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

محصوالت گلخانه5859
سیستان 

وبلوچستان
3نیک شهر

محله -بخش بنت-نیک شهر

تراگ
وزارت جهاد کشاورزی300300ملک سعید امیریصندوق کارآفرینی امید

سوزندوزی5860
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش تیمور -شهرستان هامون 

روستای صوفی-آباد 

پست بانک
ملک کشور یوسف 

زاهی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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5861
پروار بندی 

100گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش ربخش روتک 

روستای اندر اباد گورنی
صندوق کارآفرینی امید

ملک محمد باشام 

آزادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

بز و گوسفند5862
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر خیابان بمپور مولوی 

شمالی
وزارت جهاد کشاورزی200200ملک محمد بامریپست بانک

5863

خرید تراکتور با 

ادوات شرکت 

مکانیزاسیون 

کشاورزی 

سبزآوران درگس

سیستان 

وبلوچستان
4چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

درگس
صندوق کارآفرینی امید

ملک محمد 

دهقانی نیک
وزارت جهاد کشاورزی30003000

5864
خرید تراکتور 

 فرگوسن475

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان زابل

روستای خوشداد۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی460460ملک ناز اصغریانبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی5865
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200ملک ناز بزیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز روستای بزی1نیمروز

خیاطی5866
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ملک ناز ناروییبانک توسعه تعاونروستا قلعه کهنه1زهک

5867
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی354354ملکشاه جهان آبادیبانک کشاورزیعشایر کوه خواجه1هامون

سوزن دوزی5868
سیستان 

وبلوچستان
200200ملکناز بمبویانیبانک توسعه تعاونخاش بخش مرکزی بیت آباد1خاش

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5869
بافت فرش 

دستبافت

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

- محمد آباد- شهرستان هامون 

شهر سوخته
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ملکه لکزائیان فرپست بانک

سوزن دوزی5870
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش پارود 

روستای گریکان
200200ملگناز ابادیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کارگاه حصیربافی5871
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند روستای 

اربابی

100100ملنگ اربابی زادهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خامه دوزی5872
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای کلوخی- زابل 1زابل

ملیحه ابراهیم زاده 

دوم
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5873
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک بخش مرکزی روستای 

مومان پایین
200200ملیحه اروجعلیانبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی5874
سیستان 

وبلوچستان
200200ملیحه ایراندگانیبانک توسعه تعاونروستای سعیدآباد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5875
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش ایرندگان 

روستای کوه نور
200200ملیحه ایرندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالب بافی5876
سیستان 

وبلوچستان
200200ملیحه باغبانیپست بانکشهرستان زابل روستای گل آباد1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5877

خرید تراکتور 

 تک 399

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی900820ملیحه بامریبانک کشاورزیروستای بامری-زهک2زهک

5878
خیاطی و تولید 

پوشاک

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ملیحه پیریبانک توسعه تعاونکرباسک-زابل1زابل

سوزن دوزی5879
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصری
200200ملیحه جمال زهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5880
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

نوش آباد
200200ملیحه جمشید زهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک5881
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ملیحه حدادیبانک توسعه تعاونروستای خمر- هیرمند1هیرمند

سوزن دوزی5882
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر شهرمحمدان خیابان 

ازادی
200200ملیحه حسین زاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کشاورزی5883
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500ملیحه حق شناسصندوق کارآفرینی امیدبمپور خیراباد3ایرانشهر

سوزن دوزی5884
سیستان 

وبلوچستان
200200ملیحه حیدریبانک توسعه تعاوناسماعیل قنبر- هامون 1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5885
پرورش گوسفند 

 راسی99داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای خمک- زهک 2زهک

ملیحه خدادادی 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

گلخانه5886
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی960960ملیحه رودنیبانک کشاورزیخاش روستای دوربن3خاش

5887
پرورش گوسفند 

 راسی96داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی16901690ملیحه سده ئیبانک کشاورزیروستای کوشه سفلی2هامون
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سوزن دوزی5888
سیستان 

وبلوچستان
200200ملیحه سرگزیپست بانکروستای کوشه علیا1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5889
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

دادکان علیا
200200ملیحه شه بیک پورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سکه دوزی5890
سیستان 

وبلوچستان
200200ملیحه شیرانیصندوق کارآفرینی امیدکلینک تاج محمدخانی1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی5891
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

هیتک
200200ملیحه صداقتی نژادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کارگاه حصیربافی5892
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هامون روستای آزادی
200200ملیحه فرنامپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی5893
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای -بخش مرکزی

خیابان باهنر یکم-کرباسک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ملیحه کیانی اصلبانک توسعه تعاون

تولید پوشاک5894
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ملیحه گرگیبانک توسعه تعاونروستای خمر- هیرمند 1هیرمند

5895
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100ملیحه میرصندوق کارآفرینی امید

5896
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید150150ملیحه میرصندوق کارآفرینی امید

5897

پرورش 

 199گوسفند

راسی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10001000ملیحه نظری نیاصندوق کارآفرینی امیدروستای حاجی حسین کول2هامون

5898
خیاطی و سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
150150ملیحه وزیریصندوق کارآفرینی امیدبمپور روستای ملک آباد2ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کلیم بافی5899
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش تیمور -شهرستان هامون 

روستای تیمورآباد-آباد 

200200منا جهان تیغپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5900
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهربخش مرکزی 

دهستان مخت
160160منا دهقانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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خیاطی زنانه5901
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300منا نخعی مقدمپست بانکدامن روستای زهلنفان1ایرانشهر

خیاطی5902
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200منا نورابانک توسعه تعاونهیرمند1هیرمند

خامه دوزی5903
سیستان 

وبلوچستان
200200منا هنرورپست بانکروستای کرمی-هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کارگاه حصیربافی5904
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای اربابی
100100منصور اربابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری5905
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان زهک روستای اشترک4زهک

منصور انصاری 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی440440

5906
خرید تراکتور 

 تک با ادوات475

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی530530منصور برکاشبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

5907

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای خمک- زهک2زهک

منصور پناهی 

میرشکار
وزارت جهاد کشاورزی360360

پرورش مرغ بومی5908
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

منصور حبش 

سراوانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

5909
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200منصور خاتمیپست بانکروستای سه قلعه-شهرستان زابل1زابل

5910
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدخیابان صاحب الزمان-زهک1زهک

منصور خلیلی 

زحمت کش
سازمان شیالت200200

گاوشیری5911
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدشهرستان زابل روستای امامیه2زابل

منصور خندان 

بارانی ده امام جمعه
وزارت جهاد کشاورزی15001500

5912
خرید تراکتور 

399فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

حاجی اباد خوش داد
وزارت جهاد کشاورزی930930منصور خواجهبانک کشاورزی

5913
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200منصور رویین تنپست بانکشهرستان زابل1زابل

5914
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای رشید
وزارت جهاد کشاورزی996996منصور سارانیپست بانک
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پرورش مرغ بومی5915
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200منصور سارانیبانک کشاورزیکربالیی حیدر-نیمروز 1نیمروز

5916
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200منصور سنگبریبانک کشاورزی بهمن22خیابان -زهک1زهک

تولید حصیر5917
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای صفر اربابی
200200منصور صیاد اربابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5918
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای مال علی

200200منصور فدوی مقدمبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش دام سبک5919
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدخاش روستای گونک2خاش

منصور کردی 

تودزیل
وزارت جهاد کشاورزی300300

پرورش بوقلمون5920
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش مرکزی روستای حیدر 

آباد بعد از فرودگاه
وزارت جهاد کشاورزی200200منصور محمدیپست بانک

پرورش مرغ بومی5921
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200منصوره بزیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

پرورش مرغ بومی5922
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300منصوره خزاعیصندوق کارآفرینی امیدزهک روستای شیخ لنگی1زهک

دوخت لباس5923
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکلوتک- هامون1هامون

منصوره شفادوست 

دهمرده
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

خیاطی5924
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای حسنخون
بانک توسعه تعاون

منصوره فاضلی 

رستم پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

5925
پرورش گوسفند 

 راسی100

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش بخش پشتکوه 

روستای دوربن
وزارت جهاد کشاورزی300300منظر نخعی مقدمصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی5926
سیستان 

وبلوچستان
200200منور بلیدهصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمبل سلیمان2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5927
سوزن دوزی و 

مشاغل خانگی

سیستان 

وبلوچستان
160160منور درخوشبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای بگ1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرده دوزی5928
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک تاج -ایرانشهر

خیابان تاج -محمدخانی

16محمدخان

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200منور کلکلیصندوق کارآفرینی امید
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گلدوزی5929
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک بخش شهرکی و نارویی 

روستای حسین آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200منوره جان دوستصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی5930
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هامون بخش تیمور 

آباد روستای غالمحسین ساالری

200200منوره قایمی شادپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی5931
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش الشار 

روستای پیپ
160160منی رییسیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5932
تولید لباس محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای فقیر لشکری
200200منیر آلفونهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک محلی5933
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای کرباسک1زابل

منیر خانم 

سنجرانی قلعه نو
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی5934
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200منیر میریبانک توسعه تعاوننیمروز کنار اداره میراث فرهنگی1نیمروز

سوزن دوزی5935
سیستان 

وبلوچستان
200200منیره افضل زاییصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمب2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5936
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200منیره امینیبانک توسعه تعاونکوران اولیا- دامن - ایرانشهر 1ایرانشهر

سوزن دوزی5937
سیستان 

وبلوچستان
200200منیره آذریانبانک توسعه تعاونچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5938
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

شهرستان ایرانشهر روستای کور 

کلکیان
200200منیره بلوچیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5939
سیستان 

وبلوچستان
200200منیره بوزارصندوق کارآفرینی امیدسرباز راسک1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک5940
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200منیره پاسندبانک توسعه تعاونروستای خمر- هیرمند1هیرمند

5941
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
300300منیره پاهنگبانک توسعه تعاونسراوان روستای هوشک2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5942
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200منیره تقی زادهصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای وشنام2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی5943
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

شهر راسک روستای امام اباد
200200منیره رزمگاهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس5944
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200منیره شیخیبانک توسعه تعاونروستای سیاسر-هامون1هامون

سوزندوزی5945
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

زهک
200200منیره علی مددیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاط لباس محلی5946
سیستان 

وبلوچستان
200200منیره کیخابانک توسعه تعاونشهرستان زابل روستای سنجدی1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5947
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای گل آباد۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200منیره میربانک کشاورزی

سوزن دوزی5948
سیستان 

وبلوچستان
200200منیره یزدان جوصندوق کارآفرینی امیدکنارک بخش زراباد روستای جد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5949
سیستان 

وبلوچستان
200200مه بانو بوپبانک توسعه تعاونکنارک روستای باوریدن1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی زنانه5950
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر شهردراز روستای کریم 

اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مه بانو پیغولهصندوق کارآفرینی امید

5951
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی250250مه بی بی اربابیصندوق کارآفرینی امیدروستای کسکان-شهرستان فنوج2فنوج

سوزن دوزی5952
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش ایرندگان 

روستای باال قلعه
بانک توسعه تعاون

مه بی بی اسکندر 

پور ایرندگانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5953
سیستان 

وبلوچستان
200200مه بی بی بامریبانک توسعه تعاونخاش بخش ایرندگان1خاش

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5954
سیستان 

وبلوچستان
200200مه بی بی بلوچصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای طیس کوپان2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5955
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

قاسم آباد
صندوق کارآفرینی امید

مه بی بی جمالزهی 

کمال آبادی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5956
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونایرانشهر نوک اباد سرهنگ1ایرانشهر

مه بی بی حاجی 

زاده
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سوزن دوزی5957
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

گنز
200200مه بی بی راسخیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5958
خرید تراکتور و 

تجهیزات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی71050مه بی بی زردکوهیبانک کشاورزینمردیان- ایرانشهر 1ایرانشهر

سوپرمارکت5959
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدروستای کهنک لدی- دلگان 2دلگان

مه بی بی سابکی 

ژند
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

5960

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید

مه بی بی شاهک 

زهی
صندوق کارآفرینی امید200200

البسه محلی5961
سیستان 

وبلوچستان
200200مه بی بی عبدالهیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان دلگان1دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5962
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

دادکان علیا
بانک توسعه تعاون

مه بی بی عبدالهی 

دادکان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5963
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

گنز
بانک توسعه تعاون

مه بی بی کرم 

ایرندگانی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی5964
سیستان 

وبلوچستان
200200مه جان شاه ولی برصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر روستای احمد اباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5965
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش پارود روستای 

گریکان

صندوق کارآفرینی امید
مه صورت آسکانی 

مهر
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5966
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

دادکان
صندوق کارآفرینی امید

مه گل چارق زاده 

دادکانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی5967
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

روستای -بخش مرکزی -فنوج 

سبیالن
220200مه گل درزادهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5968
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز روستایی پیشین گزدان
200200مه گنج دهقان زییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5969
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مخت 

روستای مخت
160160مه گنچ رحمن پوربانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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قالی بافی5970
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250مه لقاء خیاطیپست بانکشهرستان هامون بخش شیب اب1هامون

سوزن دوزی5971
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

چهزار
200200مه نور شهنوازیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5972
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مه نور ناروییصندوق کارآفرینی امیدخیابان آزادگان-بمپور1ایرانشهر

سوزن دوزی5973
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز راسک روستای احمد آباد
200200مهتاب ادیبیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی5974
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کهیر روستای - کنارک 

حیدرآباد
200200مهتاب پنجه کوبیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5975
طرح سوزن دوزی 

و خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
200200مهتاب دهواریصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای کولو1سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی5976
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مهتاب روابانک کشاورزیروستای قلعه کنگ-زهک1زهک

سوزن دوزی5977
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

خسرو آباد
صندوق کارآفرینی امید

مهتاب شالی بر 

چشمه
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی5978
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای فقیر 

لشکری
وزارت جهاد کشاورزی200200مهتاب صیادیبانک کشاورزی

سوزن دوزی5979
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

گنز
بانک توسعه تعاون

مهتاب ملک 

ایرندگانی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5980

نوسازی و 

گسترش جایگاه 

دام روستایی 

گوساله و )

(گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500مهتاب ملک ناروییصندوق کارآفرینی امیدجعفر آباد بمپور2ایرانشهر

سکه دوزی5981
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیددلگان روستای حسین اباد لدی1دلگان

مهتاب ملک نارویی 

تبار
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5982
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطیۤ

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهجوین آشتابپست بانکدوست محمد خیابان مدرس1هیرمند

5983
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مخت 

روستای مخت
160160مهدر بنپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پرورش مرغ بومی5984
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای بدیل
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی ابراهیم زادهبانک کشاورزی

5985
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200مهدی اربابیپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

حصیر بافی5986
سیستان 

وبلوچستان
180180مهدی اردبیلی فردصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

لوازم التحریر5987
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مهدی اسفندیاریصندوق کارآفرینی امیدبمپور- ایرانشهر 1ایرانشهر

گلیم بافی5988
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای ابوالفضل
صندوق کارآفرینی امید

مهدی اصغر زاده 

گلزار
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک5989
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون بخش تیمور 

آباد روستای لطف اهلل
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدی افروزهبانک توسعه تعاون

5990

خرید تراکتور 

 جفت با 475

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

دلگان بخش مرکزی روستای 

چاه شور
وزارت جهاد کشاورزی465465مهدی آوج ریگیبانک کشاورزی

5991

طرح توجیهی 

بهره برداری واحد ۤ

تولیدی گلخانه 

( واحد۶)ای 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی600600مهدی بارانیبانک کشاورزیروستای شرکت چاه1هیرمند

حصیربافی5992
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای - شهرستان نیمروز 

فقیر لشگری
200200مهدی برزگرمقدمبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5993

پروار بندی 

گوسفند خاش 

روستایی شهید 

رجایی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیخاش روستای شهید رجایی1خاش

مهدی بهادرزهی 

ریگی
وزارت جهاد کشاورزی300300

5994

پرورش گاو 

مشاغل -شیری

خانگی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای قلعه - شهرستان زهک 

کنگ
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی بوالغبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری5995
سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای ده عیسی
وزارت جهاد کشاورزی12001200مهدی پودینهصندوق کارآفرینی امید
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دامپروری5996
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای جان پرور
وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی جان پرورصندوق کارآفرینی امید

5997
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حسین اباد جر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی جری زادهصندوق کارآفرینی امید

5998

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای خمک-زهک2زهک

مهدی جهان 

صحراگرد
وزارت جهاد کشاورزی460460

پرورش مرغ بومی5999
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی جهانتیغبانک کشاورزیروستای ملک حیدری-زهک1زهک

6000
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای - شهرستان هیرمند

مالعلی
سازمان شیالت200200مهدی چوبکینبانک کشاورزی

6001
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

خیابان جام جم -شهرستان زابل

9
بانک کشاورزی

مهدی حسین زاده 

شاهرودی
سازمان شیالت200200

پرورش مرغ بومی6002
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

خراشادی
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی خدری اولبانک کشاورزی

تولید پوشاک6003
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدی خلیلی فردپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

گوسفند داری6004
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدشهرستان زابل روستای امامیه2زابل

مهدی خندان 

بارانی ده امام جمعه
وزارت جهاد کشاورزی15001500

پرورش گاو شیری6005
سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای جهانیغ۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی15001500مهدی دهمردهبانک کشاورزی

تولید پوشاک6006
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدی رجحانیانپست بانکهامون1هامون

پرورش گاوشیری6007
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

بخش - شهرستان زهک 

روستای شیخ لنگی- جزینک 
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی رخشانی نژادصندوق کارآفرینی امید

6008
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200مهدی رویین تنپست بانکشهرستان زابل1زابل
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گلیم بافی6009
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش تیمور -شهرستان هامون 

روستای ساالری-آباد 

200200مهدی سراوانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی6010
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدی سرگزیبانک توسعه تعاوننیمروز روستای عیسی علیا1نیمروز

6011
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای قرقری

200200مهدی سنچولیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس6012
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدی سیدموسویپست بانکشهرک حسن اباد-هامون1هامون

پرورش گاو شیری6013
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی900900مهدی شاهی باغیبانک کشاورزینیمروز روستای شاهی باغی1نیمروز

سوزن دوزی6014
سیستان 

وبلوچستان
200200مهدی شهرکیپست بانکروستای فیروزه ای1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی6015
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای ملک حیدری-زهک1زهک

مهدی شهرکی 

میرزایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

6016
دامداری روستای 

قادر آباد

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300مهدی شهنوازیصندوق کارآفرینی امیددامداری روستای قادر آباد2خاش

6017
طرح خرید یک 

دستگاه تراکتور

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460مهدی شیخ ویسیبانک کشاورزینیمروز روستای گلخانی1نیمروز

تولید حصیر6018
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای صفر 

اربابی
200200مهدی صیاد اربابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6019
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200مهدی صیاداربابیبانک کشاورزیروبروی بخشداری-بنجار1زابل

کارگاه حصیربافی6020
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای اربابی

200200مهدی صیادیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید حصیر6021
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای صفر اربابی
200200مهدی صیادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6022
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200مهدی صیادیبانک کشاورزیشهرستان زابل1زابل
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پرورش مرغ بومی6023
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروزروستای 

منصوری
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی ضیایی فربانک کشاورزی

پوشاک6024
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدی عربپست بانکروستای اسالم آباد- هامون1هامون

6025

پرورش 

گوسفندوبز 

 راسی20داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی غفوریانبانک کشاورزیعباسیه1هامون

دامداری6026
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300مهدی قاینیصندوق کارآفرینی امیدروستای افتخار آباد2خاش

پرورش مرغ بومی6027
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی کاظمیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز روستا باالخانه1نیمروز

6028

خرید تراکتور 

 جفت 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی700700مهدی گرگیچبانک کشاورزیروستای صفدرمیربیک- زهک2زهک

6029
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200مهدی محبتیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

6030
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

مهدی محمدزاده 

شاهرودی
سازمان شیالت200200

6031

طرح توجیهی 

تراکتور 

تک475فرگوسن

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی446446مهدی مرعشیبانک کشاورزیروستای مختار1هیرمند

6032

طرح توجیهی 

خوارو بار فروشی 

خرده

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای خمر

صندوق کارآفرینی امید
مهدی ملک 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

حصیر بافی6033
سیستان 

وبلوچستان
350350مهدی میربانک توسعه تعاونروستای میر1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گوسفند پرواری6034
سیستان 

وبلوچستان
3خاش

شهرستان خاش دهستان 

پشتگوه روستای ده باال
وزارت جهاد کشاورزی20002000مهدی میربلوچ زهیصندوق کارآفرینی امید
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تولید پوشاک6035
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون بخش تیمور 

آباد روستای لطف اهلل
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدی میرشکاریبانک توسعه تعاون

پرورش مرغ بومی6036
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

زابل بخش مرکزی بنجار 

روستای امامیه
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی نورابانک کشاورزی

پرورش گاو شیری6037
سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای تپه دز۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی640640مهدی هرمزیبانک کشاورزی

سوزن دوزی6038
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

بیت آباد
بانک توسعه تعاون

مهدیم خاشی 

ناصری
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6039
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش پیشین گزدان
200200مهدیم دهقان زییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6040
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصری
200200مهدیم هاشتمنصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خامه دوزی6041
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای کلوخی- زابل 1زابل

مهدیه ابراهیم زاده 

دوم
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی6042
سیستان 

وبلوچستان
200200مهدیه اخوندیپست بانکروستای فتح اباد1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6043
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

افتخارآباد
200200مهدیه آب سوارانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی6044
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کلوخی۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدیه بازگیربانک کشاورزی

6045

پرورش بز و 

گوسفند در 

روستای کریم آباد

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

سیستان و بلوچستان ایرانشهر 

دهستان محمدان روستای کریم 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی200200مهدیه پارساصندوق کارآفرینی امید

6046

کلینک )گل چینی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200مهدیه پردالصندوق کارآفرینی امید
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6047

پرورش گاو 

خرید دام )شیری

(و علوفه

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای اصغر
وزارت جهاد کشاورزی500500مهدیه پناهیبانک کشاورزی

سوزن دوزی6048
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز راسک روستای احمد آباد
200200مهدیه جاودانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6049
سیستان 

وبلوچستان
200200مهدیه جهانتیغبانک توسعه تعاونروستای ابوالفضل- هامون 1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی6050
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدیه خیاطیپست بانکروستای سکوهه- هامون 1هامون

6051

سوزن دوزی 

لباس های محلی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

سیستان و بلوچستان ایرانشهر 

بمپور روستای توردان
200200مهدیه دلگرمصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6052
کارگاه سوزی 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند
200200مهدیه رحمتیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالی بافی6053
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدیه رضاییبانک توسعه تعاونلوتک-هامون1هامون

البسه محلی6054
سیستان 

وبلوچستان
200200مهدیه رودباریبانک توسعه تعاونروستای ساختمان- نیمروز 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی6055
سیستان 

وبلوچستان
200200مهدیه زوریپست بانکروستای آخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک6056
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدیه سارانیبانک توسعه تعاونخیابان امام خمینی- هیرمند1هیرمند

خیاطی6057
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدیه سرگلزاییبانک توسعه تعاونروستای سیاسر1زهک

6058
سوزندوزی و 

گلدوزی

سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

گلشهر کوچه باالد کد پستی 

9971645466
200200مهدیه شاردریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

عروسک سازی6059
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدیه شریفیانبانک توسعه تعاونمحمد اباد- هامون 1هامون

سوزن دوزی6060
سیستان 

وبلوچستان
200200مهدیه شهرکیبانک توسعه تعاونروستای دک دهمرده1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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6061
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدیه شهرکی زادبانک کشاورزیشهرستان زهک روستای واصالن1زهک

پوشاک6062
سیستان 

وبلوچستان
پست بانک نبش میالن5مدرس 1زابل

مهدیه صانعی 

سیستانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

6063
 475خرید تراکتور

با اداوت

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای ندام 

شرقی

وزارت جهاد کشاورزی510510مهدیه صوفیبانک کشاورزی

سوزن دوزی6064
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش نوک آباد روستای 

اسکل آباد
200200مهدیه عسکریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی6065
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدیه علیدادیبانک توسعه تعاونشهرستان نیمروز روستای چرک1نیمروز

گلیم بافی6066
سیستان 

وبلوچستان
200200مهدیه کریمیانبانک توسعه تعاونشهرستان زابل روستای فتح آباد1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی6067
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدیه کیخاهپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

پرورش مرغ بومی6068
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای علی اباد ۰مرکزی

جهانتیغ

وزارت جهاد کشاورزی200200مهدیه گلروییبانک کشاورزی

البسه محلی6069
سیستان 

وبلوچستان
200200مهدیه لطفیبانک توسعه تعاونروستای دهکول-بخش مرکزی1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری6070
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

س و ب شهرستان نیمروز 

روستای بزی سفلی
وزارت جهاد کشاورزی700700مهدیه لکی صادقبانک کشاورزی

دوخت لباس زنانه6071
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل روستای حیدر 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدیه محمدیبانک توسعه تعاون

6072

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200مهدیه مرادیصندوق کارآفرینی امید
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خیاطی6073
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک روستای ترقویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهدیه مهدویصندوق کارآفرینی امید

کارگاه خیاطی6074
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهدیه مهدوی نیاصندوق کارآفرینی امیدروستای ترقویی- زهک 1زهک

خیاطی6075
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدیه میربانک توسعه تعاونشهرستان زهک بخش جزینک1زهک

سوزن دوزی6076
سیستان 

وبلوچستان
200200مهدیه میرشکاربانک توسعه تعاونروستای محمداباد1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی6077
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

هامون دوراهی جزینک روستای 

میر
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدیه میریپست بانک

سوزن دوزی6078
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

ماشی
200200مهدیه مینوییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6079
سیستان 

وبلوچستان
160160مهدیه ناروییپست بانکایرانشهر روستای شمس آباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش بوقلمون6080
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای محمداباد ۰مرکزی

هراتی

وزارت جهاد کشاورزی200200مهدیه هراتی آقاییپست بانک

6081
خیاطی و دوخت 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

افتخار آباد
200200مهذیه تاجیانبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6082
خیاطی نازک دوز 

زنانه

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک تاج -ایرانشهر

محمدخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهر افروز بارکزاییبانک توسعه تعاون

سوزن دوزی6083
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

گنز
بانک توسعه تعاون

مهر بی بی 

ایرندگانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی6084
سیستان 

وبلوچستان
200200مهر بی بی خراسانیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیکشهر روستای مخت1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6085
سیستان 

وبلوچستان
200200مهر بی بی خویصندوق کارآفرینی امیدروستای بانسنت- کنارک 1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپر مارکت6086
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

روستای چاه _شهرستان دلگان

(شهرک الزهرا)شور
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مهر بی بی دکالیصندوق کارآفرینی امید
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سوزن دوزی6087
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای دپ
160160مهر بی بی رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6088
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

هیتکر
پست بانک

مهر بی بی کاوسی 

ایرندگان
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6089
سیستان 

وبلوچستان
5سرباز

استان س وب شهرستان سرباز 

بخش سرباز روستای سرداب
160160مهر بی بی مزارزییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6090
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

نیکوجهان
160160مهر خاتون بلوچپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6091
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش دشتیاری دهستان 

باهوکالت
100100مهر ملک مرامصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خرید تراکتور6092
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10161016مهراب شهلی بربانک کشاورزیدلگان1دلگان

سوزن دوزی6093
سیستان 

وبلوچستان
200200مهرافراز صالح زهیبانک توسعه تعاونایرانشهر شهردراز1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6094
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

شهرستان دلگان روستای 

حسین آباد لدی
200200مهرافروز بامریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6095
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

روستای - بخش مرکزی-فنوج

مسکوتان
200200مهرافروز بایگانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سکه دوزی6096
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

مهرافروز 

میرمرادزهی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری6097
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

سنگان روستای اسپتک حاج 

غالم
وزارت جهاد کشاورزی300300مهراهلل کردصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی6098
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان هیچان 

روستای هیچان محله میرکی
160160مهرالنسا بلیده ییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6099
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک بخش مرکزی روستای 

بیرسفلی
200200مهرالنساء احمدزهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6100
خرید تراکتور 

فرگوسن475

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای شاهوزهی۰مرکزی
بانک کشاورزی

مهراله روشندل 

هرمزی
وزارت جهاد کشاورزی540540

خیاطی6101
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

شهرستان هیرمند روستای 

شهنوازی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهراله ریکیپست بانک
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سوپر مارکت6102
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهراله ناروییصندوق کارآفرینی امیدروستای خیرآباد-فنوج2فنوج

6103
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای محمداباد ۰مرکزی

هراتی

وزارت جهاد کشاورزی200200مهران هراتی نژادبانک کشاورزی

خیاطی6104
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهرانگیز ایرندگانیپست بانکپیرانچ- دامن 1ایرانشهر

سوزن دوزی6105
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش - شهرستان نیکشهر 

مرکزی روستای بلپیر
160160مهرانگیز پیغانبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی6106
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

آبشکی
160160مهرانگیز چنگیزیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6107
سیستان 

وبلوچستان
200200مهرانگیز شهرکیصندوق کارآفرینی امیدروستای ابتر- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی زنانه6108
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهرانگیس علمداریصندوق کارآفرینی امید10چاه جمال دانشجو1ایرانشهر

سوزن دوزی6109
سیستان 

وبلوچستان
200200مهربی بی افروزبانک توسعه تعاونبخش مرکزی روستای چهاربیتی1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی6110
سیستان 

وبلوچستان
200200مهربی بی امیریانصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیکشهر روستای راوگ1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی6111
سیستان 

وبلوچستان
150150مهربی بی بلوچیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیکشهر روستای راوگ1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6112

کارگاه صنایع 

دستی سوزن 

دوزی و سکه 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

ایرانشهر دامن روستای 

کوهیگان جهلی
500500مهربی بی دامنیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6113

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای کلینک - ایرانشهر 

اعظم خانی
صندوق کارآفرینی امید200200مهربی بی دامنیصندوق کارآفرینی امید
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6114

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

-کلینک اعظم خانی-ایرانشهر

6خیام
صندوق کارآفرینی امید200200مهربی بی دوستدارصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی6115
سیستان 

وبلوچستان
160160مهربی بی رییسیپست بانکایرانشهربمپور بمپور شرقی1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6116
سوزن دوزی 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

-بخش مرکزی-نیک شهر 

هیچان هشتیک باال
100100مهربی بی کلگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6117
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای چاه جمال1ایرانشهر

مهربی بی 

مارندگانی
120120

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6118
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصرآباد
بانک توسعه تعاون

مهربی بی محب 

زهی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6119
سیستان 

وبلوچستان
200200مهربی بی هوتصندوق کارآفرینی امیدروستای پزم تیاب- کنارک2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6120
سیستان 

وبلوچستان
200200مهرخاتون افروزهصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای رمین2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی6121
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

هیچان
200200مهرخاتون آبیارصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6122
سیستان 

وبلوچستان
160160مهرخاتون رییسیبانک کشاورزیساربوک- شهرستان قصرقند 1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6123
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160مهرخاتون مالزهیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

طرح دامداری6124
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش روستای 

گرنچین
وزارت جهاد کشاورزی300300مهرداد ریگیصندوق کارآفرینی امید

6125
باغداری)کشاورزی

)

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

هیچان
وزارت جهاد کشاورزی250250مهرزاد اولیاییصندوق کارآفرینی امید

6126
ادوات صید و 

صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای - شهرستان هیرمند 

تخت عدالت
سازمان شیالت200200مهرزاد چیدانپست بانک

6127
طرح توجیهی 

کارگاه حصیر بافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش قرقری 

روستای اربابی

200200مهرعلی فکور اربابیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی6128
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

محمود آباد
200200مهرناز ایرندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6129
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش مرکزی دهستان 

کمبل روستای تیس
250250مهرناز آرشبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6130
سیستان 

وبلوچستان
200200مهرناز بهروزصندوق کارآفرینی امیدکنارک روستای سرگان1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6131
سیستان 

وبلوچستان
200200مهرناز درزصندوق کارآفرینی امیدشهرستان سرباز شهر راسک2سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6132
سیستان 

وبلوچستان
200200مهرناز رحیمی رادصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمبل سلیمان2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6133
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

استان سیستان و بلوچستان ، 

شهرستان چابهار ، روستای 

کمب

200200مهرناز رییسیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6134
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهرروستای نوک 

آبادسرهنگ خیابان شهید 

حاجی زاده

200200مهرناز سنگکصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرده دوزی6135
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهرناز قالسیبانک توسعه تعاونشهرستان زهک روستای گوری1زهک

دامداری6136
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مهرناز مگسیصندوق کارآفرینی امیدبمپور روستای میراباد1ایرانشهر

6137

کلینک )ارایشگری

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید300300مهرناز مالییصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی6138
سیستان 

وبلوچستان
200200مهرناز نرماشیریصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستا ی توردان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی6139
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهرنساء بزیبانک توسعه تعاوننیمروز روستای پلگی بزی1نیمروز

6140
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهربخش مرکزی 

دهستان مخت
160160مهرنساء بلوچیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6141
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

کمنیک
بانک توسعه تعاون

مهرنگار اکبری 

ایرندگان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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آرایشگاه زنانه6142
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان مرکز شهر 

1خیابان امام -گلمورتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مهرنگار بامریصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی6143
سیستان 

وبلوچستان
3سراوان

سراوان روستای ناهوک منطقه 

عشایری
سازمان امور عشایر ایران200200مهرنگار بستانیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی6144
سیستان 

وبلوچستان
160160مهرنگار رییسیبانک کشاورزیساربوک- شهرستان قصرقند 1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6145
سیستان 

وبلوچستان
200200مهرنگار غالمیصندوق کارآفرینی امیدکنارک روستای پزم تیاب2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6146
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای بگ
160160مهرنگار کدخداییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6147
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
150150مهرنگار نقویصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای ناهوک گوهرکوه2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6148
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

بیت آباد
پست بانک

مهرنوش زادهش 

طالیه
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6149
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش نوک اباد 

روستای میر آباد
بانک توسعه تعاون

مهرنوش میربلوچ 

زهی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی6150
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

روستای -بخش مرکزی-فنوج

هیمنی
150150مهری اربابصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6151
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک بخش زراباد روستای 

کالت
200200مهری خواجه دادبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6152
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک دهستان کهیر روستای 

کهیر
200200مهری ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی6153
سیستان 

وبلوچستان
200200مهری رییسیصندوق کارآفرینی امیدنیکشهرشهرستان هیچان1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6154
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستا - بخش مرکزی- زابل 

تپه دز
وزارت جهاد کشاورزی200200مهری زوریبانک کشاورزی

سوزن دوزی6155
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

اسپیتک
200200مهری صفاریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی6156
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

امیرنظام
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهری عالجیبانک توسعه تعاون

سوزن دوزی6157
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

درونه سنگان
200200مهری کرد زابلیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

خدمات6158
سیستان 

وبلوچستان
2مهرستان

شهرستان مهرستان روستای 

انجیروک
وزارت جهاد کشاورزی10001000مهری مزارزهیبانک کشاورزی

سوزن دوزی6159
سیستان 

وبلوچستان
200200مهری ملک اربابیصندوق کارآفرینی امیدچاه جمال- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ محلی6160
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مهری ملک چانفیصندوق کارآفرینی امیدسالم آباد- بمپور 1ایرانشهر

خواربارفروشی6161
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250مهری ملک رییسیصندوق کارآفرینی امیدروستای کسکان-فنوج2فنوج

سوزن دوزی6162
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

مرکزی روستای زین الدینی
160160مهری هوتیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6163
سیستان 

وبلوچستان
200200مهری یاراحمدزهیبانک توسعه تعاونبخش مرکزی روستای چراغ آباد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی6164
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

روستای -بخش کتیچ -فنوج

محترم آباد
200200مهسا بارانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6165
سیستان 

وبلوچستان
200200مهسا بامریصندوق کارآفرینی امیددلگان روبروی اداره راه و ترابری1دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6166
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک دهستان کهیر روستای 

حیدراباد
200200مهسا پنجه کوبیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6167
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

محله آب - بزمان - ایرانشهر 

سرد
120120مهسا تمدن فرپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6168
سیستان 

وبلوچستان
200200مهسا رحیمی رادصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمبل سلیمان2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6169
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

کشیک
160160مهسا رییسیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی6170
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای صفدر 

میر بیک

200200مهسا قانعیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6171

کلین)سوپرمارکت

ک اعظم خانی 

(طرح بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید300300مهسا کوردصندوق کارآفرینی امید



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سوزن دوزی6172
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای رمین2چابهار

مهسا محمدی 

برنجستانکی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6173
پولک و منجوق 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

نیمروز امام خمینی کنار اداره 

پست
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهسا نژادکهخابانک توسعه تعاون

سوزن دوزی6174
سیستان 

وبلوچستان
200200مهسا هاشم زهیبانک توسعه تعاونشهرستان خاش بخش نوک اباد1خاش

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6175
سیستان 

وبلوچستان
200200مهشید بهرامیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6176
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
120120مهگل رییسیپست بانکایرانشهر شهر دراز کریم اباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6177
کیلینیک 

دامپزشکی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی960960مهال خمرمقدمبانک کشاورزیبخش مرکزی-شهرستان زابل2زابل

خیاطی6178
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150مهال رخشانی مهرصندوق کارآفرینی امیدبخش جزینک روستای واصالن1زهک

6179
خیاطی و دوخت 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

اسماعیل آباد
160160مهال رضایی بنجارپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی6180
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

شگیم
160160مهال زرهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6181
پرورش گاو 

( راس10)شیری 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش مرکزی 

روستای خانم بارانی

وزارت جهاد کشاورزی18001800مهال شهرکی شمالیصندوق کارآفرینی امید

6182

دوخت و دوز 

لباس زنانه و 

بچگانه

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

حاجی )شهرک ساالری 

(غالمحسین 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهال ظفرشفیعصندوق کارآفرینی امید

خیاطی6183
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهال کاووسیبانک توسعه تعاونزهک روستای امیرنظام1زهک

سوزن دوزی6184
سیستان 

وبلوچستان
200200مهال موسوی نژادبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم مچان1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیر بافی6185
سیستان 

وبلوچستان
350350مهال میربانک توسعه تعاونروستای کوشه سفلی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پرورش مرغ بومی6186
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مهال نوریبانک کشاورزیشهرستان نیمروز سه قلعه1نیمروز

سوزن دوزی6187
سیستان 

وبلوچستان
200200مهال هاشم زهیبانک توسعه تعاونشهرستان خاش بخش نوک اباد1خاش

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6188
سیستان 

وبلوچستان
200200مهال هراتیبانک توسعه تعاونبخش مرکزی روستای تیس1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی6189
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهال هراتی ساالریبانک توسعه تعاونشهرستان زهک ملک آباد1زهک

سوزن دوزی6190
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش مرکزی روستای 

جکیگور

200200مهناز اسکانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6191
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

ده قلعه
200200مهناز ایرندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6192
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200مهناز ایرندگانیصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای دزک2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6193
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر روستای دامن روستای 

کوران
200200مهناز ایرندگانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک6194
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهناز براهوئی مفردپست بانکروستای ارشاد-هامون1هامون

سوزن دوزی6195
سیستان 

وبلوچستان
200200مهناز برهانی مقدمصندوق کارآفرینی امیدچاه جمال- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی6196
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روبروی - خیابان هامون - زابل 

دانشگاه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهناز بزیبانک توسعه تعاون

6197
تپه )مهرزن بلوچ

(زن

سیستان 

وبلوچستان
150150مهناز پاستداربانک توسعه تعاونروستای تاروان-دهستان دامن 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6198
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160مهناز پودینهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6199
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

علی آباد
200200مهناز تیموریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6200
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

آبترش
بانک توسعه تعاون

مهناز جمال زایی 

کورد
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی6201
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

چوت آباد
160160مهناز چوت آبادیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی6202
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهناز حصارپست بانکمحمد آباد- هامون 1هامون

6203

بسته بندی 

محصوالت 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500مهناز ذاکر ی نسبصندوق کارآفرینی امیدروستای توردان-بمپور-ایرانشهر1ایرانشهر

6204
خیاطی و دوخت 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200مهناز رخشانیبانک توسعه تعاونخاش بخش مرکزی1خاش

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی6205
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

- بخش مرکزی-نیکشهر

روستای کناردان
160160مهناز رییسیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی6206
سیستان 

وبلوچستان
200200مهناز سارانی مالکپست بانکبهرام آباد1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6207
کارگاه سوزن 

خیاطی-دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200مهناز سپاهیصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای احمد آباد2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6208
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

چهزار
150150مهناز شهنوازیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6209
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستا - بخش مرکزی- زابل 

گل محمد بیک
وزارت جهاد کشاورزی200200مهناز عابدیبانک کشاورزی

خیاطی6210
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهناز عالجیبانک توسعه تعاونزهک روستای خوجه احمد1زهک

سوزن دوزی6211
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان سرباز بخش سرباز 

روستای کان

160160مهناز غالم رضاییبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6212
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200مهناز لک زاییبانک توسعه تعاونکنارک روستای سور کمب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6213
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونچابهار روستای تیس2چابهار

مهنوش اکبری 

شاهرک
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6214
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

- شهرستان سرباز بخش سرباز 

حاجی آباد
200200مهوش امینیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی6215
سیستان 

وبلوچستان
200200مهیا سادهبانک توسعه تعاونچابهار روستای وشنام2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6216
فروشگاه مواد 

غذایی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی دهستان 

مخت
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مهیم باشندهصندوق کارآفرینی امید

ادوات کشاورزی6217
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بخش دامن روستای 

کجکوش
وزارت جهاد کشاورزی150150مهیم غمشادزادهصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی6218
سیستان 

وبلوچستان
200200مهین اکاتیپست بانکشهرستان زابل روستای ژاله ای1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6219
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش ایرندگان 

روستای گنز
بانک توسعه تعاون

مهین اکبری 

ایرندگان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6220

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن ۤ

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200مهین آبرونپست بانکروستای حاج مجید عیسی زهی1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری6221
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیزهک روستای اله ری1زهک

مهین بهرمندمیش 

کار
وزارت جهاد کشاورزی500500

6222
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای امامیه۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200مهین بیگی قاسمیبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی6223
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز تیمورز اباد 

شیخی
وزارت جهاد کشاورزی200200مهین پودینهبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی6224
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مهین خمودبانک کشاورزیروستای اله آباد1نیمروز

خیاطی6225
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای - شهرستان زهک 

کفتارگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهین ده مردهبانک توسعه تعاون

خامه دوزی6226
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای قلعه نو
بانک توسعه تعاون

مهین راشکی قلعه 

نو
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی6227
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مهین ریکیبانک کشاورزیشهرستان زهک روستای کمک1زهک

سوزن دوزی6228
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

بیت آباد
پست بانک

مهین زاددهش 

طالیه
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6229
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

روستای ده کول
وزارت جهاد کشاورزی410410مهین سرگزیبانک کشاورزی
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سوزن دوزی6230
سیستان 

وبلوچستان
2کنارک

کنارک بخش مرکزی دهستان 

کهیر روستای عزیز آباد باال
200200مهین شالی برصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک6231
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهین شهرکیبانک توسعه تعاونروستای نهور- زابل 1زابل

سوزن دوزی6232
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش نوک آباد روستای 

نازیل
200200مهین شهنوازیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6233
سیستان 

وبلوچستان
200200مهین شیهکیبانک توسعه تعاونکنارک روستای برسر2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک6234
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

دهنوسردار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهین عسکریصندوق کارآفرینی امید

دوخت لباس6235
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهین غفاری نژادبانک توسعه تعاونروستای کوشه سفلی-هامون1هامون

رودوزیهای سنتی6236
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستایی بوگ
160160مهین کدخداییبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6237
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

درودی سنگان
200200مهین کردسنگانبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6238
سیستان 

وبلوچستان
200200مهین کوچک زاییصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک6239
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدخ گلها- هیرمند 1هیرمند

مهین لشکری 

باالخانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

سوزن دوزی6240
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش ایرندگان 

روستای دارسان
150150مهین مارندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک6241
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهین مالییپست بانکتپه کیخا- هیرمند1هیرمند

گلیم بافی6242
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

روستای امامیه
200200مهین میرشکاریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گوسفندوبز6243
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مهین میرشکاریبانک کشاورزیزهک روستای کود1زهک

6244
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
100100موزه اربابیصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی6245
سیستان 

وبلوچستان
200200موزه بلوچیصندوق کارآفرینی امیدخیر آباد- بمپور - ایرانشهر 2ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6246
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

روستای - بخش کتیچ-فنوج

محترم آباد
200200موزه چاکریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6247
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

بخش - شهرستان قصرقند 

ساربوک روستای هزاره ای
160160موزه رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6248
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای بگ
160160موزه رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپر مارکت6249
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350موزه گزدریصندوق کارآفرینی امیدروستای ریتک-فنوج3فنوج

رودوزیهای سنتی6250
سیستان 

وبلوچستان
150150موزه ناروییصندوق کارآفرینی امیدشهرستان فنوج روستای خیرآباد1فنوج

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6251
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

موسی ابراهیم زاده 

دوم
سازمان شیالت200200

پرورش مرغ بومی6252
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای تپه دز۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی300300موسی آباریانصندوق کارآفرینی امید

البسه محلی6253
سیستان 

وبلوچستان
200200موسی آزورپست بانکروستای آخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6254
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200موسی بزی مقدوربانک کشاورزیاسالم آباد-شهرستان زابل1زابل

سوپرمارکت6255
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

بخش مرکزی _شهرستان دلگان

روستای چاه کیچی
وزارت صنعت، معدن و تجارت450450موسی بهزادیصندوق کارآفرینی امید

پرورش مرغ بومی6256
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای قایم 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200موسی پودینهبانک کشاورزی

گلیم بافی6257
سیستان 

وبلوچستان
200200موسی پودینهبانک توسعه تعاونروستای عیسی اولیا-نیمروز1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6258
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200موسی پودینهبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

6259
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکشهرستان زابل1زابل

موسی خانی 

شاهرودی
سازمان شیالت200200



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

6260

خرید تراکتور 

فرگوسن 

جفت با ادوات399

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

بخش نوک اباد دهستان گوهر 

کوه روستای ولی اباد
بانک کشاورزی

موسی ریگی یوسف 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی12201220

6261

ساخت جایگاه و 

خرید گاو شیری 

 راسی4

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

حیدراباد
وزارت جهاد کشاورزی500500موسی سنچولیبانک کشاورزی

6262
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200موسی شاهرودیپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

6263
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکشهرستان هیرمند1زابل

موسی شهرکی 

جاندار
سازمان شیالت200200

6264
طرح توجیهی 

کارگاه حصیر بافیۤ

سیستان 

وبلوچستان
200200موسی صیادبانک توسعه تعاونبخش قرقری روستای مال علی1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6265
پرواربندی بره 

راسی100

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

دشت - بخش ایرندگان _خاش

روستای حاجی آباد_آبخوان
وزارت جهاد کشاورزی12001200موسی عیدوزهیصندوق کارآفرینی امید

6266

تجهیز استخر 

پرورش ماهی 

گرمابی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای -بخش جزینک-زهک

گوری
سازمان شیالت100100موسی فداییبانک کشاورزی

خیاطی6267
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200موسی کاووسیبانک توسعه تعاونزهک روستای امیرنظام1زهک

6268

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 ۳۹۹فرگوسن 

جفت با ادوات 

-دستگاه پرسْ)

دستگاه ردیف کار 

(پنو ماتیک

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10001000موسی کوه کنبانک کشاورزیخیابان پودینه-هیرمند 1هیرمند

6269
خرید ادوات و 

تجهیزات

سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-سیستان و بلوچستان 

شهرک علی -شهرستان هامون 

اکبر

سازمان شیالت200200موسی مطهریبانک کشاورزی
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خیاطی6270
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200موسی ناروییصندوق کارآفرینی امیدشهرستان زهک روستای خیرآباد1زهک

6271

احداث استخر 

بتنی پرورش 

ماهیان گرمابی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

دهستان -شهرستان زهک

روستای نوری-خمک
سازمان شیالت440440موسی نوری زادهبانک کشاورزی

گلیم بافی6272
سیستان 

وبلوچستان
200200موسی یادگارزاییپست بانککود- هامون 1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6273
خرید تراکتور 

جفت475

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

مرکزی روستای گرداک
وزارت جهاد کشاورزی730730موالبخش بلوچبانک کشاورزی

سوزن دوزی6274
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای هزار ه ای
160160مولد عیسی زهیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6275
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200مونا بارکزهیصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای دزک2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرده دوزی6276
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مونا دهمردهبانک توسعه تعاونزهک روستای ترقویی1زهک

خیاطی6277
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مونا مسافرپست بانکچکرآباد/ نوکجوب 1ایرانشهر

خیاطی6278
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200میترا جزایریبانک کشاورزیروستای سیاهمرد1زابل

سوزندوزی6279
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش الشار 

روستای زیارت
160160میترا رییسیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6280
خرید تراکتور 

 جفت399

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

منصوری
وزارت جهاد کشاورزی930930میثم پودینهبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری6281
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای بامری -بخش مرکزی

جهانتیغ
وزارت جهاد کشاورزی200200میثم جنابادیبانک کشاورزی

6282
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای بامری غالمان۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200میثم رحیمیبانک کشاورزی

خیاطی6283
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200میثم شهرکیبانک توسعه تعاونزهک روستای سامانی1زهک

6284
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200میثم صیاد اربابیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز
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6285
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای اسالم اباد۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500میثم فاروغیصندوق کارآفرینی امید

6286
پروار بندی 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش بخش نوک اباد 

روستای ماریشان
بانک کشاورزی

میر بیک ریگی 

ماریشانی
وزارت جهاد کشاورزی420420

6287

خرید 

جفت 470تراکتور

با ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

مرکزی روستای هلونچکان
وزارت جهاد کشاورزی790790میران باشندهبانک کشاورزی

6288
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
3فنوج

دهستان -شهرستان فنوج

روستای کریم آباد-مسکوتان
وزارت جهاد کشاورزی350350میرحوتی ملک زییصندوق کارآفرینی امید

6289
خرید تراکتور و 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی887887میرخاتون بادفرپست بانکمحمدان- ایرانشهر 2ایرانشهر

سوزن دوزی6290
سیستان 

وبلوچستان
100100میرخاتون توقیصندوق کارآفرینی امیدفنوج روستای حسن آباد1فنوج

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6291
پرواربندی دام 

سبک

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی270270میرزا ناروئیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای جعفراباد1ایرانشهر

6292
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200میرعلی صیادیپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

6293
سوزن دوزی و 

یکه دوزی بلوچ

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدشهرمحمدان1ایرانشهر

میرم خاتون 

سجادی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6294
گوسفند پرواری 

روستای صمد آباد

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

استان سیستان و بلوچستان ـ 

شهرستان خاش ـ روستای 

صمد آباد

صندوق کارآفرینی امید
میرم خاتون 

شهنوازی
وزارت جهاد کشاورزی300300

سوزن دوزی6295
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

سنگان علیا
200200میرم خاتون کردبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی6296
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200میالد ساالریبانک توسعه تعاونروستای میرشاه-بنجار-زابل1زابل

نوسازی و بهسازی6297
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200میالد شیرخانزاییبانک توسعه تعاونایرانشهر سرکهوران1ایرانشهر

6298

خرید یک دستگاه 

تراکتور فرگوسن 

485

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای قاسم اباد
وزارت جهاد کشاورزی463463میالد مهنوریپست بانک
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معرق چوب6299
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای ندام 

غربی

200200میالد میربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی6300
سیستان 

وبلوچستان
200200میالد میرشکاربانک توسعه تعاونآخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قاب سازی6301
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200میالد میرشکاریبانک توسعه تعاوننیمروز روستای عیسی سفلی1نیمروز

6302
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش - شهرستان هیرمند 

روستای جما- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی200200میم خان سرگلزاییبانک کشاورزی

سوزن دوزی6303
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار مرکزی دشتیاری 

روستای میر ثوبان
160160میمونه افروزهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6304
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

شهر راسک محله احمد اباد
160160میمونه رکابدار نوازبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6305
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

بخش - شهرستان قصرقند 

مرکزی روستای هلنچکان
160160مینا ارجمندبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی6306
سیستان 

وبلوچستان
200200مینا ازبکپست بانکروستای کوشه سفلی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6307
سیستان 

وبلوچستان
200200مینا اشترک زاییصندوق کارآفرینی امیدکنارک روستای چهاربیتی2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی6308
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مینا افرازهبانک توسعه تعاونروستای کول-هامون1هامون

6309
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

مرکزی روستای نوک آباد
100100مینا امیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6310

احداث مجتمع 

اقامتی  –تفریحی 

(بومی  )

سیستان 

وبلوچستان
9هامون

شهرک علی - شهرستان هامون

اکبر
43004300مینا باالجبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6311
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

گنز
150150مینا بامریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6312
سیستان 

وبلوچستان
160160مینا بزرگ زادهپست بانکایرانشهر ابتر روستای سرایدان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پرورش مرغ بومی6313
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200مینا بزیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز روستای بزی1نیمروز

6314
سوزن دوزی 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
100100مینا بلوچصندوق کارآفرینی امیدنیک شهر هیچان پیرکهور1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6315
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

خیابان - روستای کمب- چابهار

زین النورین روبروی دهیاری 

کمب

140140مینا تناوربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6316
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونخاش نوک آباد روستای میر آباد1خاش

مینا جمال زهی 

مقدم
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6317
سیستان 

وبلوچستان
200200مینا چاهبانک توسعه تعاونروستای کهیر1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی6318
سیستان 

وبلوچستان
200200مینا چرخه چیپست بانکروستای آخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی6319
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستا منصوری- نیمروز1نیمروز

مینا حسینی 

طباطبایی علی 

آبادی

وزارت جهاد کشاورزی200200

سوزندوزی6320
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

زهک
200200مینا خلیلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6321
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک روستای حمیدآباد 

(حمیدگو)
200200مینا دوستیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

لباسهای محلی6322
سیستان 

وبلوچستان
200200مینا ریگیپست بانکروستای ارباب1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی زنانه6323
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مینا ریگی میرجاوهپست بانکپیرانچ- ایرانشهر 2ایرانشهر

گلیم بافی6324
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای سید 

خان براهویی

200200مینا زینلیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی6325
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مینا سنجرانیبانک توسعه تعاونهیرمند1هیرمند

گوسفند پرواری6326
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش پشتکوه روستای چاه 

کمال
وزارت جهاد کشاورزی300300مینا شهنوازیصندوق کارآفرینی امید
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6327

تولید و صادرات 

سفال دست ساز 

کلپورگان

سیستان 

وبلوچستان
20سراوان

سیستان و بلوچستان، زاهدان، 

، ۴بلوار دانشجو، مقابل دانشجو 

مجتمع فناوری پارک علم و 

فناوری استان سیستان و 

بلوچستان

45004500مینا شیرانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6328
تولید لباس محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای صفر اربابی
200200مینا صیاد اربابیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6329
سیستان 

وبلوچستان
200200مینا کوچک زاییپست بانکروستای چهارخمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاوشیری6330
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

دهستان زهک روستای الری
وزارت جهاد کشاورزی950950مینا گرگیچبانک کشاورزی

لباس محلی6331
سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

روستای .شهرستان نیمروز

غالمعلی
450450مینا گلیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی6332
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

عباس آباد
200200مینا لکزاییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6333
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

سیستان و بلوچستان شهرستان 

فنوج بخش مرکزی روستای 

حسن اباد

200200مینا محمدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی6334
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای -شهرستان هامون

گزموم
200200مینا مختاریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6335
سوزن دوزی 

صنایع دستی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای دزک2سراوان

مینا موسوی مهدی 

آبادی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی6336
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مینا نورابانک توسعه تعاونروستای اربابی- هیرمند1هیرمند

کارگاه حصیربافی6337
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند روستای 

تخت عدالت

100100نادر اربابیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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6338

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

تک 475فرگوسن

با ادوات 

نهر کن )کشاورزی

،گاو آهن ،تیغ 

(عقب

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای لنگر بارانی

وزارت جهاد کشاورزی500500نادر بارانی رشیدبانک کشاورزی

6339
کارگاه تیرچه و 

بلوک زنی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500نادر بامریصندوق کارآفرینی امیددلگان روستای چاه کمال1دلگان

6340
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای هابیل
وزارت جهاد کشاورزی500500نادر بدیع سارانیصندوق کارآفرینی امید

تایپیست6341
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

جنگیخون
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نادر جهان تیغصندوق کارآفرینی امید

6342
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200نادر شاهرودیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

6343
ایجاد اقامتگاه بوم 

گردی

سیستان 

وبلوچستان
3خاش

- دهستان تفتان جنوبی- خاش

روستای تمندان
35003500نادر کردی تودزیلصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6344

خرید تراکتور 

فرگوسن 

جفت 399

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی670670نادر مرادقلیبانک کشاورزیزهک بخش مرکزی روستای کود1زهک

حصیر بافی6345
سیستان 

وبلوچستان
200200نادر میرپست بانکروستای حیدر آباد1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی6346
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای دک 

دهمرده
200200نادر ناروییبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6347
سوزن دوزی و 

خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
200200نادیه پوراحمدیصندوق کارآفرینی امیدمهرستان روستای پرکن1مهرستان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6348
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

مرکزی روستای شگیم باال
160160نادیه درزادهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6349
سیستان 

وبلوچستان
200200نادیه سیاه کوهیبانک توسعه تعاونسرایدان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی6350
سیستان 

وبلوچستان
200200نادیه مرادزادهصندوق کارآفرینی امید-روستای نوبندیان -چابهار 2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6351
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

دهستان -شهرستان قصرقند 

هلنچکان
160160ناز بی بی بلوچ زادهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6352
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بمپور خیابان شهید 

یاسر
120120ناز بی بی بمپوریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6353
سیستان 

وبلوچستان
200200ناز بی بی جمالی نیاصندوق کارآفرینی امیدکنارک روستای سعید اباد2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی6354
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای سیاه -شهرستان هامون

پشته
پست بانک

ناز بی بی حریریان 

زاده
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6355
-صنایع دستی

سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان -استان س وب 

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

هیتک

پست بانک
ناز بی بی حیدری 

ایرندگانی
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6356
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

ساربوک - شهرستان قصرقند 

روستای دزبن
200200ناز بی بی دادودیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری6357
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500ناز بی بی سپاهیصندوق کارآفرینی امیددلگان روستای گزگر2دلگان

6358
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100ناز بی بی شهرکیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی6359
سیستان 

وبلوچستان
100100ناز بی بی عبدالهیصندوق کارآفرینی امیدچاه شور- شهرستان دلگان 1دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری6360
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300ناز بی بی کردصندوق کارآفرینی امیدخاش روستای سنگان درونه3خاش

6361

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 475فرگوسن 

تک و ادوات 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند روستای 

عیسی زهی

بانک کشاورزی
ناز بی بی نیک 

روش
وزارت جهاد کشاورزی360360

سوزن دوزی6362
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک بخش مرکزی دهستان 

جهلیان روستای حمیدگو
200200ناز پری خواجه دارصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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6363
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

(باغان)گنز
100100نازبانو ایرندگانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6364
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

کمب
200200نازبی بی افرازهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی6365
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

دهستان -بخش مرکزی-نیکشهر

روستای جکان-هیچان
160160نازبی بی بلوچپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6366
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش الشار-نیکشهر

گشان
160160نازبی بی چاکریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6367
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160نازبی بی دژبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6368
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش ایرندگان 

روستای ده رییس
صندوق کارآفرینی امید

نازبی بی رحیمی 

دادکان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک6369
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای خمر- هیرمند1هیرمند

نازبی بی ساالر علی 

صوفی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

سوزن دوزی6370
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

دادکان سفلی
پست بانک

نازبی بی عبدی 

دادکان
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6371

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امید200200نازبی بی هوتصندوق کارآفرینی امیدکلینک اعظم خانی-ایرانشهر1ایرانشهر

دامداری6372
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش حاجی آباد 

روتک
وزارت جهاد کشاورزی300300نازپری رومانیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی6373
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای علی آباد
200200نازپری سرفرازیلصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6374
خرید گوسفند و 

راسی99بز داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی10001000نازپری ظاهرریکیبانک کشاورزیروستا اسداهلل1زهک

6375

خرید تراکتور 

 جفت با 475

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

مرکزی روستای هیت
وزارت جهاد کشاورزی730730نازخاتون باشندهبانک کشاورزی
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6376
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای آسپیچ2سراوان

نازخاتون جمال 

زهی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6377
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش - شهرستان نیکشهر 

مرکزی روستای بلپیر
100100نازخاتون رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6378
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

فنوج بخش کتیج روستای 

محترم آباد
200200نازخاتون کدخداییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6379
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای بیت آباد
صندوق کارآفرینی امید

نازگل جمالزهی 

کمال آبادی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6380
سیستان 

وبلوچستان
200200نازگل داودتیبانک توسعه تعاونمحمدآباد-شهرستان هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6381
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

شهرستان فنوچ بخش کتیچ 

روستای محترم اباد
200200نازملک چاکریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6382
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

- بخش مرکزی-نیکشهر

روستای کوچینک
200200نازملک چاکریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی6383
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش -شهرستان هامون 

روستای ارشاد-مرکزی 

200200نازنین آزادیخواهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6384
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر شهردراز روستای کریم 

اباد
200200نازنین زهرا داودیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6385
سیستان 

وبلوچستان
200200نازنین سرکل زاییصندوق کارآفرینی امیدبخش مرکزی روستای کمب للو1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6386
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

شهید مدرس
200200نازنین شهنوازیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک6387
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نازنین شیخ لنگیبانک توسعه تعاوننیمروز روستای عباس آباد1نیمروز

خیاطی6388
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

فقیرلشکری
پست بانک

نازنین نامجوی 

بارانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

6389
پرورش گاوشیری 

به روش سنتی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی24002400نازنین نصریبانک کشاورزیزابل روستای کلوخی2زابل

6390
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک روستای حمید اباد 

(حمید گو)
200200نازی بلوچبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سکه دوزی6391
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

بخش مرکزی دهستان کمبل 

سلیمان روستای محمد عظیم
200200نازی جتصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6392
پرورش شتر 

داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان چاه محمد چاه 

شور
وزارت جهاد کشاورزی350350نازی عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی6393
سیستان 

وبلوچستان
200200نازی کردی توزیلصندوق کارآفرینی امیدکلینک اعظم خانی- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی6394
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز محمد اباد 

لورگ باغ
وزارت جهاد کشاورزی200200نازی میرشاهبانک کشاورزی

سوزن دوزی6395
سیستان 

وبلوچستان
200200نازیال ستودهبانک توسعه تعاونایرانشهر روستای ابتر1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6396

گلخانه پرورش 

میوه های غیر 

فصلی

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

-زهک روستای کفتار گی

مجتمع گلخانه ای چاه نیمه
وزارت جهاد کشاورزی35003500نازیال کاشانیبانک توسعه تعاون

سوزن دوزی6397
سیستان 

وبلوچستان
200200نازیه آتش بارصندوق کارآفرینی امیدکنارک روستای پزم تیاب2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6398
سیستان 

وبلوچستان
200200نازیه دامنی فردصندوق کارآفرینی امیدبخش دشتیاری روستای بل1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6399
سوزندوزی و 

گلدوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

گلشهر خیابان - چابهار 

خوزستان کد 

9971645466پستی

200200نازیه رییسیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6400
مجتمع فرهنگی، 

تفریحی و پذیرایی

سیستان 

وبلوچستان
20زابل

-جاده زهک-شهرستان زابل

-نرسیده به روستای گل آباد

روبروی نمایندگی ایران خودرو

2000020000ناصر اجرتیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6401
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200ناصر اربابپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

6402
خرید تراکتور 

475فرگوسن

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی354354ناصر اصغریبانک کشاورزیروستای سیاه پشته1هامون
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6403

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک485فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند دهستان 

قرقری روستای لنگر بارانی

وزارت جهاد کشاورزی360360ناصر بارانی ثانیبانک کشاورزی

6404
اصالح و بهسازی 

باغ

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500ناصر براهوییبانک کشاورزیبخش سفیدابه-شهرستان نیمروز1نیمروز

6405
جایگاه دام و 

پرورش بره پرواری

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای بریجی جنوبی۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی460460ناصر برنچیبانک کشاورزی

6406

طرح توجیهی 

خرید تراکتور 

 تک475فرگوسن 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند بخش مرکزی 

روستای خانی گل محمد 

رخشانی

وزارت جهاد کشاورزی398398ناصر دارشبانک کشاورزی

6407
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بلوار بختیاری -شهرستان زابل

16
سازمان شیالت200200ناصر رویین تنپست بانک

6408
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

خیابان جام جم -شهرستان زابل

11
سازمان شیالت200200ناصر سنگریپست بانک

پرورش گاو شیری6409
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کربالیی قربان۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200ناصر سیاسربانک کشاورزی

تولید زعفران6410
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200ناصر شیردلبانک توسعه تعاونروستای فیروزه ای1هامون

6411
خرید تراکتور 

وادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
2کنارک

بخش مرکزی روستای تل 

میشان
وزارت جهاد کشاورزی10001000ناصر شیرینبانک کشاورزی

6412
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200ناصر صفدری ادیمیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

6413
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200ناصر صیاداربابیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

6414
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطیۤ

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ناصر کریم سنچولیبانک توسعه تعاونروستای قجر محمد حسن1هیرمند
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فروشگاه6415
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید200200ناصر میرصندوق کارآفرینی امید

6416

باجه مستقل 

خدمات بانکی زیر 

نظر پست بانک

سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

سیستان بلوچستان 

ایرانشهرشهرفنوج دهستان 

مسکوتان

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات500500ناصر میرپست بانک

6417

- ناصر نارویی 

انواع کیک و 

کلوچه و شیرینی

سیستان 

وبلوچستان
12زهک

سیستان و بلوچستان ، 

 22شهرستان زهک ، بلوار 

10 بهمن 22بهمن ، 

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500ناصر ناروئیصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی6418
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای دک 

دهمرده
200200ناصر نظریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی6419
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

آبشکی
160160ناهله چاکرزهیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6420
توسعه و تجهیز 

سوپر مارکت

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

بخش مرکزی _شهرستان دلگان

روستای گزشاهان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ناهید بامری اصلصندوق کارآفرینی امید

پرورش مرغ بومی6421
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200ناهید بومدیبانک کشاورزیخمک- زهک 1زهک

سوزن دوزی6422
سیستان 

وبلوچستان
150150ناهید جمشید زهیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور خیابان امام1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی6423
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

آبشکی
160160ناهید چاکرزهیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه6424
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای صفر اربابی1نیمروز

ناهید حسینی زاده 

شاهرودی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی6425
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ناهید خندانبانک توسعه تعاونروستای صفراربابی1نیمروز

سوزن دوزی6426
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ناصرآباد
200200ناهید ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6427
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
160160ناهید رییسیپست بانکبخش مرکزی دهستان مخت1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

مصنوعات چرمی6428
سیستان 

وبلوچستان
200200ناهید سرابندیبانک توسعه تعاونروستای منزل اب- زاهدان 1زاهدان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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قالیبافی6429
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکروستای پنجکه- هامون 1هامون

ناهید سراوانی 

جهان تیغ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

خیاطی6430
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ناهید سرگزیبانک توسعه تعاونروستای کرباسک-بخش مرکزی1زابل

6431
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای دهنو پشت -مرکزی

ادیمی

وزارت جهاد کشاورزی200200ناهید سلمان زادهبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی6432
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای کندرک
وزارت جهاد کشاورزی200200ناهید شامیبانک کشاورزی

6433
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100ناهید شهرکیصندوق کارآفرینی امید

حصیربافی6434
سیستان 

وبلوچستان
200200ناهید صیادیپست بانکروستای صفر اربابی1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6435
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای بیت آباد
200200ناهید ضمیریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی6436
سیستان 

وبلوچستان
200200ناهید کوچک زهیبانک توسعه تعاونروستای کربالیی حیدر1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی6437
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ناهید مجیدیانپست بانکمحمد اباد- هامون 1هامون

6438
معرق کاری ساقه 

گندم

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

حسنخون
300300ناهید مالشاهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6439
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

مرکزی روستای زین الدینی
160160ناهید میربانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس6440
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ناهید میرمحتشمیبانک توسعه تعاونخیابان کوثر-هامون1هامون

6441
تولید پارچه های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

روستای فقیر لشکری
بانک توسعه تعاون

ناهید میری علی 

آباد
400400

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6442
سیستان 

وبلوچستان
200200ناهید نارویی نصرتیصندوق کارآفرینی امیدچابهار دشتیاری روستای پالن2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6443
سیستان 

وبلوچستان
200200ناهید نرماشیریصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای جعفراباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزن دوزی6444
سیستان 

وبلوچستان
200200ناهید نصرتیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان فنوج سبیالن جعفر2فنوج

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6445
خرید ادوات 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش گوهر کوه روستای مراد 

اباد
بانک کشاورزی

نایب قلندرزهی 

الله آبادی
وزارت جهاد کشاورزی268268

6446
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200نایله بلوچصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای وشنام2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6447
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

نوک آباد
160160نایله چاکرزهیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6448
سیستان 

وبلوچستان
5سرباز

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان سرباز بخش پارود 

روستای گریکان

200200نایله دهقانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6449
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

پالن بخش مرکزی - چابهار 

روستای بنو
200200نایله سعادتمندصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری6450
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

-بخش جلکه چاه هاشم-دلگان

روستای چاه دنک
وزارت جهاد کشاورزی250250نبی بخش عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

گوسفند پرواری6451
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدخاش روستای نجف اباد1خاش

نبی بخش میر 

بلوچزهی
وزارت جهاد کشاورزی300300

6452
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای شیب 

گوره
بانک کشاورزی

نبی توتازهی 

مهرگان
وزارت جهاد کشاورزی200200

6453
 475خریدتراکتور 

تک باادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی458458نبی عین الهیبانک کشاورزیکوه خواجه1هامون

تولید پوشاک6454
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

هامون محمداباد خیابان امام 

خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نبی نخعیپست بانک

پرورش گاو شیری6455
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان دلگان خیابن نبی 

اکرم

وزارت جهاد کشاورزی500500نجم الدین بامریصندوق کارآفرینی امید

خیاطی6456
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نجمه بامری عباسیبانک توسعه تعاونروستا اشترک2زهک

سوزندوزی6457
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

- بخش مرکزی-نیکشهر

روستای کناردان
200200نجمه بلوچیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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خیاطی6458
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نجمه پروینبانک توسعه تعاون بهمن22زهک خ 1زهک

سوزن دوزی6459
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

بنو اسحق بازار
200200نجمه جدگالبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی6460
سیستان 

وبلوچستان
200200نجمه جهان تابپست بانکروستای کرباسک1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6461
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

شهرستان هیرمند روستای 

خانم بارانی
200200نجمه خاتون گلوییبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6462
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان سرباز بخش پیشین 

روستای گزدان

200200نجمه دوست گرگیجصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس6463
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نجمه رزمجوبانک توسعه تعاوناسالم آباد- هامون 1هامون

6464
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200نجمه روانصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی6465
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200نجمه رودباریبانک کشاورزی

6466
سوزن دوزی و 

مشاغل خانگی

سیستان 

وبلوچستان
160160نجمه رییسیبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی6467
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

روستای -بخش مرکزی-فنوج

جوگز پایین
227200نجمه سردارزهیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک6468
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نجمه شهریبانک توسعه تعاونخ امام خمینی- هیرمند1هیرمند

سوزن دوزی6469
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

نوک آباد
160160نجمه غالم زادهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6470
سیستان 

وبلوچستان
200200نجمه کریم شیخصندوق کارآفرینی امیددهستان کهیر-کنارک 1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلسازی6471
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نجمه مسافرپست بانکنوکجوب1ایرانشهر

6472
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بنجار پشت مسجد صاحب 

الزمان
وزارت جهاد کشاورزی200200نجمه مقیمیبانک کشاورزی
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6473
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200نجیب اله متحدیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

خیاطی6474
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

شهرک کهک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نجیبه غنی عاجزصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی6475
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای بگ
160160نجیبه کخابانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6476
خرید ادوات 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش سرتالپ روستای حاجی 

اباد فردوس
بانک کشاورزی

نجیم قلندرزهی 

الله آبادی
وزارت جهاد کشاورزی740740

6477
طرح توجیهی 

کارگاه خامه دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
200200نجیمه سارانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی سنتی6478
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

روستای -بخش مرکزی-فنوج

جوگز باال
200200ندا استادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی6479
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان خمک روستای حسین 

آبادی

200200ندا جوادی پوربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6480

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امید200200ندا دکالیصندوق کارآفرینی امیدکلینک اعظم خانی- ایرانشهر1ایرانشهر

خیاطی6481
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200ندا زربافتیپست بانکشهرستان هیرمند روستای خمر1هیرمند

سوزن دوزی6482
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای کارواندر
200200ندا سهرابزهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی6483
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای دک 

دهمرده
200200ندا نورابانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس6484
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای -بخش مرکزی-زابل

پردیس
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نرجس احمدیپست بانک

پوشاک6485
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نرجس اربابیصندوق کارآفرینی امیدخیابان امام خمینی- هیرمند1هیرمند
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6486

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن ۤ

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای - شهرستان هیر مند 

مجتمع ساسولی
200200نرجس جاویدبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی6487
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای کوشه سفلی1هامون

نرجس حسینی 

قلعه نو
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی6488
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نرجس خاتون پیریپست بانکزابل روستای مالعلی1هامون

داروخانه دام6489
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی700700نرجس شهریاریبانک کشاورزیبخش مرکزی-شهرستان نیمروز1زابل

6490

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند دهستان 

قرقری روستای لنگر بارانی

300300نرجس مال شاهیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خامه دوزی6491
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای گوری
200200نرجس مالشاهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پوشاک6492
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نرجس میشکارپست بانکروستای آخوند غالمی1هامون

سوزن دوزی6493
سیستان 

وبلوچستان
200200نرگس اوکاتیپست بانکشهر هیرمند1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6494
سوزن دوزی 

سنتی بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
100100نرگس اولیاییصندوق کارآفرینی امیدنیک شهر هیچان هشتیک باال1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی6495
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نرگس آذریانبانک توسعه تعاونروستای جر1زابل

خیاطی6496
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نرگس بامریصندوق کارآفرینی امیدزهک روستای خمک1زهک

سوزن دوزی6497
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک بخش مرکزی دهستان 

جهلیان روستای سورکمب
200200نرگس بنفشهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالب بافی6498
سیستان 

وبلوچستان
200200نرگس پودینهبانک توسعه تعاونمنصوری- نیمروز 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6499
 15گاو شیری 

راسی

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش روستای افتخار 

اباد
بانک کشاورزی

نرگس پیری 

قوچیکه
وزارت جهاد کشاورزی15001500
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پرورش مرغ بومی6500
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200نرگس تاراسبانک کشاورزیبنجار روستای اسکل1زابل

6501
پروروش گاو 

شیری

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش پشت -شهرستان نیمروز

روستای جان پرور-اب
وزارت جهاد کشاورزی560560نرگس جان پروربانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی6502
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای حسین اباد جر۰مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی200200نرگس جری زادهبانک کشاورزی

سوزن دوزی6503
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

کنارک بخش مرکزی دهستان 

جهلیان روستای سورکمب
200200نرگس جهان تیغصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی6504
سیستان 

وبلوچستان
250250نرگس حسینیپست بانکشهرک گلخانی1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6505
سیستان 

وبلوچستان
200200نرگس سارانی مقدمبانک توسعه تعاونروستای اسماعیل قنبر1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6506
خیاطی و دوخت 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

افتخارآباد
بانک توسعه تعاون

نرگس سازگار 

فدافن
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6507
پرورش گاو 

 راسی14شیری 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی19201920نرگس سلیمانیبانک کشاورزیروستای درگی- زابل 2زابل

خیاطی6508
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نرگس سیاه سربانک توسعه تعاونخیابان امام رضا- هیرمند1هیرمند

سوزن دوزی6509
سیستان 

وبلوچستان
200200نرگس شهدادیپست بانکروستای حسین اباد فلفلی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیر بافی6510
سیستان 

وبلوچستان
200200نرگس صیادبانک توسعه تعاونفقیر لشکری- نیمروز 1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6511
کارگاه تولیدی 

پوشاک

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز 

۰مرکزی
بانک توسعه تعاون

نرگس کمالی قایم 

آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

خیاطی6512
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نرگس کیخابانک توسعه تعاوننیمروز روستای پیران1نیمروز

سوزن دوزی6513
سیستان 

وبلوچستان
3چابهار

روستای - شهرستان چابهار 

رمین
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نرگس گلزاری مقدمصندوق کارآفرینی امید
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سوزن دوزی6514
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

اسماعیل آباد
200200نرگس گنجعلیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

مصنوعات چرم6515
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونزابل روستای اسکل1زابل

نرگس مزاری 

جهان بخش
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6516
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز راسک خیابان 

شهید بهشتی
200200نساء رزمگهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرده دوزی6517
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسرین اکاتیبانک توسعه تعاونروستای حیدر اباد1زابل

سوزن دوزی6518
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

-شهرستان سرباز بخش مرکزی 

 امام آباد
200200نسرین ایرندگانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6519

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای لنگر بارانی

200200نسرین بارانیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

نوسازی و بهسازی6520
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200نسرین بارکزاییبانک توسعه تعاونراست آباد- ایرانشهر 1ایرانشهر

6521
لباسهای محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
پست بانککرباسک1هامون

نسرین باقرنیا 

بجستان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

نانوایی6522
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان مرکز شهر 

(ع)گلمورتی بلوار امام علی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500نسرین بامریصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی6523
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان راسک 

روستای فیروزآباد
200200نسرین برج دهقانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک6524
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسرین برخوردارپست بانکخیابان امام خمینی- هامون 1هامون

پرورش گاو شیری6525
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی960960نسرین پهلوانی نیابانک کشاورزینیمروز روستای شهید سراوانی1نیمروز

6526
سوزن دوزی 

صنایع دستی

سیستان 

وبلوچستان
200200نسرین پودینهصندوق کارآفرینی امیدسراوان روستای ناهوک2سراوان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6527
سیستان 

وبلوچستان
200200نسرین چراغ دامنیصندوق کارآفرینی امیدبخش مرکزی روستای تیس1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

6528

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید200200نسرین دامنیصندوق کارآفرینی امید

6529
 )صنایع دستی 

(سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200نسرین درتکیدهبانک توسعه تعاونچابهار روستای پنجشنبه بازار4چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بافتنی های سنتی6530
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

شهرستان زابل روستای 

حیدرآباد
200200نسرین دوکلهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6531
سیستان 

وبلوچستان
200200نسرین راه پیماصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی6532
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای 

کوشک
200200نسرین رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی6533
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسرین شاکی زاییبانک توسعه تعاونزهک روستای سیاخان نارویی1زهک

سوزندوزی6534
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

شهرستان فنوج بخش مرکزی 

روستای سبیالن
200200نسرین شاهلیبربانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6535
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
200200نسرین شیرانیصندوق کارآفرینی امیدبخش بنت روستای روفنان1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

نازک دوزی زنانه6536
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسرین صیادپست بانک32زابل خ پاسداران پاسداران1زابل

6537
خیاطی و سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2سراوان

سراوان روستای هوشک خیابان 

شهید محمدی
بانک توسعه تعاون

نسرین عبدالهی 

دادکان
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6538
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسرین غنی مظفرصندوق کارآفرینی امید

6539

سوزن 

کلینک )دوزی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید200200نسرین فروزشصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی6540
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

روستای جکیگور
200200نسرین قربانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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6541
عروسک سازی 

پیشرفته

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش مرکزی دهستان 

کمبل روستای تیس
صندوق کارآفرینی امید

نسرین قنبر زهی 

گرگیج
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6542
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
200200نسرین کدخداییصندوق کارآفرینی امیدبخش بنت روستای روفنان1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6543
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

تیس
صندوق کارآفرینی امید

نسرین کریمی 

وانستانق
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی6544
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسرین کوه کنبانک کشاورزیقاسم آباد1زابل

رودوزی سنتی6545
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

زابل بخش مرکزی روستای فتح 

اهلل
200200نسرین گلویبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

البسه محلی6546
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

کربالیی حیدر
200200نسرین محمدیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6547
خیاطی نازک دوز 

زنانه

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسرین مزارزهیپست بانکدوراهی سد-بمپور-ایرانشهر1ایرانشهر

سوزن دوزی6548
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

مرکزی روستای هیت
160160نسرین ملکیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6549
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای دزبن
160160نسرین میربانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی6550
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسرین میرپست بانکشهرستان هامون شهرک میر1هامون

سوزن دوزی6551
سیستان 

وبلوچستان
200200نسرین ناروییصندوق کارآفرینی امیدروستای لدی_شهرستان دلگان 1دلگان

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6552
خرید ادوات 

صیادی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

- بخش دشتیاری - چابهار 

روستای کالبر
سازمان شیالت400400نسیم جکپست بانک

سوزن دوزی6553
سیستان 

وبلوچستان
200200نسیمه اتش افروزصندوق کارآفرینی امیدبمپور روستای میراباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6554
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

پاسک
160160نسیمه احمدیانبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6555
سیستان 

وبلوچستان
100100نسیمه ارونصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس کوپان1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6556
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش مرکزی دهستان مخت 

روستای مخت
160160نسیمه افرازپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزندوزی6557
سیستان 

وبلوچستان
200200نسیمه امیریانصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای ملک اباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6558
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش ایرندگان 

روستای محمود آباد
200200نسیمه ایرندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6559
سیستان 

وبلوچستان
200200نسیمه آزبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی6560
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای - بمپور - ایرانشهر 

جعفر آباد
150150نسیمه بامریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی6561
سیستان 

وبلوچستان
200200نسیمه بدیع باسوادپست بانکروستای ملک اباد1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی6562
سیستان 

وبلوچستان
100100نسیمه بلوچصندوق کارآفرینی امیدشهرستان نیکشهر روستای مخت1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6563
سیستان 

وبلوچستان
200200نسیمه بلوچ الشاریصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای ریکپوت1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6564
سیستان 

وبلوچستان
200200نسیمه بلیدییصندوق کارآفرینی امیدسرباز شهر پارود1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کارگاه ترشی انبه6565
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300نسیمه تریانصندوق کارآفرینی امیدشهرستان سرباز روستای گل کن2سرباز

سوزن دوزی6566
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای زین 

الدینی
160160نسیمه جامکیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6567
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر دامن روستای کوران 

سفلی
200200نسیمه دادگرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی6568
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

سیستان و بلوچستان شهرستان 

فنوج بخش مرکزی روتای در 

زیرکی

200200نسیمه داودیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6569
سیستان 

وبلوچستان
3سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

شهر راسک روستای فیروزاباد
200200نسیمه درخشانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6570
مجتمع خدمات 

رفاهی بین راهی

سیستان 

وبلوچستان
7نیک شهر

جاده ترانزیتی ایرانمشهر نیک 

شهر
3000030000نسیمه رییسیبانک توسعه تعاون

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 

ای

سوزن دوزی6571
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

بخش - شهرستان قصرقند 

روستای دزبن-ساربوک
160160نسیمه رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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6572
احداث کارگاه 

قالیبافی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نسیمه ساریصندوق کارآفرینی امیدروستای کود-شهرستان زهک1زهک

6573
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای نظر سارانی
وزارت جهاد کشاورزی800800نسیمه شیرزاییصندوق کارآفرینی امید

6574
مجتمع رفاهی و 

بوم گردی

سیستان 

وبلوچستان
4سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش کالت روستای مغ
48004800نسیمه صمدیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6575
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر بمپور روستای قاسم 

آباد
200200نسیمه طوقیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی6576
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدعلی اباد-روستای سرزه-ایرانشهر1ایرانشهر

نسیمه علمی 

مارندگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

سوزن دوزی6577
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

مارندگان
بانک توسعه تعاون

نسیمه قادری 

ایرندگان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6578
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

بی به
200200نسیمه مارندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6579
سیستان 

وبلوچستان
3سرباز

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان سرباز بخش پیشین 

روستای گزدان

200200نسیمه نبات زییصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6580
سیستان 

وبلوچستان
200200نسیمه نصرتیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان فنوج سبیالن جعفر2فنوج

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6581
سیستان 

وبلوچستان
120120نسیمه هاشمیپست بانکایرانشهر بمپور روستا ی توردان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6582
پرورش گوسفند 

راسی50داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500نصرالدین بوالغبانک کشاورزیدک دهمرده1هامون

6583

تراکتور 

جفت475فرگوسن

 با ادوات 

دیسک،گاوآهن،ت)

(یغ عقب

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

روستای مولوی از توابع لنگر 

بارانی
وزارت جهاد کشاورزی662662نصراله غفران مظلومبانک کشاورزی
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6584

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی460460نصرت اسعدیبانک کشاورزیزهک2زهک

6585
خرید ادوات 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش روستای نصرت آباد 

پشتکوه
وزارت جهاد کشاورزی115115نصرت اهلل بلوچزهیبانک کشاورزی

6586
پرورش گوسفند 

 راس99داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند دهستان 

قرقری روستای لنگر بارانی

وزارت جهاد کشاورزی990990نصرت بارانیبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی6587
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200نصرت بزیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز روستای بزی1نیمروز

مکرومه بافی6588
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نصرت پودینهبانک توسعه تعاوننیمروز روستای عیسی سفلی1نیمروز

6589
پرورش گاوشیری 

 راسی10داشتی 

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای کرباسک۰مرکزی
بانک کشاورزی

نصرت تیموری 

دهنو
وزارت جهاد کشاورزی700700

تولید پوشاک6590
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکهامون لوتک1هامون

نصرت ثمره محمد 

کرباسکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

خامه دوزی6591
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای حسین آبادی
200200نصرت حسین آبادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6592

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی570570نصرت حیدریبانک کشاورزیروستای پلگی خمر-زهک2زهک

6593

طراحی و دوخت 

انواع لباس بلوچی 

...سوزن دوزی و 

سیستان 

وبلوچستان
1سراوان

جنب - سراوان روستای هوشک 

مسجد عثمانی
صندوق کارآفرینی امید

نصرت خاتون 

حاشری
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6594
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

روستا - بخش صابوری- نیمروز

ناصرآباد علیا
وزارت جهاد کشاورزی570570نصرت شاهرودیبانک کشاورزی
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سوزن دوزی6595
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستا سیاه 

پشته
200200نصرت شهرکیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولید پوشاک6596
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نصرت صابکیبانک توسعه تعاونگل اباد- زابل 1زابل

خامه دوزی6597
سیستان 

وبلوچستان
200200نصرت علی زادهپست بانکروستای کرمی-هامون1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس6598
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نصرت علیانپست بانکشهرک حسن اباد-هامون1هامون

6599
خرید تراکتور و 

تجهیزات

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

روستای - بخش مرکزی - زابل 

اسکل
وزارت جهاد کشاورزی610610نصرت گنجعلیبانک کشاورزی

6600
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید200200نصرت میرصندوق کارآفرینی امید

گلیم بافی6601
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان خمک روستای ترقویی 

روستای حاج عباس شهرکی- 

200200نصرت میران کمکبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی6602
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

غالمعلی قریه شهباز
200200نصرت نخعیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی6603
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

زابل بخش مرکزی روستای 

حیدر آباد
200200نصرت هراتی پیرپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی6604
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نصرت هراتی مالدارپست بانکروستای فیروزه ای- هامون 1هامون

6605
نازک دوز -خیاطی

زنانه

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نصیبه آبیاریصندوق کارآفرینی امیدروستای دامن-ایرانشهر1ایرانشهر

6606
طرح توجیهی 

کارگاه حصیر بافیۤ

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونلنگر بارانی1هیرمند

نظر بارانی زاده 

مقدم
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6607
خرید تراکتور 

 تک475

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی660660نظر براهوییبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1زابل

6608
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200نظر شاهرودیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز
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کارگاه حصیربافی6609
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای مال علی

200200نظر صیادی قانعصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6610
 475خریدتراکتور 

تک باادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی564564نظر لوار زاییبانک کشاورزیسیاه خان1هامون

6611
خرید تراکتور و 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای کود- شهرستان زهک 1زهک

نظرعلی 

خمرحسین زاده
وزارت جهاد کشاورزی510510

6612

تعمیرگاه 

کلینک )مکانیکی

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

خانی
صندوق کارآفرینی امید500500نظیر صالح زهی پورصندوق کارآفرینی امید

حصیر بافی6613
سیستان 

وبلوچستان
200200نعمت اهلل افروزهصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای پالنی1چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تولیدات چرم6614
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکشهرستان زابل روستای ارباب1زابل

نعمت اهلل غفوری 

زاده
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیر بافی6615
سیستان 

وبلوچستان
200200نعمت اهلل گمرکیپست بانکروستای محمداباد1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6616
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200نعمت اله پودینهپست بانکشهرستان زابل1زابل

6617
خرید ادوات و 

تجهیزات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200نعمت اله پیربانک کشاورزیاسالم آباد-شهرستان زابل1زابل

6618

طرح توجیهی 

تراکتور فرگوسن 

 تک با ادوات475

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی564564نعمت اله گرگیچبانک کشاورزیروستای نظرگرگیچ1هیرمند

6619
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200نعمت اله متحدیبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

6620
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطیۤ

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای قجر محمد حسن1هیرمند

نعمت کریم 

سنچولی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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گوسفند داشتی6621
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی320320نعیم ریگیبانک کشاورزیخاش گوهر کوه روستای تمپ1خاش

سوزن دوزی6622
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش پالن روستای 

صذیق زهی
200200نعیمه بلوچصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

ارایش و پیرایش6623
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300نعیمه پرتاشصندوق کارآفرینی امیدایانشهر بمپور روستای توردان1ایرانشهر

سوزن دوزی6624
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

هلنچکان
160160نعیمه درزادهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6625
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر شهر دراز روستای 

کریم آباد
120120نعیمه دوستیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6626
سیستان 

وبلوچستان
1مهرستان

مهرستان روستای نوک آباد 

انجیروک
100100نعیمه ریگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6627
سیستان 

وبلوچستان
200200نعیمه رییسیصندوق کارآفرینی امیدسرباز راسک محله کپسول گاز1سرباز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6628
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

دهستان - شهرستان قصرقند 

روستای شادیگور- هلنچکان 
160160نعیمه کشوریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6629

کلینک )کافی نت

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امید200200نعیمه محمدیصندوق کارآفرینی امیدکلینک اعظم خانی2ایرانشهر

سوزن دوزی6630
سیستان 

وبلوچستان
200200نغمه سروشبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی6631
سیستان 

وبلوچستان
1کنارک

-دهستان کهیر - بخش مرکزی 

 روستای حیدر آباد
200200نغمه شهرکیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6632
سیستان 

وبلوچستان
200200نفیسه بهزادیصندوق کارآفرینی امیدابتر- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6633
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

نجف آباد
200200نفیسه بومریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی6634
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200نفیسه سنجرانیبانک کشاورزیزهک روستای علیجان گلزار1زهک
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پرورش مرغ بومی6635
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

خراشادی
وزارت جهاد کشاورزی200200نفیسه ظریفیبانک کشاورزی

سوزن دوزی6636
سیستان 

وبلوچستان
200200نگار جعفرپوراصلصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای رمین2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6637

جمع آوری و 

بسته بندی 

گیاهان دارویی

سیستان 

وبلوچستان
3سراوان

سراوان بخش بم پشت روستای 

دومکی
صندوق کارآفرینی امید

نگار شهرکی دنده 

سفال
سازمان امور عشایر ایران200200

سوزن دوزی6638
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

فروردین12موتور 
صندوق کارآفرینی امید

نگار محممد زهی 

فر
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالیبافی6639
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای -شهرستان هامون

حمزه آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نگار میرپست بانک

خیاطی6640
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نگار نایگانبانک توسعه تعاونزهک روستای عطامحمد1زهک

خیاطی6641
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نگین عابدیپست بانکروستای گل محمد بیک1زابل

قالیبافی6642
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نگین کمالیبانک توسعه تعاوننیمروز روستای بزی سفلی1نیمروز

خریدتراکتور6643
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی15101510نواب محتشمیبانک کشاورزیایرانشهر سرکهوران1ایرانشهر

6644
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری روستای 

سند میرثوبان
200200نور افروز محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6645
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکایرانشهر چاه جمال1ایرانشهر

نور بی بی بزم 

شهلی بر
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6646
سیستان 

وبلوچستان
200200نور بی بی بلوچیصندوق کارآفرینی امیدخیر آباد- بمپور - ایرانشهر 2ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6647
سیستان 

وبلوچستان
200200نور بی بی پرسهصندوق کارآفرینی امیدکنارک بخش زراباد روستای جد2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6648
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدایرانشهر نایگون خیراباد1ایرانشهر

نور بی بی جنگی 

زهی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

قالی بافی6649
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نور بی بی طوقیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر کلینک اعظم خانی1ایرانشهر
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سوزن دوزی6650
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیمحمدان خیابان بهداشت1ایرانشهر

نور بی بی 

قنبرپورایرندگان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گوسفند6651
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان خاش دهستان سنگان2خاش

نور بی بی کرد 

شهین
وزارت جهاد کشاورزی12901290

6652
خرید تراکتور با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی880530نور بی بی ناروییبانک کشاورزیروستای کلینک حسن خانی2ایرانشهر

سوزن دوزی6653
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

کمنیک
بانک توسعه تعاون

نور ملک جمشید 

زهی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6654
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

مرکزی دهستان هیجان 

روستای جکان

160160نورا بلوچبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش مرغ بومی6655
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

میرخان
وزارت جهاد کشاورزی200200نورالدین بزیبانک کشاورزی

6656

خرید تراکتور 

 جفت با 475

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

روستای - ساربوک- قصرقند

توکل
وزارت جهاد کشاورزی510510نورالنساء رییسیبانک کشاورزی

6657

بسته بندی خرما 

، شکالت و خمیر 

خرما

سیستان 

وبلوچستان
12خاش

شهرستان خاش روستای برهان 

اباد ناصری
وزارت جهاد کشاورزی3900039000نوراله کردپست بانک

سوزندوزی6658
سیستان 

وبلوچستان
50میرجاوه

شهرستان میرجاوه بخش الدیز 

منطقه دربیابان
صندوق کارآفرینی امید

نوربخت حسن 

زهی فاخر
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تعمیر لوازم خانگی6659
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نوربخش وزیریصندوق کارآفرینی امیدملک اباد1ایرانشهر

سوزن دوزی6660
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

کمب للو
200200نوربی بی بکاربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6661
سوزن دوزی و 

مشاغل خانگی

سیستان 

وبلوچستان
160160نوربی بی پاتیمادبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای بگ1قصرقند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6662

کلینک )ارایشگری

اعظم خانی طرح 

(بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

روستای کلینک اعظم -ایرانشهر

-خانی
صندوق کارآفرینی امید

نوربی بی رسولی 

مجد
صندوق کارآفرینی امید300300
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سوزن دوزی6663
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای حمیری
160160نوربی بی رییسیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6664
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش الشار 

روستای گسک
صندوق کارآفرینی امید

نوربی بی زین 

الدینی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6665
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

رحمان آباد
بانک توسعه تعاون

نوربی بی قاسمی 

دادکان
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6666
سوزندوزی لباس 

محلی

سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

شهرستان سرباز شهر راسک 

خیابان بلوچ پشت پاساژ پارود
200200نوربی بی قلندرزهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6667
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

ترشاب
صندوق کارآفرینی امید

نوربی بی کوهبان 

گروکی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6668
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای کهیر1کنارک

نوربی بی مالکی 

شجاع
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

رودوزیهای سنتی6669
سیستان 

وبلوچستان
200160نورپری دهقانبانک کشاورزیروستای پتان-نیکشهرشهرستان 1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سورن دوزی6670
سیستان 

وبلوچستان
200200نورجهان بلوچیصندوق کارآفرینی امیدروستای بغدانیه-ایرانشهر1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6671
سیستان 

وبلوچستان
200200نورجهان دکالیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر روستای ابادان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6672
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

شهرستان سرباز بخش کالت 

روستای گوردر
200200نورجهان دهقانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6673
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
160160نورجهان نیک بختیبانک کشاورزیبخش مرکزی دهستان مخت1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6674
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

روستای -بخش مرکزی-فنوج

رامک
100100نورخاتون اربابصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی6675
سیستان 

وبلوچستان
150150نورخاتون آرتاصندوق کارآفرینی امیدروستای شهردراز-ایرانشهر 2ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی6676
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

-بخش مرکزی - نیکشهر

روستای زهک پایین
160160نورخاتون بلوچپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6677
رودوزی های 

سنتی

سیستان 

وبلوچستان
160160نورخاتون بلوچ زهیپست بانکبخش بنت روستای کنارکمبان1نیک شهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزندوزی6678
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

مرکزی روستای نوک آباد
160160نورخاتون رضاییانبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6679
سیستان 

وبلوچستان
200200نورخاتون کوهساریصندوق کارآفرینی امیدکلینک حسن خانی- ایرانشهر 1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری6680
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیددلگان بخش جلگه چاه هاشم2دلگان

نورخاتون 

میراسفندی
وزارت جهاد کشاورزی500500

6681
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطیۤ

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نورعلی بربخشبانک توسعه تعاونروستای مالدادی1هیرمند

پرورش گاو شیری6682
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

روستای -شهرستان نیمروز

محمدآباد لورگ باغ
بانک کشاورزی

نورعلی جامی 

شریف آبادی
وزارت جهاد کشاورزی990990

6683

خرید تراکتور 

 دو 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای شیخ لنگی-زهک2زهک

نورعلی دهمرده 

قلعه نو
وزارت جهاد کشاورزی610610

سوزن دوزی6684
سیستان 

وبلوچستان
200200نورک دریانوردصندوق کارآفرینی امیدکنارک بخش زراباد روستای جد2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6685
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

اسالم آباد گینز
200200نورملک ایرندگانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6686
سیستان 

وبلوچستان
200200نورملک پرسهصندوق کارآفرینی امیدکنارک بخش زراباد روستای جد1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی6687
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

روستای -بخش مرکزی-نیکشهر

آبشکی
160160نورملک رییسیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی وگلدوزی6688
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چچابهار بلوار مکران خیابان 

وشنام
200200نورنساء آرامصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6689
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان راسک 

روستای فیروزآباد
200200نورنساء بزرگزادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6690
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش پارود 

روستای سردکان
200200نوره بلیدییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6691
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

فنوج بخش مرکزی روستای 

رامک
240200نوره پرورش رامکیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزندوزی6692
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

بخش -شهرستان نیکشهر

روستای آبشکی-مرکزی
100100نوره حوتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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6693
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
2فنوج

روستای آب -شهرستان فنوج

انبار
وزارت جهاد کشاورزی500500نوره رییسیبانک کشاورزی

6694
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای قریه رضا جر
وزارت جهاد کشاورزی630630نوروز اذریانبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری6695
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300نوروزعلی گنجیصندوق کارآفرینی امیدمحمد آباد روستای دولت آباد1هامون

سوزن دوزی6696
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان روستای 

کالکنتک
200200نوری بامریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6697

کلین)سوپرمارکت

ک اعظم خانی 

(طرح بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امید400400نوریه شهدوستیصندوق کارآفرینی امیدکلینک اعظم خانی-ایرانشهر2ایرانشهر

کاربافی6698
سیستان 

وبلوچستان
200200نوشین همتیان فربانک توسعه تعاونروستای کربالیی حیدر1نیمروز

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری6699
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500نوید پورانوشصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر دهستان ابتر1ایرانشهر

گلیم بافی6700
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای حسین آبادی
200200نوید جوادی پوربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی6701
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نیره پروینبانک توسعه تعاونزهک خ صاحب زمان1زهک

نمد بافی6702
سیستان 

وبلوچستان
5سراوان

سراوان روستای ناهوک منطقه 

عشایری
صندوق کارآفرینی امید

نیک بی بی بزرگ 

زاده
سازمان امور عشایر ایران200200

6703
کارگاه سوزن 

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200نیلوفر آدیمصندوق کارآفرینی امیدچایهار روستای کمب للو2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6704
لباسهای محلی 

اقوام

سیستان 

وبلوچستان
200200نیلوفر رحمتی کهخاپست بانکروستای آخوند غالمی1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6705
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار مرکزی دشتیاری 

روستای میر ثوبان
200200نیلوفر شاهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی6706
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نیلوفر علی احمدیبانک توسعه تعاونروستای صفراربابی-نیمروز1نیمروز
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تولید پوشاک6707
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نیلوفر کیخاپست بانکهامون لوتک1هامون

6708

پرورش گاو 

شیری ساخت 

جایگاه

سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

س و ب شهرستان نیمروز 

روستای حجت اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500نیلوفر لک زاهدبانک کشاورزی

سوزن دوزی6709
سیستان 

وبلوچستان
200200هاتون جدگالصندوق کارآفرینی امیدچابهار بخش پالن روستای پالن2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6710
طرح توجیهی 

کارگاه حصیربافی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمندبخش قرقری 

روستای اربابی

200200هاجر ارباببانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6711
سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سیستان و بلوچستان شهرستان 

سرباز بخش مرکزی روستای 

جکیگور

200200هاجر اسکانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6712

ترویج طرح 

مراقبت و زیبایی 

بانوان روستایی

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

محمدان روستای محمدآباد 

محله امیدی ها
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200هاجر امیدیصندوق کارآفرینی امید

رودوزیهای سنتی6713
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر روستای نوک 

آباد
200200هاجر بلیدهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

عطاری6714
سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان بخش مرکزی 

چاه کیچی
وزارت صنعت، معدن و تجارت350350هاجر بهزادیصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی6715
سیستان 

وبلوچستان
200200هاجر پیری اولصندوق کارآفرینی امیدکنارک روستای تران2کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6716
سوزن دوزی 

لباس زنانه

سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار ، بخش مرکزی ، 

روستای رمین
200200هاجر خوشروشصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گلیم بافی6717
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای سید خان
200200هاجر رخشانی فرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6718
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای ژاله ای۰مرکزی
بانک کشاورزی

هاجر رستگار کهخا 

ژاله
وزارت جهاد کشاورزی200200

6719
روستای بدون 

بیکار شهرک میر

سیستان 

وبلوچستان
2هامون

شهرستان هامون روستای 

شهرک میر
صندوق کارآفرینی امید100100هاجر ریکیصندوق کارآفرینی امید
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سوزن دوزی6720
سیستان 

وبلوچستان
120120هاجر شاهدوستپست بانکایرانشهر بمپور روستا ی توردان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6721
سوزند دوزی 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر بخش مرکزی روستای 

زهک
160160هاجر شریفیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیربافی6722
سیستان 

وبلوچستان
2هامون

جنب کمیته -شهرعلی اکبر

(ره)امداد امام خمینی 
500500هاجر صیادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6723
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

مارندگان
200200هاجر مارندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بافتنی های سنتی6724
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز بخش مرکزی 

ادیمی
پست بانک

هاجر منصوری 

پودینه
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6725

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500هاجر میرشکاربانک کشاورزیروستای خمک-زهک2زهک

سوزن دوزی6726
سیستان 

وبلوچستان
200200هاجر ناروییصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای جعفراباد1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6727

طرح توجیهی 

کارگاه سوزن ۤ

دوزی

سیستان 

وبلوچستان
200200هاجر یاوربارانیبانک توسعه تعاونروستای لنگر بارانی1هیرمند

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6728
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش ایرندگان 

روستای قلعه باال
200200هاجره ایرندگانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6729
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش مرکزی روستای 

علی آباد
200200هاجره باشمتنصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6730
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

دادکان علیا
پست بانک

هاجره خسروی 

دادکان
160160

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرورش گاو شیری6731
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی500500هاجره رکنیصندوق کارآفرینی امیدروستای ابتر-ایرانشهر1ایرانشهر

سوزن دوزی6732
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای ناصری
200200هاجره ریگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6733
سیستان 

وبلوچستان
1میرجاوه

شهرستان میرجاوه بخش الدز 

2آلنجان 
200200هاجره ریگیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دامداری6734
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش روستای 

ترشاب کند زرد
وزارت جهاد کشاورزی300300هاجره ریگی کوتهصندوق کارآفرینی امید
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سوزن دوزی6735
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش بخش مرکزی 

روستای شهرک درودی
200200هاجره سعادت فرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

دوخت لباس6736
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

بخش شیب آب روستای -هامون

کول
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200هاجره ناروییبانک توسعه تعاون

تایپیست6737
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200هادی میربانک کشاورزیطاغذی1نیمروز

گلیم بافی6738
سیستان 

وبلوچستان
200200هادی امینیپست بانکروستای ارباب1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پرده دوزی6739
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200هادی باقریپست بانکمحمداباد خ امام خمینی-هامون1هامون

6740
خرید تراکتور 

 تک با ادوات475

سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

شهرستان نیمروز روستای ده 

رضا
وزارت جهاد کشاورزی540540هادی جهانتیغبانک کشاورزی

پرورش مرغ بومی6741
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

خراشادی
وزارت جهاد کشاورزی200200هادی خدری اولبانک کشاورزی

گلیم بافی6742
سیستان 

وبلوچستان
200200هادی زورقیپست بانکروستای ارباب1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6743
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200هادی صیادیبانک کشاورزیبخش مرکزی-شهرستان زابل1زابل

دوخت لباس6744
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای 

تیمورآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200هادی طاهری زادهپست بانک

گلیم بافی6745
سیستان 

وبلوچستان
200200هادی ظروفیانپست بانکروستای ارباب1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6746
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200هادی کشته گربانک کشاورزیزابل بخش مرکزی روستای گت1زابل

خیاطی6747
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200هادی گرگانیبانک توسعه تعاونکرباسک-زابل1زابل

دامداری6748
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

استان سیستان و بلوچستان ـ 

شهرستان خاش ـ بخش نوک 

آباد دهستان نازیل روستای 

میرآباد

صندوق کارآفرینی امید
هادی میربلوچ زهی 

میر آبادی
وزارت جهاد کشاورزی300300
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پرورش گاو شیری6749
سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای افضل آباد-سابوری
وزارت جهاد کشاورزی16801680هادی میش مستبانک کشاورزی

6750

خدمات بوم 

گردی و 

گردشگری

سیستان 

وبلوچستان
7چابهار

چابهار بخش مرکزی دهستان 

پیرسهراب روستای کچ
25002500هارون پیکنصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6751
خرید تراکتور 

وادوات کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی11201120هارون قاسمی مقدمبانک کشاورزیبخش زراباد روستای سورکمب2کنارک

6752
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
سازمان شیالت200200هاشم قادرخبرپست بانکشهرستان هیرمند1هیرمند

گلیم بافی6753
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

بخش -شهرستان هامون 

روستای سدکی-مرکزی 

200200هانیه اسدالهیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی6754
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

 بهمن 22شهرستان زهک خ 

15کوچه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200هانیه خمرصندوق کارآفرینی امید

قالیبافی6755
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

هامون محمد باد خیابان امام 

خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200هانیه نخعیپست بانک

خیاطی6756
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای - بخش مرکزی- زهک 

علیمردان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200هانیه یوسفیان ناظرصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی6757
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

فیروزآباد
160160هدیه برج دهقانبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6758
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

روستای -بخش مرکزی-فنوج

خیرآباد
200200هستی شهدادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6759
سیستان 

وبلوچستان
200200هما براهوییپست بانکروستای لوتک1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6760
سوزن دوزی 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
200200هما ناروییصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خامه دوزی6761
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش مرکزی روستای - زابل

جهانتیغ
پست بانک

هنگامه جهانی 

مقدم شاهرودی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی6762
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200هنگامه خانیبانک توسعه تعاونروستای کرباسک1زابل
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سوزن دوزی6763
سیستان 

وبلوچستان
200200هوا بزمانیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بزمان روستای گیمان1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6764

مجتمع خدمات 

بوم گردی، رفاهی 

بین راهی

سیستان 

وبلوچستان
30خاش

-  جاده خاش 33کیلومتر 

زاهدان مرتع عشایری سرندگانی 

(دجنگ)

6000060000هیبت جمشیدزهیبانک توسعه تعاون
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده 

ای

آرایشگاه زنانه6765
سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

ایرانشهر ابتر خیابان شهید 

6مهیم ستوده نبش کوچه 
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400هیلدا سپیدوستصندوق کارآفرینی امید

سوزن دوزی6766
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان سرباز بخش پارود 

روستای سردکان

160160هیمنه آغولبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

اقامتگاه بوم گردی6767
سیستان 

وبلوچستان
10کنارک

شهرستان کنارک روستای بندر 

تنگ
10001000واحد اسفندارصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

تراکتور6768
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای حاجی آباد
وزارت جهاد کشاورزی706706واحد بخش بلوچبانک کشاورزی

6769
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200واحد شهدوستیصندوق کارآفرینی امیدقاسم آباد- ایرانشهر 1ایرانشهر

6770
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطیۤ

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200وجیهه آشتابپست بانکدوست محمد خیابان مدرس1هیرمند

سوزن دوزی6771
سیستان 

وبلوچستان
200200وجیهه فخیرهپست بانکروستای فیروزه ای1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6772
توسعه و تجهیز 

نانوایی

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

بخش جلگه _شهرستان دلگان

روستای اسفند
وزارت صنعت، معدن و تجارت400400وحید اهلل میرانیصندوق کارآفرینی امید

گوسفند پرواری6773
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300وحید آب ساالنصندوق کارآفرینی امیدخاش روستای گرنچین2خاش

6774
پرواربندی شتر 

(مرتعی باز)

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان روستای سیف 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500وحید بامریصندوق کارآفرینی امید

معرق کاری چوب6775
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونخاش نوک آباد روستای میر آباد1خاش

وحید جمال زهی 

مقدم
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

حصیر بافی6776
سیستان 

وبلوچستان
200200وحید خمربانک توسعه تعاونا1هامون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گوسفند پرواری6777
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی300300وحید ریگیصندوق کارآفرینی امیدخاش ولی اباد2خاش
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6778

 475خریدتراکتور 

تک دیفرانسیل با 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

استان سیستان وبلوچستان 

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان جزینک روستای 

حسین آبادحسین اسماعیل

وزارت جهاد کشاورزی520520وحید شهرکیبانک کشاورزی

6779

صنایع تبدیلی و 

تکمیلی بخش 

کشاورزی

سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

چابهار بخش دشتیاری دهستان 

باهوکالت روستای گزمنزل
وزارت جهاد کشاورزی300300وحید کوهیصندوق کارآفرینی امید

خیاطی6780
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200وحید محمدیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستای ریکپوت1ایرانشهر

دامداری6781
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش روستای 

ترشاب کند زرد
وزارت جهاد کشاورزی300300وحید هاشم زهیصندوق کارآفرینی امید

خیاطی6782
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200وحیده رهدارپست بانکروستای اسماعیل قنبر-هامون1هامون

سوزن دوزی6783
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش الشار 

روستای پیپ
160160وحیده رییسیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6784
سیستان 

وبلوچستان
200200وحیده شیرزاییصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمبل مهدعظیم2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6785
طرح توجیهی 

کارگاه خیاطیۤ

سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200وحیده میرشکاربانک توسعه تعاونهیرمند1هیرمند

حصیر بافی6786
سیستان 

وبلوچستان
200200وحیده میری بنجاربانک توسعه تعاونروستای تیس- چابهار 2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6787
سیستان 

وبلوچستان
200200ویدا ظهیریبانک توسعه تعاونبزمان محله آبسرد- ایرانشهر1ایرانشهر

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6788
خرید تراکتور 

جفت475

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

سراوانی
بانک کشاورزی

یار محمد جنگی 

زهی
وزارت جهاد کشاورزی832832

لوازم خانگی6789
سیستان 

وبلوچستان
2سرباز

شهرستان سرباز بخش مرکزی 

شهر راسک جنب میدان ساعت
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000یارمحمد حیازاییصندوق کارآفرینی امید

6790

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی360360یارمحمد کخابانک کشاورزیروستای یادگار- زهک2زهک
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6791
پرواربندی 

گوسفند و بز

سیستان 

وبلوچستان
1ایرانشهر

روستای - بزمان - ایرانشهر 

کیال آباد
وزارت جهاد کشاورزی100100یارمحمد ناروییصندوق کارآفرینی امید

پرورش مرغ بومی6792
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش - شهرستان هیرمند 

شهر دوست محمد- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی200200یاسر آذر نگانبانک کشاورزی

6793

کلین)سوپرمارکت

ک اعظم خانی 

(طرح بدون بیکار

سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

-کلینک اعظم خانی-ایرانشهر

6خیام
صندوق کارآفرینی امید300300یاسر محمدیصندوق کارآفرینی امید

6794
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی180180یاسر میرکازهیصندوق کارآفرینی امیدریکپوت- بمپور - ایرانشهر 2ایرانشهر

حصیر بافی6795
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

دشتیاری بخش - چابهار 

مرکزی روستای سند میرسوبان
100100یاسر میرالشاریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6796
مشاغل خانگی 

سوزن دوزی

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکخاش بخش ایرندگان1خاش

یاسمن جمشید 

زهی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

خیاطی زنانه6797
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200یاسمن ستودهصندوق کارآفرینی امیدابتر داخل روستا1ایرانشهر

سوزن دوزی6798
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار مرکزی دشتیاری 

روستای میر ثوبان
200200یاسمن شاهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6799
سیستان 

وبلوچستان
200200یاسمن نصیری پورصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای تیس2چابهار

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6800
خیاطی لباس 

بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1سرباز

سرباز بخش پارود شهر پارود 

خیابان بلوچستان
200200یاسمین آزادیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6801
سوزن دوزی 

لباس بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

مرکزی روستای هیت
160160یاسمین باشندهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپر مارکت6802
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250یاسمین بلوچصندوق کارآفرینی امیدروستای اباهگان-فنوج2فنوج

سوزن دوزی6803
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

چابهار بخش مرکزی روستای 

تیس
200200یاسمین بلوچصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوزن دوزی6804
سیستان 

وبلوچستان
1چابهار

بخش پالن روستای شیرمحمد 

بازار
200200یاسمین حوتصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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سوزندوزی سنتی6805
سیستان 

وبلوچستان
1فنوج

شهرستان فنوج بخش مرکزی 

روستای سبیالن
200200یاسمین نصرتیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6806
سردخانه باالی 

تنی100صفر 

سیستان 

وبلوچستان
2سیب و سوران

شهرستان سیب وسوران 

روستای ناصر آباد
وزارت جهاد کشاورزی35003500یاسین باهورزهیصندوق کارآفرینی امید

6807
خرید تراکتور و 

ادوات

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی930930یاسین دامنیبانک کشاورزیشهرک شهید بهشتی- ایرانشهر 1ایرانشهر

پرورش بوقلمون6808
سیستان 

وبلوچستان
1زابل

بخش -شهرستان زابل

روستای سرحدی ۰مرکزی

شمالی

وزارت جهاد کشاورزی200200یتول شریفی مقدمبانک کشاورزی

6809
پرورش شتر 

داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

سه راهی - دلگان - ایرانشهر 

بزمان
وزارت جهاد کشاورزی16831000یحیی پور بامریبانک کشاورزی

پرورش مرع بومی6810
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200یحیی ریگیبانک کشاورزیروستای خدارحم1هامون

6811

خرید تراکتور 

فرگوسن 

جفت با ادوات399

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش بخش مرکزی دهستان 

پشتکوه منطقه روتک
وزارت جهاد کشاورزی30603060یحیی شهنوازیبانک کشاورزی

6812
خیاطی و پارچه 

فروشی

سیستان 

وبلوچستان
1دلگان

شهرستان دلگان مرکز شهر 

(ع)بلوار امام حسین-گلمورتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300یعقوب بامریصندوق کارآفرینی امید

خیاطی6813
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدشهرستان زهک روستای خمک1زهک

یگانه سپاهی میش 

کار
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

سوزندوزی6814
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

-استان سیستان و بلوچستان 

روستای -شهرستان هامون 

فیروزه ای

200200یگانه شهریاریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سوپر مارکت6815
سیستان 

وبلوچستان
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150یوسف بلوچی آزادصندوق کارآفرینی امیدروستای خیرآباد-فنوج2فنوج

پرورش مرغ بومی6816
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200یوسف پودینهبانک کشاورزیشهرستان نیمروز1نیمروز

6817
خرید تجهیزات و 

ادوات صیادی

سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

بخش -شهرستان هیرمند

میانکنگی
سازمان شیالت200200یوسف جاللی نیاپست بانک
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6818

احداث استخر 

بتنی پرورش 

ماهیان گرمابی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

روستای -بخش مرکزی-زهک

علیجان گلزار
سازمان شیالت500500یوسف جهانتیغبانک کشاورزی

6819
طرح توجیهی 

پرورش گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی200200یوسف خرودصندوق کارآفرینی امیدبنجار روستای بریچی جنوبی1زابل

حصیربافی6820
سیستان 

وبلوچستان
2هامون

جنب کمیته -شهرعلی اکبر

(ره)امداد امام خمینی 
500500یوسف صیادبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کارگاه حصیربافی6821
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

سیستان و بلوچستان شهرستان 

هیرمند روستای اربابی
100100یوسف صیادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6822
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

شهرستان زابل بخش مرکزی 

روستای سادات
وزارت جهاد کشاورزی996996یوسف عظیمی نیاپست بانک

6823
پرورش مرغ 

گوشتی

سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی39503950یوسف گمشادزاییبانک کشاورزیروستای چاه شاهی- سراوان 6سراوان

سوپر مواد غذایی6824
سیستان 

وبلوچستان
2نیک شهر

شهرستان نیکشهر بخش 

- دهستان چاهان - مرکزی 

محله کالت

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300یوسف هوتیصندوق کارآفرینی امید

خرید تراکتور6825
سیستان 

وبلوچستان
وزارت جهاد کشاورزی887635یونس چارزییبانک کشاورزیایرانشهر روستای ابتر1ایرانشهر

گوهر تراشی6826
سیستان 

وبلوچستان
200200یونس شهرکیپست بانکفتح اباد- زابل 1زابل

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گوسفند پرواری6827
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش روستای شریف 

اباد
صندوق کارآفرینی امید

یونس محمودزهی 

میرزابادی
وزارت جهاد کشاورزی300300

حصیربافی6828
سیستان 

وبلوچستان
200200یونس میربلوچ زهیبانک توسعه تعاونکنارک روستای پزم تیاب1کنارک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

کشاورزی6829
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200ابراهیم ایزدپناهبانک کشاورزینیکشهر روستای وفا2نیک شهر

پرورش گوسفندوبز6830
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای محمد قاسم 

مندیالن

پست بانک
ابراهیم محمد 

قاسمی
سایر300300
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خواروبارفروشی6831
سیستان 

وبلوچستان
سایر400400ابراهیم نبات زهیصندوق کارآفرینی امیدراسک روستای پارود2سرباز

کشاورزی6832
سیستان 

وبلوچستان
سایر368368ابوبکر کدخدابانک کشاورزینیکشهر روستای سررود2نیک شهر

دامداری6833
سیستان 

وبلوچستان
سایر288288احسان رییسیبانک کشاورزینیکشهر روستای کوشک2نیک شهر

پرورش گوسفندوبز6834
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای عزیز بامدی
سایر200200احمد بامدیپست بانک

پرورش گاوشیری6835
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای پلگی 

سید
سایر200200احمد توتازهی مظفربانک کشاورزی

دامداری6836
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500احمد راهداریبانک کشاورزینیمروز روستای گلزار1نیمروز

دامداری6837
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزینیمروز روستای گزانگوری1نیمروز

احمد سندگل 

اکبری
سایر500500

پرورش گوسفندوبز6838
سیستان 

وبلوچستان
سایر300300احمد شاه ولی برصندوق کارآفرینی امیدبزمان دره آهو1ایرانشهر

کشاورزی6839
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500احمد کرد روپسبانک کشاورزیخاش روستای بیت آباد5خاش

پرورش گوسفندوبز6840
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای زور اباد
سایر300300احمد لعلیانبانک کشاورزی

کشاورزی6841
سیستان 

وبلوچستان
سایر288288احمد هیچانیبانک کشاورزینیکشهر روستای کاپدین2نیک شهر

6842
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیزاهدان نصرت آباد1زاهدان

احمدعلی پشام 

نارویی
سایر500500

پرورش طیور6843
سیستان 

وبلوچستان
سایر300300احمدعلی خودکامهصندوق کارآفرینی امیدبنجار حسین آباد میرشاه1زابل

نانوایی6844
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500اسحق چرخصندوق کارآفرینی امیدراسک3سرباز

پرورش مرغ بومی6845
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان س و ب شهرستان 

هیرمند روستای لنگر بارانی
سایر300300اسداله بارانیپست بانک

کشاورزی6846
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500اسفندیار ایراندوستبانک کشاورزیبخش سرباز روستای میتگان3سرباز
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پرورش طیور6847
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدبنجارقاسم آباد1زابل

اسماعیل حاجی 

حسینی
سایر200200

دامداری6848
سیستان 

وبلوچستان
3نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

غالمعلی
سایر400400اسماعیل سارانیبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری6849
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیدهکده- زاهدان1زاهدان

اسماعیل علی 

محمد
سایر500500

دامداری6850
سیستان 

وبلوچستان
سایر280280اسمعیل بامریپست بانکمرکزشهر3دلگان

دامداری6851
سیستان 

وبلوچستان
سایر400400اصغر اربابی اصلپست بانکتچکان_بزمان2ایرانشهر

6852
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
سایر400400اصغر بامریصندوق کارآفرینی امیددوراهی جلگه1دلگان

آرایشگری زنانه6853
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200افسانه برخوردارپست بانکشهرمحمدآباد1هامون

پرورش گاو شیری6854
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- استان سیستان و بلوچستان

روستای - شهرستان زهک

اشترک

سایر500500اکبر اشترکبانک کشاورزی

دامداری6855
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200اکبر داناییبانک کشاورزینیمروز روستای شریف آباد1نیمروز

دامداری6856
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

شهرستان دلگان روستای 

کالنظهور
سایر280280امید بامریبانک کشاورزی

دامداری6857
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200امید برزگرصندوق کارآفرینی امیدنیمروز روستای عیس علیا1نیمروز

کشاورزی6858
سیستان 

وبلوچستان
سایر400400امیر اربابیپست بانکروستای علی اباد_بزمان3ایرانشهر

6859

پرورش و 

نگهداری گوسفند 

و بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر300300امیر پسندیدهبانک کشاورزیبنجار روستای حاجی عبداهلل1زابل

6860
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای علی 

شاهمیر
بانک کشاورزی

امیرحمزه بدیع 

مرجوعی
سایر150150
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پرورش گاوشیری6861
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای صفدر میربیک
سایر500500امین شهرکی نیابانک کشاورزی

دامداری6862
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش روستای بیت 

اباد
بانک کشاورزی

امین میربلوچ زهی 

کمال آبادی
سایر500500

دامداری6863
سیستان 

وبلوچستان
سایر240240انور بامریبانک کشاورزیچاه محمدچاهشور1دلگان

دامداری6864
سیستان 

وبلوچستان
سایر400400انور بامریصندوق کارآفرینی امیدکالنظهور_دلگان3دلگان

دامداری6865
سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

ایرانشهر روستای خیر آباد 

نایگون
سایر500400انور سنجرزهیبانک کشاورزی

6866
پرورش گوسفند 

وبزداشتی

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

نوک آباد چاه احمد روستای 

محمودآباد
سایر300300انور شه بخشبانک کشاورزی

گوسفند داشتی6867
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش روستای قادر 

اباد
سایر500500ایرج آزادیبانک کشاورزی

دامداری6868
سیستان 

وبلوچستان
سایر300300آرش اله دادیپست بانکزاهدان روستا دهک سید اباد2زاهدان

دامداری6869
سیستان 

وبلوچستان
سایر400400آرمان پیغانصندوق کارآفرینی امیدنیک شهر روستای بلپیر3نیک شهر

کشاورزی6870
سیستان 

وبلوچستان
1سیب و سوران

س وب شهرستان سیب وسوران 

روستایی زیارت
سایر310310آمنه جهاندیدهبانک کشاورزی

تولیدی پوشاک6871
سیستان 

وبلوچستان
5سراوان

سراوان روستای جهاد اباد 

13شوشتری 
سایر500500آمنه عابدی پورصندوق کارآفرینی امید

دامداری6872
سیستان 

وبلوچستان
سایر100100باران حوتصندوق کارآفرینی امیدشهرستان دلگان روستای جلگه2دلگان

دامداری6873
سیستان 

وبلوچستان
سایر320320بجار عبدالهیپست بانک2چاهشور1دلگان

پرورش گاوشیری6874
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

- استان سیستان وبلوچستان

روستای -شهرستان زهک

جهانگیر بامری

سایر500500بدیل بومریبانک کشاورزی
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پرورش مرغ بومی6875
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای ال گرگ
سایر300300بهادر سارانیبانک کشاورزی

کشاورزی6876
سیستان 

وبلوچستان
سایر300300بهرام بامریپست بانککالکنتک1دلگان

پرورش گاوشیری6877
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان س و ب شهرستان 

هیرمند روستای سراوانی
سایر300300بهزاد سراوانیپست بانک

دامداری6878
سیستان 

وبلوچستان
سایر400400بهزاد میرشکارمعظمصندوق کارآفرینی امیدروستای مال علی-شهرعلی اکبر2هامون

پرورش گاوشیری6879
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

سهراب غالمی
سایر500500بهمن پیریبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری6880
سیستان 

وبلوچستان
2نیمروز

س و ب شهرستان نیمروز 

روستای فقیر لشکری
سایر500500بهمن سراوانیبانک کشاورزی

پرورش گوسفندوبز6881
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای کام خان
سایر300300بهمن کریمدادزاییبانک کشاورزی

پرورش گاوشیری6882
سیستان 

وبلوچستان
سایر253253بهمن کلبعلیبانک کشاورزیروستای کنگ شیرعلی خان1هیرمند

کشاورزی6883
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500بی برگ بهادریبانک کشاورزیبخش ایرندگان روستای گنزریک3خاش

دامداری6884
سیستان 

وبلوچستان
سایر300300بی برگ شاهوزهیپست بانکزاهدان روستا خواجه مسک2زاهدان

دامداری6885
سیستان 

وبلوچستان
سایر300300پرویز شاهوزهیپست بانکزاهدان روستای اسالم آباد2زاهدان

دامداری6886
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکچاهکیچی2دلگان

پیرمحمد فوالدی 

فرد
سایر300300

گاوداری6887
سیستان 

وبلوچستان
سایر400400پیمان کهرازهیبانک کشاورزی41ریگ ملک مشاع 1میرجاوه

کشاورزی6888
سیستان 

وبلوچستان
سایر400400ترکمان درزادهبانک کشاورزیروستای عیسی آباد1نیک شهر

6889
دام داری وپرورش 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
4سیب و سوران

س وب شهرستان سیب وسوران 

روستایی زیارت
سایر200200جان بی بی پورمندبانک کشاورزی



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

6890
سیم )مغازه داری 

(کشی

سیستان 

وبلوچستان
سایر400400جان محمد رییسیبانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

دامداری6891
سیستان 

وبلوچستان
4سیب و سوران

س وب شهرستان سیب وسوران 

دهستان سیب روستایی مرافات
سایر500500جاوید غالمیبانک کشاورزی

پرورش گاوشیری6892
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای اربابی خدری
سایر240240جعفر اربابیپست بانک

دامداری6893
سیستان 

وبلوچستان
سایر350350جمالی خوش روصندوق کارآفرینی امیدشهرستان دلگان روستای گزگر2دلگان

پرورش گاو6894
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای -شهرعلی اکبر

محمدصفر
سایر400400جمشید کرامتیصندوق کارآفرینی امید

پرورش گاو شیری6895
سیستان 

وبلوچستان
سایر280280جواد بامریپست بانکجبرآباد5دلگان

کشاورزی6896
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

شهرستان دلگان روستای علی 

آبادلدی
سایر320320جواد بامریپست بانک

دامداری6897
سیستان 

وبلوچستان
سایر300300جواد سنچولیبانک کشاورزیروستای محمدآبادگلزار1نیمروز

دامداری6898
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500جواد صفریبانک توسعه تعاونروستای غالمعلی1نیمروز

دامداری6899
سیستان 

وبلوچستان
سایر320320جواد کردنیاپست بانکبزمان علی اباد3ایرانشهر

پرورش گاو شیری6900
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500جواد همت احسانپست بانکدهکده- زاهدان1زاهدان

6901
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای ابراهیم اصغری
سایر150150چنگیز ارقونبانک کشاورزی

دامداری6902
سیستان 

وبلوچستان
سایر320320حاتم بلیادبانک کشاورزینیک شهر روستای بلپیر2نیک شهر

6903
پرورش گوسفند 

وبز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

نوک آباد چاه احمد روستای 

محمد آباد عبدالنبی
سایر300300حامد ریگیبانک کشاورزی
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6904
پرورش گوسفند 

 راسی99وبز

سیستان 

وبلوچستان
سایر500500معمری... حبیب ابانک توسعه تعاونهامون روستای حسین آباد1هامون

6905
پرورش بره و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدروستای پودینه- شهرعلی اکبر1هامون

حبیب اله 

میرشکاری
سایر200200

آرایشگری6906
سیستان 

وبلوچستان
سایر160160حبیبه بامریپست بانکروستای کالنظهور1دلگان

دامداری6907
سیستان 

وبلوچستان
2سیب و سوران

س وب شهرستان سیب وسوران 

روستایی کنت
سایر500500حبیبه داشادبانک کشاورزی

6908

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

سیستان 

وبلوچستان
سایر200200حجت اله بزیبانک کشاورزیبنجار روستای امامیه1زابل

کشاورزی6909
سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

شهرستان ایرانشهربزمان 

روستای گزهک بزمان
سایر400400حسن بامریپست بانک

6910

پرورش و 

نگهداری گوسفند 

و بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر200200حسن بردبار گلویصندوق کارآفرینی امیدبنجار روستای اسکل1زابل

6911
پرورش گوسفند 

 راسی99وبز

سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونهامون روستای ورمال1هامون

حسن جان آبادی 

مالدار
سایر400400

دامداری6912
سیستان 

وبلوچستان
سایر400400حسن حیدرزهیصندوق کارآفرینی امیدعلی اباد1دلگان

مغازه داری6913
سیستان 

وبلوچستان
سایر300300حسن سهراب زهیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان ایرانشهر روستای شور2ایرانشهر

6914

پرورش و 

نگهداری گوسفند 

و بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر400400حسن سیاه سرصندوق کارآفرینی امیدبنجار روستای کربالیی قربان1زابل

دامداری6915
سیستان 

وبلوچستان
سایر300300حسن عبدالهیصندوق کارآفرینی امیدکالنظهور2دلگان

پرورش گاو شیری6916
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500حسن علی محمدبانک کشاورزیدهکده- زاهدان1زاهدان
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دامداری6917
سیستان 

وبلوچستان
سایر360360حسن کدخداییبانک کشاورزینیک شهر روستای کنارکمبان2نیک شهر

پرورش گاوشیری6918
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای خمک
سایر500500حسن نویدی فربانک کشاورزی

پرورش گوسفندوبز6919
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای میرجعفرخان
سایر200200حسین آذرنوشپست بانک

دامداری6920
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

شهرستان دلگان روستای بخش 

جلگه
سایر250250حسین بامریپست بانک

دامداری6921
سیستان 

وبلوچستان
سایر250250حسین بلوچیصندوق کارآفرینی امیدنیکشهر بنت روستای نیام کند2نیک شهر

دامداری6922
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

نیمروز روستای محمدآبادلورگ 

باغ
سایر500500حسین پودینهبانک توسعه تعاون

دامداری6923
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500حسین تیمساربانک کشاورزیروستای عباس آباد1نیمروز

پرورش گاوشیری6924
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان زهک روستای قلعه نو1زهک

حسین راشکی قلعه 

نو
سایر500500

دامداری6925
سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

شهرستان ایرانشهربزمان 

روستای علی اباد
سایر400400حسین رزمگیرپست بانک

پرورش گاوشیری6926
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

شیرمحمدچراغ
سایر500500حسین شهرکیبانک کشاورزی

دامداری داشتی6927
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزینیمروز روستای آذرنگ1نیمروز

حسین شورودی 

زاده
سایر500500

دامداری6928
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200حسین شیردلیبانک توسعه تعاوننیمروز روستای صادقی1نیمروز

پرورش گاو شیری6929
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500حسین علی محمدپست بانکدهکده- زاهدان1زاهدان

پرورش گاو شیری6930
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500حسین علی محمدبانک کشاورزیدهکده- زاهدان1زاهدان

6931

پرورش و 

نگهداری گوسفند 

و بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر300300حسین کوهکنبانک کشاورزیبنجار قاسم آباد1زابل
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پرورش گوسفندوبز6932
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان س و ب شهرستان 

هیرمند روستای خمر
سایر200200حسین گرگیپست بانک

کشاورزی6933
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500حسین مستفیبانک توسعه تعاونکلینک اعظم خانی1ایرانشهر

6934
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر500500حسین ناروییپست بانکزاهدان نصرت آباد1زاهدان

دامداری6935
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

نیمروز روستای محمدآبادلورگ 

باغ
سایر500500حسین یارعلیبانک کشاورزی

پرورش گوسفندوبز6936
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای دهنو میلک
سایر160160حسینعلی پهلوانیپست بانک

پرورش گاوشیری6937
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای جزینک
بانک کشاورزی

حسینعلی حجتی 

نسب
سایر500500

پرورش مرغ بومی6938
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان زهک روستای ارباب1زهک

حسینعلی دهمرده 

کمک
سایر160160

جلوبندی سازی6939
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون شهر محمد 

آباد
سایر200200حسینعلی سرگزیبانک توسعه تعاون

پرورش گاو شیری6940
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- استان سیستان و بلوچستان

روستای کود- شهرستان زهک
سایر500500حسینعلی میرشکاربانک کشاورزی

6941

پرورش و 

نگهداری گوسفند 

و بز

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدبنجار روستای محمد آباد هراتی1زابل

حسینعلی هراتی 

نژاد
سایر300300

کشاورزی6942
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

مرکزی روستای هیت
سایر400400حفیظ محتشمیبانک کشاورزی

دامداری6943
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

شهرستان دلگان روستای 

جبراباد
سایر280280حمید شهلی برپست بانک

6944

پرورش گاو 

خرید دام )شیری

(و علوفه

سیستان 

وبلوچستان
2زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای کرباسک
سایر18001800حمید هادی پودینهبانک کشاورزی

کشاورزی6945
سیستان 

وبلوچستان
سایر50035حمیدرضا کرد نسببانک کشاورزیبزمان روستای علی اباد2ایرانشهر



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

گوسفندپرواری6946
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونخاش روستای مهربان1خاش

حمیده ریگی 

ماریشانی
سایر500500

دامداری6947
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

سیستان و بلوچستان شهرستان 

نیکشهر بخش الشارشهر اسپکه
سایر400400حوران درزادهبانک کشاورزی

دامداری6948
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

شهرستان دلگان روستای چاه 

خدابخش
سایر280280خالد بامریپست بانک

دامداری6949
سیستان 

وبلوچستان
سایر300300خدابخش بلوچصندوق کارآفرینی امیدنیکشهر روستای جکان3نیک شهر

دامدارای6950
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای اله اباد نایکون2ایرانشهر

خدابخش صالح 

زهی
سایر500400

دامداری داشتی6951
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500خدارحم دالرام نژادبانک کشاورزینیمروز روستای دالرامی1نیمروز

6952
طرح پرورش 

گوسفند وبزداشتی

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیخاش نوک آباد روستای نارون2خاش

خدامراد تمندانی 

ریگی
سایر200200

دامداری6953
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدمحله پودینه-شهرعلی اکبر2هامون

خدامراد حشمت 

زاده
سایر150150

خرید گاو6954
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500خدامراد علی محمدبانک کشاورزیدهکده- زاهدان1زاهدان

دامداری6955
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر روستای کوچینک 

سرچاه
سایر160160خدیجه چاکری فردبانک کشاورزی

دامداری6956
سیستان 

وبلوچستان
سایر300300خواجه علی رازدارصندوق کارآفرینی امیدروستای آزادی-شهرعلی اکبر1هامون

دامداری6957
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200خیر بی بی بامریصندوق کارآفرینی امید2دلگان روستای چاه شور1دلگان

6958

اجرای طرح 

پرورش گوسفند 

وبزداشتی

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

نوک آباد چاه احمد -خاش

روستای ملک آباد
بانک کشاورزی

خیرمحمد زنگی 

زهی
سایر300300

دامداری6959
سیستان 

وبلوچستان
سایر240240داد رحمن بلوچ زادهپست بانکنیکشهر روستای جالیی کلگ2نیک شهر
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کشاورزی6960
سیستان 

وبلوچستان
سایر250250داد محمد کدخداییصندوق کارآفرینی امیدنیکشهر بنت روستای نیام کند2نیک شهر

6961
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر500500دادخدا ناروییبانک کشاورزیزاهدان حسین آباد1زاهدان

کشاورزی6962
سیستان 

وبلوچستان
سایر400400داود بلوچبانک کشاورزینیک شهر روستای جالیی کلگ2نیک شهر

کشاورزی6963
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500داود شهنوازیبانک کشاورزیخاش پشتکوه روستای سوزگز1خاش

پرورش گاوشیری6964
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای سراوانی
سایر500500داود ظفر سراوانیپست بانک

کشاورزی6965
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزینیکشهرروستای آبشکی3نیک شهر

دین محمد 

چاکرزهی
سایر400400

6966
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیروستای شورک1میرجاوه

ذبیح اهلل سارونه 

ریگی
سایر200200

6967
پرورش بزو 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
سایر400400ذبیح اهلل محرم زهیصندوق کارآفرینی امیدکهنک لدی1دلگان

پرورش گوسفندوبز6968
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س و ب شهرستان 

هیرمند روستای کرم مزرعه
سایر300300رحمن سارانیپست بانک

دامدارای6969
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500رسول آزبانک کشاورزیایرانشهر روستای سوراپ2ایرانشهر

خرازی6970
سیستان 

وبلوچستان
سایر240240رضا بامریبانک کشاورزیروستای علی آباد لدی5دلگان

پرورش گاو شیری6971
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500رضا سارانی آزادپست بانکدهکده- زاهدان1زاهدان

6972
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

دهستان خمک روستای لچوی 

۷امام خمینی 

سایر300300رضا شهرکیبانک کشاورزی

کشاورزی6973
سیستان 

وبلوچستان
سایر250250رضا عبدالهیصندوق کارآفرینی امیدچاه محمد چاه شور4دلگان

دامداری6974
سیستان 

وبلوچستان
سایر225225رضا گرامی نیاصندوق کارآفرینی امیدمحله پودینه-شهرعلی اکبر1هامون
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دامداری6975
سیستان 

وبلوچستان
سایر320320رضا ناروییبانک کشاورزیعلی آباد لدی موتور عید محمد5دلگان

دامداری6976
سیستان 

وبلوچستان
سایر240240رقیه حیدرزهی شادپست بانکشهرستان دلگان روستای جلگه3دلگان

6977
گلدوزی لباس 

زنانه بلوچی

سیستان 

وبلوچستان
2کنارک

شهرستان کنارک ، روستای 

ناصر آباد ، روبروی نانوایی ، 

طبقه همکف

سایر400400زبیده داعودیبانک توسعه تعاون

دامداری6978
سیستان 

وبلوچستان
سایر240240زبیده ملک زادهپست بانکشهرستان دلگان روستای جلگه2دلگان

کشاورزی6979
سیستان 

وبلوچستان
سایر300300زبیر آزتونصندوق کارآفرینی امیدنیکشهر دهستان مخت2نیک شهر

دامداری6980
سیستان 

وبلوچستان
سایر240240زران بلوچزهیپست بانکنیکشهر روستای رمضانکلگ2نیک شهر

پرورش گاو شیری6981
سیستان 

وبلوچستان
2سیب و سوران

س وب شهرستان سیب وسوران 

روستایی امین اباد
سایر200200زری دهانیبانک کشاورزی

6982
پرورش گوسفند 

وبز

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

-استان سیستان وبلوچستان 

روستای سامانی-زهک
سایر300300زهرا حسین زاییبانک توسعه تعاون

پرورش گاوشیری6983
سیستان 

وبلوچستان
سایر280280زهرا ده مرده بهروزبانک کشاورزیشهرستان زهک روستای لچوی1زهک

دامداری6984
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200زهرا دهقانصندوق کارآفرینی امیدنیکشهر روستای جوذر2نیک شهر

جواز کسب6985
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200زهره ملک برشانصندوق کارآفرینی امید4ایرانشهر خیابان امام خمینی 2ایرانشهر

طرح زنبورداری6986
سیستان 

وبلوچستان
2میرجاوه

دهستان - شهرستان میرجاوه 

گشت
سایر500500زینب جاللوندبانک توسعه تعاون

سوزن دوزی6987
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200زینب زین الدینیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر بمپور روستا ی توردان2ایرانشهر

حصیربافی6988
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش بخش ایرندگان روستای 

گنز
سایر100100زینب سنجرزهیبانک توسعه تعاون

دامداری6989
سیستان 

وبلوچستان
سایر240240زینب ناروییپست بانکجلگه_دلگان3دلگان
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دامداری6990
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200زینت بامریصندوق کارآفرینی امیدروستای چاه کمال-دلگان 2دلگان

سوزن دوزی6991
سیستان 

وبلوچستان
سایر160160زیور عبدالهیبانک کشاورزیدلگان روستای چاه پیرمحمد1دلگان

سوپرمارکت6992
سیستان 

وبلوچستان
سایر336336ساره بامری یکتاپست بانکروستای گزشاهان4دلگان

کشاورزی6993
سیستان 

وبلوچستان
2قصرقند

بخش - شهرستان قصرقند 

ساربوک ساربوک
سایر240240سعید بلوچیبانک کشاورزی

لوازم خانگی6994
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

شهرستان دلگان روستای 

حسین آباد
سایر400400سعید داودیصندوق کارآفرینی امید

کشاورزی6995
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500سعیده آسکانیبانک کشاورزیبخش سرباز روستای شامشک4سرباز

6996
پرورش گاو شیر و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
سایر496496سکینه بامریپست بانکروستای شه باز1نیمروز

کشاورزی6997
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500سلمه قاسمزاییبانک کشاورزیبخش سرباز روستای کوش4سرباز

دامداری6998
سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

ایرانشهر روستای کلینک حسن 

خانی
سایر500500سلیمان بامری الفصندوق کارآفرینی امید

پروانه کسب6999
سیستان 

وبلوچستان
سایر400400سمیره رییسیبانک کشاورزیشهرستان قصرقند بگان2قصرقند

7000

خرید تراکتور 

 تک 475

دیفرانسیل

سیستان 

وبلوچستان
سایر360360سیاه شهرکیبانک کشاورزیروستای محمدشاهکرم- زهک1زهک

کشاورزی7001
سیستان 

وبلوچستان
سایر300300سیدمحمد درزادهصندوق کارآفرینی امیدنیک شهر روستای شگیم پایین12نیک شهر

دامداری7002
سیستان 

وبلوچستان
سایر320320سیف اهلل پرکیپست بانکچاهشور-دلگان3دلگان

دامداری7003
سیستان 

وبلوچستان
سایر280280سیف اهلل رخشابانک کشاورزیسردشت3دلگان

دامداری7004
سیستان 

وبلوچستان
4سیب و سوران

س وب شهرستان سیب وسوران 

روستایی رحمت آباد چاه کنبرک
سایر500500شامراد دهانیبانک کشاورزی
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7005
خدمات 

کامپیوتری

سیستان 

وبلوچستان
1سراوان

کوچه - خیابان محمد مصطفی 

11
بانک توسعه تعاون

شایسته واحدی 

ریکی
سایر500500

کشاورزی7006
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند کاجو 

روستای گتیگ
سایر240240شدری رییسیبانک کشاورزی

کشاورزی7007
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدنیکشهرروستای شگیم2نیک شهر

شمس خاتون 

رییسی
سایر200200

دامداری7008
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکشهرستان دلگان روستای جلگه2دلگان

شمس خاتون 

نارویی
سایر240240

پرورش گاوشیری7009
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای قلعه 

کنگ
سایر500500شمسی میربانک کشاورزی

دامداری7010
سیستان 

وبلوچستان
سایر300300شه در ریگیپست بانکزاهدان روستا پببی2زاهدان

دامداری7011
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500شهسوار جبل زهیبانک توسعه تعاونایرانشهر روستای سرکهوران2ایرانشهر

7012
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
سایر240240شهمراد شاه ولی برپست بانکروستای چاه گزی1دلگان

پرورش گاو شیری7013
سیستان 

وبلوچستان
سایر250250صابر بامریصندوق کارآفرینی امیدچاه محمد چاه شور1دلگان

دامداری7014
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

سیستان و بلوچستان شهرستان 

نیکشهر بخش الشارشهر اسپکه
سایر396396صابره درزادهبانک کشاورزی

کشاورزی7015
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان قصرقند روستای هیت1قصرقند

صاجب خاتون 

رییسی
سایر240240

دامدارای7016
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکایرانشهر ابتر روستای آزمن آباد2ایرانشهر

صاحب داد 

شهدادزهی
سایر320320

دامداری7017
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500صادق خاراصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر شهردراز2ایرانشهر

7018
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر200200صدیقه ناروییپست بانکزر آباد- نصرت آباد - زاهدان1زاهدان

7019
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر500500صغری شیبانیبانک کشاورزیحرمک خیابان بسیج1زاهدان
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7020
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای ملک حیدری
سایر500500صفر زوری علی آبادبانک کشاورزی

7021

پرورش و 

نگهداری گوسفند 

و بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر300300صفر سیاهگلیصندوق کارآفرینی امیدبنجار روستای قاسم آباد1زابل

حصیربافی7022
سیستان 

وبلوچستان
سایر460460صفر صیادبانک توسعه تعاونصیادان سفلی-شهرعلی اکبر1هامون

دامداری7023
سیستان 

وبلوچستان
سایر150150صفیه خدریبانک کشاورزیروستای خدری-شهرعلی اکبر2هامون

7024
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر165165طارق آالدهبانک کشاورزیمیرجاوه ملک آباد1میرجاوه

دامداری7025
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200طیبه عباسیصندوق کارآفرینی امیدایرانشهر دامن روستای کوهیگان1ایرانشهر

دامداری7026
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500عباس بیکیبانک کشاورزینیمروز روستای باالخانه1نیمروز

خواروبارفروشی7027
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200عباس جان آبادیبانک توسعه تعاونشهرک حسن آباد1هامون

دامداری7028
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدروستای سنچولی- شهرعلی اکبر1هامون

عباس دوستی 

سنچولی
سایر200200

پرورش گاو شیری7029
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای شیرمحمد چراغ
سایر500500عباس زابلی جزینکبانک کشاورزی

پرورش گاوشیری7030
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای سراوانی
سایر300300عباس سراوانیپست بانک

کشاورزی7031
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500عباس علی ریگیبانک کشاورزیروستای کلینک اعظم خانی3ایرانشهر

7032

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

سیستان 

وبلوچستان
سایر300300عباس محمدقاسمیصندوق کارآفرینی امیدبنجار روستای امامیه1زابل
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7033

پرورش و 

نگهداری گوسفند 

و بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر500500عباس مهنوریبانک کشاورزیبنجار قاسم آباد1زابل

خواروبارفروشی7034
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500عباس میرشاهبانک توسعه تعاوننیمروز روستای باالخانه1نیمروز

دامداری7035
سیستان 

وبلوچستان
سایر320320عبدالجبار بامریپست بانکهیتک کالکنتک3دلگان

دامداری7036
سیستان 

وبلوچستان
سایر240240عبدالرحمن بامریپست بانکشهرستان دلگان روستای جلگه2دلگان

دامداری7037
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

سیستان و بلوچستان شهرستان 

نیکشهر بخش الشار روستای 

کهنک میرآباد

بانک کشاورزی
عبدالرحمن بلوچ 

الشاری
سایر396396

کشاورزی7038
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدنیک شهر روستای جوکان2نیک شهر

عبدالرحیم پهلوانی 

زاده
سایر400400

دامداری7039
سیستان 

وبلوچستان
5دلگان

شهرستان دلگان روستای چاه 

3شور
سایر350350عبدالرحیم عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

7040
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر200200عبدالرشید ریگیبانک کشاورزیروستای چاه مراد علی1میرجاوه

دامداری7041
سیستان 

وبلوچستان
سایر320320عبدالسالم اولیاییبانک کشاورزی29192492596نیک شهر

دامداری7042
سیستان 

وبلوچستان
2سیب و سوران

س وب شهرستان سیب وسوران 

روستایی کالن
سایر250250عبدالسالم دهواریبانک کشاورزی

دامداری7043
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200عبدالصمد بلوچزهیپست بانکنیکشهر روستای جالیی کلگ2نیک شهر

دامداری7044
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونخاش خیابان انقالب2خاش

عبدالعزیز کوهبان 

گروکی
سایر500500

دامداری7045
سیستان 

وبلوچستان
2سیب و سوران

س وب شهرستان سیب وسوران 

بخش هیدوچ روستایی کشهک
سایر250250عبدالغفور پرکیبانک کشاورزی

دامداری7046
سیستان 

وبلوچستان
سایر240240عبدالغنی بامریبانک کشاورزیکالکنتک3دلگان
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کشاورزی7047
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدبزمان روسای گسک2ایرانشهر

عبدالقادر 

جهانگیرزهی
سایر500500

7048
نهال کاری و 

گشت گندم

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش بخش ایرندگان 

روستای رحمان اباد
بانک کشاورزی

عبدالقادر فاتحی 

دادکان
سایر500500

فروش خدمات7049
سیستان 

وبلوچستان
2چابهار

نگور خیابان قدس جنب آب و 

فاضالب شهری
سایر250250عبدالقیوم پرموزصندوق کارآفرینی امید

دامداری7050
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500عبدالکریم ناروییبانک کشاورزیبزمان روستای گوانز2ایرانشهر

دامداری7051
سیستان 

وبلوچستان
سایر400400عبداهلل رخشانیصندوق کارآفرینی امیدنیکشهر روستای پتان2نیک شهر

دامداری7052
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200عبداهلل سارانیپست بانکنیکشهر روستای آبگیشان3نیک شهر

کشاورزی7053
سیستان 

وبلوچستان
4سرباز

استان س و ب شهرستان سرباز 

بخش سرباز روستای کجدر
سایر500500عبداهلل نامداریبانک کشاورزی

مغازه داری7054
سیستان 

وبلوچستان
سایر240240عبدالمجید زرینپست بانکشهرستان بزمان روستای مکسان2ایرانشهر

کشاورزی7055
سیستان 

وبلوچستان
سایر400400عبداله بلوچزهیصندوق کارآفرینی امیدنیک شهر روستای زیرک اباد2نیک شهر

کشاورزی7056
سیستان 

وبلوچستان
سایر500200عبداله دیده وربانک کشاورزیایرانشهر روستای دامن ،کهنو3ایرانشهر

پرورش گوسفندوبز7057
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س و ب شهرستان 

هیرمند روستای عیدوسهراب
سایر500500عبداله مهرافشانپست بانک

7058
نهال کاری و 

گشت گندم

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش دهستان 

سنگان روستای چاه سم
بانک کشاورزی

عبدالواحد حسین 

زهی زمانی
سایر300300

7059
نهال کاری 

وکشت گندم

سیستان 

وبلوچستان
سایر150150عبدالواحد میربلوچبانک کشاورزیخاش پشتکوه ده باال5خاش

دامداری7060
سیستان 

وبلوچستان
سایر300300عبدامالک دبیقیپست بانکزاهدان روستا خواجه مسک2زاهدان
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7061

پرورش و 

نگهداری گوسفند 

و بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر300300عبدل گرگیج نسبصندوق کارآفرینی امیدبنجار قاسم آباد1زابل

پرورش گاوشیری7062
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

-استان سیستان وبلوچستان 

روستای کود-زهک
سایر500500عزیز اله میرشکاریصندوق کارآفرینی امید

دامداری داشتی7063
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500عزیزاله رامشبانک کشاورزیشهرستان نیمروز روستای پیران2نیمروز

دامداری7064
سیستان 

وبلوچستان
سایر300300عزیزاله شاهوزاییپست بانکزاهدان روستا سام2زاهدان

پرورش گاوشیری7065
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان زهک روستای قلعه نو1زهک

عصمت راشکی 

قلعه نو
سایر480480

دامداری7066
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200عصمت شیبکبانک کشاورزیمحله پودینه-شهرعلی اکبر1هامون

پرورش گاوشیری7067
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک بخش جزینک روستای 

خانه های مولوی
سایر500500عطااهلل سارانیبانک کشاورزی

دامداری7068
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکشهرستان دلگان روستای گزگر5دلگان

ععبدالریوف 

عبدالهی
سایر240240

دامداری7069
سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

شهرستان ایرانشهر بزمان 

روستای طشت
سایر500500علی اربابیصندوق کارآفرینی امید

دامداری7070
سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

شهرستان ایرانشهر بزمان 

روستای علی اباد
سایر320320علی اربابیپست بانک

پرورش گاو شیری7071
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- استان سیستان و بلوچستان

روستای کود- شهرستان زهک
سایر500500علی اشترکبانک توسعه تعاون

پرورش گاو شیری7072
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- استان سیستان و بلوچستان

بخش - شهرستان زهک

روستای شیر محمد - جزینک

چراغ

سایر500500علی اصغر میربانک کشاورزی

کشاورزی7073
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200علی اصغر ناروییصندوق کارآفرینی امیدبزمان روستای تشت1012ایرانشهر

پرورش گاو شیری7074
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکدهکده- زاهدان1زاهدان

علی اکبر علی 

محمد
سایر500500
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قایق صیادی7075
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500علی اکبر مرادزادهبانک کشاورزیچابهار روستای بریس3چابهار

مغازه داری7076
سیستان 

وبلوچستان
سایر320320علی بامریپست بانکدلگان مرکز شهر2دلگان

پرورش گاو شیری7077
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای قرقری
سایر500500علی بزیپست بانک

پرورش گاو شیری7078
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- استان سیستان و بلوچستان

روستای بزی - شهرستان زهک

الری

سایر500500علی بزیبانک کشاورزی

پرورش گوسفندوبز7079
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای سراوانی
بانک کشاورزی

علی رضا شاهبازی 

تخت شاه
سایر200200

7080
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای ندام شرقی
سایر500500علی رضا صوفیبانک کشاورزی

پرورش گوسفندوبز7081
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای نهنگی
سایر500500علی سارانیبانک کشاورزی

7082

خرید خودرو باری 

جهت حمل بار 

روستایی

سیستان 

وبلوچستان
1سراوان

سراوان روستای پرکنت خیابان 

رحمت للعالمین
سایر500500علی سپاهی سیبصندوق کارآفرینی امید

7083
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

علیجان گلزار
سایر500500علی سنچولیبانک کشاورزی

پرورش گوسفندوبز7084
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای زوراباد
سایر200200علی شیخپست بانک

دامداری7085
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500علی شیخیبانک کشاورزیروستای ناصرآبادعلیا1نیمروز

پرورش گاو شیری7086
سیستان 

وبلوچستان
سایر320320علی عبدالهیپست بانکچاه شور2دلگان
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پرورش گاو شیری7087
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- استان سیستان و بلوچستان

روستای - شهرستان زهک

اشترک

سایر500500علی غفران عیاربانک توسعه تعاون

7088

پرورش و 

نگهداری گوسفند 

و بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر300300علی میریصندوق کارآفرینی امیدبنجار خ والیت1زابل

7089

پرورش و 

نگهداری گوسفند 

و بز

سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدبنجار قاسم آباد1زابل

علیرضا ابراهیمی 

صبور
سایر300300

پرورش گاو شیری7090
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- ستان سیستان و بلوچستان

روستای - شهرستان زهک

(جنوب کود)اشترک 

بانک توسعه تعاون
علیرضا اشترک 

شهرستان
سایر500500

دامداری7091
سیستان 

وبلوچستان
سایر400400علیرضا جهانگیریصندوق کارآفرینی امیدمسجدابوالفضل_بزمان3ایرانشهر

پرورش مرغ بومی7092
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500علیرضا دهمردهبانک کشاورزیشهرستان زهک روستای قلعه نو1زهک

7093
پرورش گوسفند 

وبز

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

-استان سیستان وبلوچستان 

روستای کمک-شهرستان زهک
سایر500500علیرضا دهمردهصندوق کارآفرینی امید

پرورش گوسفندوبز7094
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای شرکت چاه
سایر200200علیرضا دوکلهپست بانک

پرورش گوسفندوبز7095
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای فخیره اولیا
سایر300300علیرضا فخیرهپست بانک

پرورش گاو شیری7096
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- استان سیستان و بلوچستان

بخش - شهرستان زهک

روستای شیرمحمد - جزینک

چراغ

سایر500500علیرضا میربانک کشاورزی

دامداری7097
سیستان 

وبلوچستان
سایر300300علیرضا هوتیصندوق کارآفرینی امیدنیکشهر روستای جوکان2نیک شهر

7098
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
1زاهدان

روستای - حرمک - زاهدان

قرقروک
سایر500500علیرضا یاری امیاریپست بانک



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

خرید تراکتور7099
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای 

جزینک
سایر420420عوض علی محمدیبانک کشاورزی

دامداری7100
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیبزمان روستای شور2ایرانشهر

عید محمد 

قلندرزهی یوسف 

ابادی

سایر500400

دامداری7101
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

نیکشهر روستای داروکان بیتاب 

جم
سایر320320عیدالوهاب غفوریبانک کشاورزی

7102

پرورش و 

نگهداری گوسفند 

و بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر300300عیسی آذریان نژادبانک کشاورزیبنجار روستای حاجی عبداهلل1زابل

پرورش طیور7103
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونبنجار قاسم آباد1زابل

عیسی حاجی 

حسینی
سایر250250

دامداری7104
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

شهرستان نیمروز روستای 

محمدآباد ادیمی
سایر500500عیسی راحتیبانک کشاورزی

7105

پرورش و 

نگهداری گوسفند 

و بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر300300عیسی غالمحسینیبانک کشاورزیبنجار قاسم آباد1زابل

پرورش گاو شیری7106
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500عیسی میرپست بانکدهکده- زاهدان1زاهدان

کشاورزی7107
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

گرداک
سایر240240غالم بلوچبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری7108
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- استان سیستان و بلوچستان 

روستای علی - شهرستان زهک

آخوند

سایر500500غالم حسین میریبانک کشاورزی

پرورش گاوشیری7109
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500غالم علی ذادمردیبانک کشاورزیزهک روستای خدابخش1زهک

پرورش گاو شیری7110
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- استان سیستان و بلوچستان

روستای علی - شهرستان زهک

آخوند

سایر500500غالمحسین جهانتیغبانک کشاورزی

پرورش گاوشیری7111
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند شهرک ساسولی
سایر300300غالمرضا بارانیپست بانک
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پرورش گوسفندوبز7112
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای شرکت چاه
سایر200200غالمرضا بورک زاییپست بانک

دامداری7113
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500غالمرضا پورکهخاییبانک کشاورزیروستای غالمعلی1نیمروز

پرورش گوسفندوبز7114
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س و ب شهرستان 

هیرمند روستای شهرک علی 

حسینا

سایر300300غالمرضا سارانیپست بانک

پرورش گوسفندوبز7115
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای محمد قاسم 

مندیالن

سایر300300غالمعلی فیروزکوهیپست بانک

کشاورزی7116
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکالدیز روستای کهنوک1میرجاوه

فاطمه دانش پژوه 

ریگی
سایر165165

نجاری7117
سیستان 

وبلوچستان
سایر400400فاطمه رفعت نیابانک کشاورزیبمپور5ایرانشهر

سوزن دوزی7118
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

کوشک
سایر8080فاطمه رییسیبانک کشاورزی

7119
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر500500فاطمه شیبانیبانک کشاورزیحرمک خیابان بسیج1زاهدان

پرورش گوسفند7120
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500فاطمه شیخیبانک کشاورزیشهرک گلخانی2نیمروز

پرورش گاو شیری7121
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

-استان سیستان وبلوچستان 

روستای ملک حیدری-زهک
سایر400400فرامرز خازن چینصندوق کارآفرینی امید

7122
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیمیرجاوه روستای سعید اباد1میرجاوه

فرزاد دانش پژوه 

ریگی
سایر215215

کشاورزی7123
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500فرزانه جمال زهیبانک کشاورزیبخش سرباز روستای پیر4سرباز

دامداری7124
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500فرشته دامنیبانک توسعه تعاونایرانشهر روستای کریم اباد1ایرانشهر

پرورش دام سبک7125
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

استان سیستان و بلودستان 

شهرستان خاش بخش 

ایرنىدگان روستای باغک

سایر500500فرهاد شهدادزهیبانک توسعه تعاون
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کشاورزی7126
سیستان 

وبلوچستان
سایر240240فرهاد صادقیپست بانکنیکشهر روستای کشیک2نیک شهر

7127
پرورش گوسفند 

وبز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

نوک آباد روستای کریم آباد 

ماریشان
سایر300300فرهاد نگارشیبانک کشاورزی

حصیربافی7128
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

برج میل - شهرستان هیرمند 

گل
سایر140140فریبا کریم کشتهصندوق کارآفرینی امید

گوسفند داشتی7129
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش روستای 

گزدانان
سایر200200فریبا گزوییبانک کشاورزی

دامداری7130
سیستان 

وبلوچستان
سایر300300فضل اله نوریصندوق کارآفرینی امیدروستای تیمورآباد-شهرعلی اکبر2هامون

دامداری7131
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیبخش سرباز روستای کزور3سرباز

فیض محمد برف 

پور
سایر500500

دامداری7132
سیستان 

وبلوچستان
3دلگان

شهرستان دلگان روستای چاه 

میرک
سایر240240قاسم بامریپست بانک

7133
کشت - کشاورزی 

نخیالت وزراعت

سیستان 

وبلوچستان
سایر400400قاسم سالحیپست بانکایرانشهر دامن روستای پازرد3ایرانشهر

7134
پرورش و 

نگهداری گاو

سیستان 

وبلوچستان
سایر400400قاسم شیرزاییصندوق کارآفرینی امیدبنجار روستای ژاله ای1زابل

7135
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر500500کبری شیبانیبانک کشاورزیحرمک خیابان بسیج1زاهدان

دامداری7136
سیستان 

وبلوچستان
سایر240240کریم بخش چاکریپست بانکشهرستان دلگان بخش جلگه2دلگان

دامداری7137
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

سیستان و بلوچستان شهرستان 

نیکشهر بخش الشار روستای 

گوانک

سایر237237کریم بخش رییسیبانک کشاورزی

کشاورزی7138
سیستان 

وبلوچستان
سایر320320کریم مکسانیپست بانکچاه محمد چاه شور1دلگان

پرورش گاو شیری7139
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- استان سیستان و بلوچستان

روستای - شهرستان زهک

حسین میردل

سایر500500کلثوم موحد نصربانک کشاورزی
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پرورش گاوشیری7140
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

نوک آباد دهستان گوهر کوه 

محمد آباد ، روستای کمال آباد
بانک کشاورزی

کمال الدین 

محمدانی رشید
سایر350350

7141
پرورش گوسفند 

وبز

سیستان 

وبلوچستان
سایر320320کمال عبدالهیپست بانکگل آباد چاه شور2دلگان

خواربارفروشی7142
سیستان 

وبلوچستان
2سراوان

سراوان بم پشت روستای 

سرجنگان
سایر375375گل بی بی درازهیبانک توسعه تعاون

پرورش گوسفندوبز7143
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س و ب شهرستان 

هیرمند روستای کریم کشته
سایر500500گل محمد سارانیبانک کشاورزی

مغازه داری خرازی7144
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای حمیری
سایر400400گل محمد هوتیبانک کشاورزی

کشاورزی7145
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند روستای 

چوت آباد
بانک کشاورزی

الل بخش چوت 

آبادی
سایر240240

دامداری7146
سیستان 

وبلوچستان
2نیک شهر

نیکشهر دهستان هیچان محله 

پیر کهور
سایر200200الل بی بی میریصندوق کارآفرینی امید

دامدارای7147
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500الل ملک پردلبانک توسعه تعاوندهستان ابتر روستای احمد اباد1ایرانشهر

7148

پرورش و 

نگهداری گوسفند 

و بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر300300ماشااهلل کوهکنصندوق کارآفرینی امیدبنجار قاسم آباد1زابل

دامداری7149
سیستان 

وبلوچستان
پست بانککهنک لدی_دلگان3دلگان

ماشااهلل هاشمزهی 

خواه
سایر240240

دامداری7150
سیستان 

وبلوچستان
3سرباز

شهرستان سرباز بخش سرباز 

کالت روستای کجدر
سایر500500ماه جهان غالم زاییبانک کشاورزی

دامداری7151
سیستان 

وبلوچستان
سایر300300ماهی بامریصندوق کارآفرینی امیدشهرستان دلگان روستای جلگه2دلگان

دامداری7152
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200ماهی محرم زهیصندوق کارآفرینی امیدهودیان2دلگان

دامداری7153
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیخاش دوربن رحمت آباد1خاش

مبین شهنوازی 

رحیمی
سایر500500

پرورش گاوشیری7154
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان روستای دهستان 

خمک روستای جانی گل زار
سایر500500مجتبی سنجرانیبانک کشاورزی
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7155

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

سیستان 

وبلوچستان
سایر400400مجتبی شیخ ویسیصندوق کارآفرینی امیدبنجار قاسم آباد1زابل

پرورش گاوشیری7156
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای دشتک
سایر500500مجتبی صابریبانک کشاورزی

دامداری7157
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500مجتبی کیخابانک کشاورزیروستای گلخانی1نیمروز

سوپرمارکت7158
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

شهرستان دلگان روستای 

کهنک لدی
سایر300300مجید بامریصندوق کارآفرینی امید

دامداری7159
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش روستای افتخار 

اباد
سایر500500مجید توحیدی بزیبانک کشاورزی

دامداری7160
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200مجید شهلی برصندوق کارآفرینی امیدکهنک لدی_دلگان3دلگان

دامداری7161
سیستان 

وبلوچستان
سایر250250مجید شیهکیصندوق کارآفرینی امیدمرکزشهر2دلگان

دامداری7162
سیستان 

وبلوچستان
سایر240240مجید ناروییپست بانکشهرستان دلگان روستای جلگه2دلگان

دامداری7163
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500محبعلی صادقیبانک کشاورزینیمروز روستای صادقی1نیمروز

دامداری7164
سیستان 

وبلوچستان
سایر240240محسن بامریپست بانکچگردک2دلگان

کشاورزی7165
سیستان 

وبلوچستان
2نیک شهر

نیکشهر دهستان چاهان 

روستای تابکتل
سایر200200محسن بلوچپست بانک

دامداری7166
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

شهرستان دلگان روستای 

حسین آباد
سایر280280محسن داودی پناپست بانک

دامداری7167
سیستان 

وبلوچستان
سایر320320محسن شه بخشپست بانکمسجدابوالفضل_بزمان4ایرانشهر

7168
نهال کاری و 

گشت گندم

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش روستای نوک 

اباد گرنچین
سایر185185محسن شهنوازیبانک توسعه تعاون

پرورش گاو شیری7169
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500محمد ابراهمپست بانکدهکده- زاهدان1زاهدان
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کشاورزی7170
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500محمد اسالم داودیصندوق کارآفرینی امیدبزمان روستای سرابک2ایرانشهر

گاوشیری7171
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

-استان سیستان وبلوچستان 

روستای اشترک-زهک
سایر300300محمد اشترکبانک کشاورزی

7172

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

سیستان 

وبلوچستان
سایر500500محمد اله صوفیپست بانکبنجار روستای غالمان1زابل

کشاورزی7173
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیراسک شکر جنگل2سرباز

محمد انور بلوچ 

رحمتی
سایر295295

7174
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر200200محمد ایوب ریگیبانک کشاورزیمیرجاوه روستای باگو1میرجاوه

پرورش گوسفندوبز7175
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای قرقری
سایر390390محمد آذرخشپست بانک

7176

پرورش و 

نگهداری گوسفند 

و بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر400400محمد آذریانصندوق کارآفرینی امیدبنجار روستای حسین آباد جر1زابل

دامداری7177
سیستان 

وبلوچستان
سایر376376محمد باشندهپست بانکنیک شهرروستای غریب آباد2نیک شهر

پرورش شترمرغ7178
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

شهرستان زهک روستای 

شاهکرم
سایر500500محمد بخته ییبانک کشاورزی

نانوایی7179
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکزاهدان روستا خواجه مسک2زاهدان

محمد حسین 

ریگی شاهوزهی
سایر300300

پرورش دام7180
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

روستای اسماعیل -شهرعلی اکبر

قنبر
سایر200200محمد راهدارصندوق کارآفرینی امید

مغازه داری7181
سیستان 

وبلوچستان
سایر240240محمد رزمگهپست بانکشهرستان بزمان روستای گیان2ایرانشهر

دامداری7182
سیستان 

وبلوچستان
سایر360360محمد رستخیزپست بانکبزمان3ایرانشهر

دامداری7183
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکزاهدان روستا شهداد اباد2زاهدان

محمد رفیع بندو 

قنبرزهی
سایر300300

پرورش گاوشیری7184
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای کندرک
سایر500500محمد ریکیبانک کشاورزی
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پروانه کسب7185
سیستان 

وبلوچستان
سایر400400محمد رییسیبانک کشاورزیشهرستان قصرقند کورسر2قصرقند

پرورش مرغ بومی7186
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای ندام شرقی
بانک کشاورزی

محمد سرگلزایی 

مهر
سایر300300

خرید شناور7187
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500محمد شاریهاصندوق کارآفرینی امیدچابهار بندر صیادی بریس3چابهار

تعمیرگاه اتومبیل7188
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200محمد شهدادیپست بانکشهرمحمداباد1هامون

7189

پرورش و 

نگهداری گوسفند 

و بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر300300محمد شهرکیصندوق کارآفرینی امیدبنجار روستای دهنو گلمیر1زابل

7190

بهسازی و 

نوسازی جایگاه 

دام سبک

سیستان 

وبلوچستان
سایر300300محمد شهرکیبانک کشاورزیجزینک- زهک 1زهک

7191
نهال کاری و 

گشت گندم

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

 12شهرستان خاش روستای 

بهمن
سایر360360محمد شهنوازیبانک کشاورزی

7192

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

سیستان 

وبلوچستان
سایر300300محمد شیخ ویسیصندوق کارآفرینی امیدبنجار روستای قاسم آباد1زابل

پرورش گاوشیری7193
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

زهک بخش جزینک روستای 

قزاق
سایر500500محمد شیخیبانک کشاورزی

دامداری7194
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکزاهدان روستا پببی2زاهدان

محمد عظیم 

محمدانی ریگی
سایر300300

پرورش گاو شیری7195
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500محمد علی محمدپست بانکدهکده- زاهدان1زاهدان

پرورش گاو شیری7196
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500محمد علی محمدیپست بانکدهکده- زاهدان1زاهدان

پرورش گوسفندوبز7197
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای فخیره اولیا
سایر300300محمد فیروزی مقدمپست بانک

دامداری7198
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکزاهدان روستا همت اباد2زاهدان

محمد گل 

شاهوزهی
سایر300300
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دامداری7199
سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

شهرستان ایرانشهربزمان 

روستای علی اباد
سایر320320محمد مرادیپست بانک

پرورش گوسفندوبز7200
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای ابراهیم اباد
سایر300300محمد مالشاهیبانک کشاورزی

دامدارای7201
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500محمد میرزاییصندوق کارآفرینی امیددامن سرجوب2ایرانشهر

دامداری7202
سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

شهرستان ایرانشهربزمان 

روستای علی اباد
سایر320320محمد ناروییپست بانک

پرورش گاو شیری7203
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500محمد نوریپست بانکدهکده- زاهدان1زاهدان

7204

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

سیستان 

وبلوچستان
سایر500500محمد هراتی خیریصندوق کارآفرینی امیدبنجار روستای محمد آباد هراتی2زابل

پرورش گاو شیری7205
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500محمد همت احسانپست بانکدهکده- زاهدان1زاهدان

خرید دام سبک7206
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش بخش ایرندگان 

روستای نا بهری
بانک کشاورزی

محمد یوسف 

جمشید زهی
سایر500500

دامداری7207
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدشهرک سنچولی-شهرعلی اکبر2هامون

محمدحسین 

سنچولی
سایر200200

7208
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیحرمک1زاهدان

محمدحنیفه 

براهویی نوری
سایر500500

دامداری7209
سیستان 

وبلوچستان
سایر320320محمدرضا بزمانیپست بانکگیمان3ایرانشهر

7210
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای لچوی
سایر500500محمدرضا پروازبانک کشاورزی

خواروبارفروشی7211
سیستان 

وبلوچستان
1هامون

شهرستان هامون روستای 

فیروزه ای
بانک توسعه تعاون

محمدرضا حلیم 

نوری
سایر250250

7212
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
سایر20020محمدرضا میرشاهبانک کشاورزیشهرستان زهک روستای گوری1زهک
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دامداری7213
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200محمدرضا نوریصندوق کارآفرینی امیدشهرک سنچولی-شهرعلی اکبر1هامون

7214
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
2زهک

شهرستان زهک روستای جانی 

گلزار
بانک کشاورزی

محمدعظیم 

سنجرانی
سایر500500

دامداری7215
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکزاهدان روستا چاه رحیم2زاهدان

محمدعلی اسمعیل 

زهی کورینی
سایر300300

دامداری7216
سیستان 

وبلوچستان
سایر320320محمدعلی بامریانپست بانکروستای احمداباد5دلگان

پرورش گوسفندوبز7217
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای گله چاه
سایر300300محمدعلی سارانیپست بانک

7218

پرورش و 

نگهداری گوسفند 

و بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر300300محمدعلی سیاهگلیصندوق کارآفرینی امیدبنجار قاسم آباد1زابل

دامداری7219
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500محمود حسن زادهبانک کشاورزیروستای دهنو پیران1نیمروز

پرورش گوسفندوبز7220
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان سو ب شهرستان هیرمند 

روستای دهنو علیخان
پست بانک

محمود رضا 

میربزرگ
سایر160160

پرورش گوسفندوبز7221
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س و ب شهرستان 

هیرمند روستای عیدو سهراب
سایر500500محمود رودینیپست بانک

7222
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر190190محمود ریگی الدزبانک کشاورزیمیرجاوه روستای میرکوه1میرجاوه

دامداری7223
سیستان 

وبلوچستان
سایر300300محمود ژاله گیربانک کشاورزینیمروز روستای شهرک گلخانی2نیمروز

پرورش گوسفندوبز7224
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای دهنو علیخان
سایر200200محمود شیبکپست بانک

کشاورزی7225
سیستان 

وبلوچستان
سایر350350محمود عبدالهیصندوق کارآفرینی امیدجبراباد3دلگان
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دامداری7226
سیستان 

وبلوچستان
سایر300300محمود محمدانیپست بانکزاهدان روستا پببی2زاهدان

پرورش بره پرواری7227
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای صفدر میربیک
سایر500500محمود محمدیبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری7228
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- استان سیستان و بلوچستان

روستای کود- شهرستان زهک
سایر500500محمود میرشکاربانک توسعه تعاون

7229
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای عیسی 

فقیر
سایر200200محمود ناروییبانک کشاورزی

پرورش گوسفندوبز7230
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای دهمرده 

سیادک

سایر240240مدینه ده مردهپست بانک

پرورش دام سبک7231
سیستان 

وبلوچستان
سایر400400مراد امیریصندوق کارآفرینی امیدچابهار روستای کمبل باال2چابهار

کشاورزی7232
سیستان 

وبلوچستان
پست بانکنیکشهر بنت روستای سرگوست3نیک شهر

مراد بخش 

شاهوزهی
سایر360360

دامداری7233
سیستان 

وبلوچستان
2هامون

روستای -شهرعلی اکبر

محمدصفر
سایر300300مرتضی آقاییصندوق کارآفرینی امید

7234
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
سایر350350مرتضی عبدالهیصندوق کارآفرینی امیدروستای کهنک کالکنتک1دلگان

7235
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک روستای علی 

جعفر
سایر500500مرتضی میربانک کشاورزی

دامداری7236
سیستان 

وبلوچستان
1قصرقند

شهرستان قصرقند بخش 

ساربوک روستای دپ
سایر400400مردابخش دیوداربانک کشاورزی

پرورش طیور7237
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200مرضیه جری زادهبانک کشاورزیبنجار روستا رضا جر1زابل

تولید البسه محلی7238
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان سیستان و بلوچستان 

شهرستان هیرمند
سایر150150مرضیه نوری بامریبانک توسعه تعاون
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خیاطی7239
سیستان 

وبلوچستان
2سیب و سوران

س وب شهرستان سیب وسوران 

روستایی کهن ملک
سایر200200مریم پارسهبانک کشاورزی

7240
خدمات 

کامپیوتری

سیستان 

وبلوچستان
سایر200200مریم صیادیصندوق کارآفرینی امیدصیادان علیا-شهرعلی اکبر1هامون

7241
طرح پرورش 

گوسفند وبزداشتی

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

خاش نوک آباد دهستان 

گوهرکوه روستای شیرآباد
بانک کشاورزی

مسعود قلندرزهی 

جالل آبادی
سایر300300

پرورش گاوشیری7242
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیزهک روستای حسن اکبر1زهک

مسعود وزیری 

شهرکی
سایر500500

دامداری7243
سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

ایرانشهر شهدراز خ مولوی 

کوچه معلم
سایر500500مسلم امیرزهیصندوق کارآفرینی امید

7244
پرورش بز 

وگوسفند

سیستان 

وبلوچستان
سایر280280مصطفی بامریپست بانککهنک کالکنتک1دلگان

دامداری7245
سیستان 

وبلوچستان
3دلگان

شهرستان دلگان روستای علی 

اباد لدی
سایر400400مصطفی بامریصندوق کارآفرینی امید

7246
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
پست بانکحرمک خیابان بسیج1زاهدان

مصطفی براهویی 

اژدری
سایر500500

پرورش گاو شیری7247
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- استان سیستان و بلوچستان

بخش - شهرستان زهک

روستای گوری- جزینک

سایر500500مصطفی پیری جوانبانک کشاورزی

دامداری7248
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200مصطفی خمیده دلصندوق کارآفرینی امیدشهرک سنچولی-شهرعلی اکبر2هامون

دامداری7249
سیستان 

وبلوچستان
بانک توسعه تعاونروستای شوکت سارانی1نیمروز

مصطفی سارانی 

دوستی
سایر500500

پرورش گوسفندوبز7250
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای میرشکار
سایر295295مصطفی گرگیجپست بانک

پرورش گوسفندوبز7251
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای زور اباد
سایر300300مصطفی میری نیاپست بانک

پرواربندی گوساله7252
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای دشتک
سایر500500مصیب صابریبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری7253
سیستان 

وبلوچستان
سایر250250معصوم بامریصندوق کارآفرینی امیددلگان روستای کالنظهور3دلگان
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پرورش دام7254
سیستان 

وبلوچستان
2هامون

-شهرعلی اکبر-شهرسنان هامون

زیارت ابوالفضل
سایر150150معصومه نوریبانک کشاورزی

پرورش گاوشیری7255
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیشهرستان زهک روستای گوری1زهک

مقداد فریفته 

جهانتیغ
سایر500500

7256
نهال کاری و 

گشت گندم

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش دهستان 

پشتکوه روستای بیلری
سایر500500ملک خاتون میربلوچصندوق کارآفرینی امید

دامداری7257
سیستان 

وبلوچستان
سایر400400ملک محمد رییسیبانک کشاورزینیکشهرروستای نیکوجهان2نیک شهر

دامداری7258
سیستان 

وبلوچستان
سایر320320ملنگ گمشادیپست بانکحمیداباد_دلگان4دلگان

کشاورزی7259
سیستان 

وبلوچستان
سایر360360منا رییسیپست بانکنیکشهر روستای هیچان2نیک شهر

7260

پرورش و 

نگهداری گوسفند 

و بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر200200منصور وظیفه دانصندوق کارآفرینی امیدبنجار قاسم آباد1زابل

7261
مرغ فروشی ومرغ 

پرکنی

سیستان 

وبلوچستان
سایر200200منیره رستگارنژادبانک توسعه تعاونشهریتان هامون شهرمحمدآباد1هامون

7262
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
سایر320320مهدی بامریپست بانکروستای حسین آباد2دلگان

پرورش گاوشیری7263
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500مهدی پیری اولبانک کشاورزیزهک روستای شاهمیر آبادپیری1زهک

دامداری داشتی7264
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500مهدی جهانی منشبانک کشاورزیروستای غالمعلی1نیمروز

پرورش گاوشیری7265
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500مهدی راشکیبانک کشاورزیشهرستان زهک روستای قلعه نو1زهک

پرورش گوسفندوبز7266
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای دهنو علیخان
سایر300300مهدی سنجرانیپست بانک

پرورش گاوشیری7267
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش جزینک 

روستای دشتک
سایر500500مهدی شهرکی دلیربانک کشاورزی

گوسفند داشتی7268
سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش روستای 

اسماعیل اباد
بانک کشاورزی

مهدی شهنوازی 

مهر
سایر500500
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پرورش گوسفندوبز7269
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای زور اباد
سایر300300مهدی گزمهبانک کشاورزی

7270
پرورش گوسفند و 

بز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
سایر250250مهدی نجاریبانک کشاورزیشهرستان زهک روستای قلعه نو1زهک

آرایشگری زنانه7271
سیستان 

وبلوچستان
سایر150150مهدیه میرشکاریبانک توسعه تعاونبنجار روستای علی آباد جهانتیغ1زابل

دامداری7272
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

شهرستان دلگان روستای 

کهنک لدی
سایر240240مهراب بامریپست بانک

پرورش گوسفندوبز7273
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای دوکله
سایر200200مهراله فیوضاتیبانک کشاورزی

7274
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر200200مهرنگار ریگیبانک کشاورزیروستای کمک1میرجاوه

دامداری7275
سیستان 

وبلوچستان
سایر320320مهگل مرادی فرپست بانکطشت_بزمان3ایرانشهر

دامداری7276
سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

شهرستان ایرانشهربزمان 

روستای طشت
سایر500500مهیم اربابی پورصندوق کارآفرینی امید

پرورش گاو شیری7277
سیستان 

وبلوچستان
سایر400400موسی بامریصندوق کارآفرینی امیدچاه کمال1دلگان

کشاورزی7278
سیستان 

وبلوچستان
1نیک شهر

سیستان و بلوچستان شهرستان 

فنوج
سایر500500موسی بلوچ الشاریبانک کشاورزی

دامداری7279
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200موسی حشمت زادهصندوق کارآفرینی امیدمحله پودینه-شهرعلی اکبر1هامون

7280
پرورش گوسفند 

وبز داشتی

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

نوک آباد چاه احمد روستای 

خنجک مهدی
سایر250250موسی ریگیبانک کشاورزی

7281

پرورش و 

نگهداری گوسفند 

و بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر200200موسی سنچولیصندوق کارآفرینی امیدبنجار روستای قاسم آباد1زابل

7282

پرورش و 

نگهداری گوسفند 

و بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر500500موسی شیخ حسینیبانک کشاورزیبنجار قاسم آباد1زابل
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کشاورزی7283
سیستان 

وبلوچستان
سایر400400موالبخش درزادهصندوق کارآفرینی امیدنیکشهر روستای شهریری2نیک شهر

خواربارفروشی7284
سیستان 

وبلوچستان
3سراوان

سراوان بخش مرکزی روستای 

کهنوک
سایر500500میثم دهواریبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری7285
سیستان 

وبلوچستان
2زابل

-بخش مرکزی-شهرستان زابل

روستای گل محمد بیک
سایر500500میثم صفویبانک کشاورزی

خواربارفروشی7286
سیستان 

وبلوچستان
بانک کشاورزیریگ ملک1میرجاوه

میرحمزه 

گمشادزهی
سایر200200

دامداری7287
سیستان 

وبلوچستان
سایر300300میرخاتون ناروییصندوق کارآفرینی امیدشهرستان دلگان روستای جلگه2دلگان

خرید نیسان7288
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان -سیستان وبلوچستان

عطا محمد- زهک
سایر300300نادر نایگانصندوق کارآفرینی امید

خرازی7289
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500نادر نصرتی مقدمبانک کشاورزیهوشک2سراوان

7290

پرورش و 

نگهداری گاو 

شیری

سیستان 

وبلوچستان
سایر300300نادر هرمک زاییصندوق کارآفرینی امیدبنجار تپه دز1زابل

پرورش گوسفندوبز7291
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س و ب شهرستان 

هیرمند روستای عیدوسهراب
سایر500500نازملک لک زاییپست بانک

دامداری7292
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500ناصر چشکبانک کشاورزیروستای حاجی خدابخش1نیمروز

7293
نهال و گشت 

گندم

سیستان 

وبلوچستان
1خاش

شهرستان خاش دهستان کوشه 

1روستای قلعه رشید 
سایر500500ناصر ساالرزاییصندوق کارآفرینی امید

کشاورزی7294
سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

شهرستان ایرانشهربزمان 

روستای علی اباد
سایر400400نبی سجادی نسبپست بانک

پرورش گوسفندوبز7295
سیستان 

وبلوچستان
1هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای رسول غالم
سایر288288نبی ناروییپست بانک

7296
نانوایی تافتونی 

ماشینی

سیستان 

وبلوچستان
سایر500500ندا پودینهبانک کشاورزیابتدای جاده روستای منصوری4نیمروز
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پرورش گاو شیری7297
سیستان 

وبلوچستان
1نیمروز

بخش -شهرستان نیمروز

روستای شهرک گلخانی-سابوری
سایر220220نرگس بامشادپست بانک

دامداری7298
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200نسرین رییسیصندوق کارآفرینی امیدجلگه_دلگان2دلگان

7299
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر200200نسیمه پشنگبانک کشاورزیمیرجاوه سعیداباد1میرجاوه

دامداری7300
سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

شهرستان ایرانشهر بزمان 

روستای طشت
سایر240240نظر مرادیپست بانک

پرورش دام سبک7301
سیستان 

وبلوچستان
2خاش

شهرستان خاش دهستان 

کارواندر روستای گونیچ
سایر500500نظیر احمد بامریبانک کشاورزی

پرورش گاوشیری7302
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

-استان سیستان وبلوچستان 

روستای بزی شهرکی-زهک
سایر500500نعمت اله جهان تیغبانک کشاورزی

7303
پرورش گوسفند و 

بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر200200نور احمد ریگیبانک کشاورزیمیرجاوه خارستان1میرجاوه

7304
گلخانه صیفی 

جات

سیستان 

وبلوچستان
3سراوان

سراوان بخش بم پشت روستای 

مورتی
سایر500500نوربخش درازهیبانک کشاورزی

7305

پرورش و 

نگهداری گوسفند 

و بز

سیستان 

وبلوچستان
سایر500500نورعلی اکبریانبانک کشاورزیبنجار ده اصغر1زابل

7306
طرح پرورش 

گوسفند وبزداشتی

سیستان 

وبلوچستان
2خاش

نوک آباد گوهرکوه روستای ولی 

آباد
سایر300300نورمحمد ریگیبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری7307
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- استان سیستان و بلوچستان

روستای کود- شهرستان زهک
سایر500500نوروزعلی میرشکاربانک کشاورزی

دامداری7308
سیستان 

وبلوچستان
3سرباز

شهرستان سرباز بخش سرباز 

کالت روستای کجدر
سایر500500نوری زارعیبانک کشاورزی

دامداری7309
سیستان 

وبلوچستان
3سرباز

شهرستان سرباز بخش سرباز 

کالت
سایر500500هاجر محمدیبانک کشاورزی



دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاهاشتغال مستقیمشهرستاناستانعنوان طرحردیف

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

پرورش گوسفندوبز7310
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س و ب شهرستان 

هیرمند روستای عباس خان 

صفرزایی

سایر240240هاجره صفرزاییپست بانک

پرورش گاو شیری7311
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

شهرستان زهک بخش مرکزی 

روستای ده نو سعیدخان
سایر500500هادی خمربانک کشاورزی

دامداری7312
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500هان بی بی کشاورزبانک کشاورزیراسک حودار2سرباز

دامداری7313
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

شهرستان دلگان روستای علی 

آبادلدی
سایر280280وحید بامریپست بانک

دامداری7314
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

شهرستان دلگان روستای گنبد 

علوی
سایر300300وحید قنبری بادصندوق کارآفرینی امید

دامداری7315
سیستان 

وبلوچستان
صندوق کارآفرینی امیدنیکشهر روستای جالیی کلگ2نیک شهر

ولی محمد بلوچ 

زاده
سایر300300

دامداری7316
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500یار محمد شهلی بربانک کشاورزیبزمان روستای تشت2ایرانشهر

دامداری7317
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

شهرستان دلگان روستای 

4چاهشور 
سایر300300یاسر بامریپست بانک

کشاورزی7318
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500یاسر زردارزهیبانک کشاورزیراسک حودار2سرباز

دامداری7319
سیستان 

وبلوچستان
سایر240240یاسر سهرابزهیپست بانکبزمان روستای سفیدآباد3ایرانشهر

دامداری7320
سیستان 

وبلوچستان
2دلگان

شهرستان دلگان روستای 

حسین آباد
سایر280280یاسر فتنه آنگیزپست بانک

دامداری7321
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500یحیی ساربانیبانک کشاورزیروستای کربالیی حیدر1نیمروز

دامداری7322
سیستان 

وبلوچستان
سایر165165یعقوب حیدریصندوق کارآفرینی امیدروستای بلند-شهرعلی اکبر2هامون

دامداری7323
سیستان 

وبلوچستان
2ایرانشهر

ایرانشهر دهستان ابتر روستای 

منجین
سایر500500یعقوب دامنیبانک کشاورزی

پرورش طیور7324
سیستان 

وبلوچستان
سایر200200یعقوب نوراصندوق کارآفرینی امیدبنجار کوچه قبل از قبرستان1زابل
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پرورش گاو شیری7325
سیستان 

وبلوچستان
2زهک

- استان سیستان و بلوچستان

روستای - شهرستان زهک

درویش پیری

سایر500500یوسف پیریبانک توسعه تعاون

7326
پرورش بز و 

گوسفند

سیستان 

وبلوچستان
سایر350350یوسف داودیصندوق کارآفرینی امیدروستای حسین آباد1دلگان

مغازه داری7327
سیستان 

وبلوچستان
سایر240240یوسف سهراب زهیپست بانکشهرستان بزمان روستای کیان2ایرانشهر

کشاورزی7328
سیستان 

وبلوچستان
سایر500500یوسف مستفیصندوق کارآفرینی امید39152879177ایرانشهر

پرورش گوسفندوبز7329
سیستان 

وبلوچستان
سایر320320یونس بامریبانک کشاورزیکهنک لدی1دلگان

پرورش گوسفندوبز7330
سیستان 

وبلوچستان
2هیرمند

استان س وب شهرستان 

هیرمند روستای کندو
سایر500500یونس سارانیبانک کشاورزی

پرورش گاو شیری7331
سیستان 

وبلوچستان
1زهک

- استان سیستان و بلوچستان

روستای دهنو - شهرستان زهک

سردار

سایر240240یونس گرگیچبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

1

پرورش و تکثیر 

قوچ و میش 

وحشی

3الرستانفارس

 جاده الر 8کیلومتر 

صحرا خواجه - بندرعباس 

شمس

وزارت جهاد کشاورزی75005000ابراهیم اسماعیلیصندوق کارآفرینی امید

2

طرح مرتعداری 

گردنه گرمیش 

و آب پلنگی

2ممسنیفارس
- نورآباد ممسنی - فارس 

روستای گر میش- پیر سرخ 
وزارت جهاد کشاورزی700700ابراهیم تیموریصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی500500ابراهیم رحمانیصندوق کارآفرینی امیدشهرستان بوانات سوریان1بواناتفارسکشت زعفران3

4
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200ابراهیم زارعیصندوق کارآفرینی امیدخرامه کربال روستای بنجیر1خرامهفارس

5
پرورش و تولید 

گل نرگس
3رستمفارس

فارس رستم مصیری 

روستای تل سفید منگودرز
وزارت جهاد کشاورزی900900ابراهیم گودرزیپست بانک

6
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

فارس خرامه کربال روستای 

زین اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200ابراهیم لشنیصندوق کارآفرینی امید

7

گلخانه گل رز 

شاخه بریده به 

مساحت نیم 

هکتار 

(هیدروپونیک)

بانک کشاورزیرحمت آباد-پاسارگاد5پاسارگادفارس
ابراهیم محمدی 

حقیقی
وزارت جهاد کشاورزی1180011800

1بواناتفارسکاشت زعفران8
شهرستان بوانات روستای 

جشنیان
وزارت جهاد کشاورزی500500ابراهیم معصومیصندوق کارآفرینی امید

9

طرح پرورش 

بره پرواری 

 راسی400

3شیرازفارس

استان فارس ، شیراز ، بخش 

مرکزی ، سیاخ دارنگون ، 

چنار میشوان

بانک کشاورزی
ابراهیم نوروزی 

چگینی
وزارت جهاد کشاورزی4600700

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

10
صنایع تبدیلی 

کشاورزی
6المردفارس

فارس المرد نیرایی شهرک 

صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی2450024500ابوالحسن دهقانبانک کشاورزی

11
تولید قارچ 

دکمه یی
وزارت جهاد کشاورزی25002500ابوالفضل نغماچیصندوق کارآفرینی امیدبلوار ملت کوچه تاالر افشین5کازرونفارس

12

رنگرزی گیاهی 

الیاف فرش 

دستباف

3شیرازفارس
سطان آباد جنب باغ دکتر 

خدادوست
پست بانک

ابوالقاسم افشاری 

بهمن بیگلو
40004000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدفسارود روستای پاسخن2دارابفارسباشگاه بیلیارد13
ابوالقاسم بیگ 

اینالو
وزارت ورزش و جوانان10001000

14

توسعه پرورش 

گاو شیری و 

پرواری و اصالح 

نژاد دام

5خرامهفارس
فارس خرامه روستای خیر 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500ابوالقاسم قایدیپست بانک

15
پرورش گل 

نرگس
1کازرونفارس

بخش جره - کازرون-فارس

روستای تل ابیض-و باالده
وزارت جهاد کشاورزی440440ابوذر فاموریبانک کشاورزی

16
پرورش قارچ 

خوراکی
1خرامهفارس

استان فارس شهرستان 

خرامه روستای حسن آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200ابوذر مداحیصندوق کارآفرینی امید

17

توسعه تولید 

فرش دستبافت 

غیرمتمرکز

10آبادهفارس
 شهریور، 17آباده، خیابان 

خیابان شهید روستا
بانک توسعه تعاون

ابوذر نجفی 

علمدارلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

18
کاشت و تولید 

زعفران
بانک کشاورزیفارس سروستان برزویه1سروستانفارس

احترام خرمی 

سروستانی
وزارت جهاد کشاورزی375375

1رستمفارسگلیم بافی19
روستای/مصیری/رستم/فارس

 باقری
300300احترام هاشمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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20
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

فارس خرامه روستای قوام 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200احسان بذرافشانصندوق کارآفرینی امید

3رستمفارسگوسفند داشتی21

شهرستان رستم مصیری 

روستای شوسنی خیابان 

شهید چمران منزل علی 

ویس بوستانی

وزارت جهاد کشاورزی12001200احسان بوستانیبانک توسعه تعاون

1گراشفارسپرورش گوسفند22
استان فارس شهرستان 

گراش روستای کنگ وریشه
پست بانک

احسان خورشید 

پور
وزارت جهاد کشاورزی500500

23
دفتر خدمات 

ارتباطی
1نی ریزفارس

روستای تم - نیریز- فارس

شولی
750750احسان دمیریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

24
پرورش قارچ 

خوراکی
1خرامهفارس

شهرستان - استا ن فارس 

روستای سفلی- خرامه 
وزارت جهاد کشاورزی200200احسان علیاییصندوق کارآفرینی امید

25
گاوداری شیری 

و گوشتی
وزارت جهاد کشاورزی1445014450احسان عواطفیبانک کشاورزیروستای علی آباد ملک6ارسنجانفارس

26

شتر مرغ 

 200پرواری 

قطعه

وزارت جهاد کشاورزی39003900احسان مرادیصندوق کارآفرینی امیدروستای مورج شهرک2فیروزآبادفارس

27

دامداری 

گوسفند اصالح 

نژاد ترکی

وزارت جهاد کشاورزی250250احمد احمدیبانک کشاورزیکازرون روستای دریس1کازرونفارس

28
تولیدی شیوا 

بافت رستم
8رستمفارس

روستای/مصیری/رستم/فارس

 بردکوه
وزارت صنعت، معدن و تجارت950950احمد ایوبی فربانک توسعه تعاون
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7المردفارسگوساله پرواری29

شهرستان - استن فارس 

- بخش مرکزی - المرد 

روستای - دهستان سیگار 

دهشیخ

وزارت جهاد کشاورزی80008000احمد بهزادیبانک کشاورزی

30
پرورش قارچ 

خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی380380احمد جهانگیرصندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای قالتخوار1ارسنجانفارس

16المردفارسقالی بافی31
بخش عالمرودشت روستای 

گلدشت
پست بانک

احمد جهانگیری 

فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1گراشفارسپرورش گوسفند32

شهرستان گراش –فارس 

دهستان فداغ روستای –

کنگ و ریشه

وزارت جهاد کشاورزی300300احمد خورشیدپوربانک کشاورزی

33

دامداری 

صنعتی پرورش 

اسب وصادرات

9شیرازفارس
روستای دهنو قلندری خان 

زنیان
بانک کشاورزی

احمد رضا رزم 

آهنگ
وزارت جهاد کشاورزی1110011100

34
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش کربال روستای 

کمجان
وزارت جهاد کشاورزی200200احمد زارعصندوق کارآفرینی امید

5مهرفارسگوساله پرواری35

بخش گله -شهرستان مهر

روستای چاه محمد -دار

حاجی

وزارت جهاد کشاورزی60006000احمد زارعیبانک کشاورزی

36
پرورش گل 

نرگس
1کازرونفارس

بخش جره - کازرون-فارس

-دهستان جره- و باالده

روستای جره

وزارت جهاد کشاورزی650650احمد سهرابیصندوق کارآفرینی امید

37
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
صندوق کارآفرینی امیدخرامه شهرک ایثار1خرامهفارس

احمد علی زارع 

عمادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

38
توسعه کاشت 

زعفران
2خرامهفارس

خرامه روستا ی معزاباد 

جابری
وزارت جهاد کشاورزی375375احمد قوهستانیبانک کشاورزی
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39
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
صندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای هالل آباد1خرامهفارس

احمدرضا 

معتضدیان
وزارت جهاد کشاورزی200200

3اقلیدفارسگاو شیری40
اقلید طغر ادربسته مجتمع 

دامگستر
بانک کشاورزی

احمدعلی 

مسعودی
وزارت جهاد کشاورزی45004500

100100اختر ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف41
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدخرامه معز اباد جابری1خرامهفارسگلیم بافی42
اختر ماه رسولی 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فسافارسمعرق کاری43
 )فسا روستای قاسم آباد 

(کاظم آباد 
200200اردشیر امیریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

950950اردوان حیدریبانک توسعه تعاونفیروزاباد موشگان6فیروزآبادفارسبوم گردی44
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

45
طرح واحد 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی30003000ارژنگ ترابی عصربانک کشاورزینیریز رستاق دهویه2نی ریزفارس

46
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه شهرک ایثار کوچه 

نانوایی درب دوم سمت چپ
وزارت جهاد کشاورزی200200ارسالن پویاصندوق کارآفرینی امید

47
- صنایع دستی 

گلیم بافی
1دارابفارس

استان فارس شهرستان 

داراب بخش رستاق روستای 

رستاق خیابان ولیعصر 

کوچه کوثر

150150ارینب شادیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خرامهفارسکیف چرم48
خرامه معز اباد جابری خ 

گلزار شهدا
صندوق کارآفرینی امید

ازاده کریمی 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

49
پرورش شتر 

مرغ
وزارت جهاد کشاورزی22002200اسحاق گورکانیصندوق کارآفرینی امیدفیروزآباد بایگان3فیروزآبادفارس
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50
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
3خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستایی خیرآباد
صندوق کارآفرینی امید

اسد اسد پور 

اصطهباناتی
وزارت جهاد کشاورزی200200

51
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه کربال روستای 

سلطان شهر
وزارت جهاد کشاورزی200200اسد اله زارعصندوق کارآفرینی امید

52

پروش دام و 

اصالح 

نژادعشایری 

 200باظرفیت 

راس

2آبادهفارس
منطقه عشایری - آباده 

کلوان
بانک کشاورزی

اسداهلل مهدی 

علمدارلو
سازمان امور عشایر ایران14001400

5مرودشتفارسفرش دستباف53

مرودشت روستای دهبید 

کوچه شهید باقر روزگار 

فرعی دوم

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000اسداله امیریصندوق کارآفرینی امید

54
اتولید صیفی 

جات گلخانه ای
5مهرفارس

شهرستان - استان فارس 

روستای شهرک امام - مهر 

خمینی

وزارت جهاد کشاورزی1090010900اسداله برزگربانک کشاورزی

55
بسته بندی 

خرما
10دارابفارس

-دهستان آبشور-فرگ-داراب

روستای مرز بلوار 

شهیدمیری

بانک کشاورزی
اسفندیار اکبری 

پور
وزارت جهاد کشاورزی67506750

56

صندوق خرد 

محلی روستایی 

دهویه

40استهبانفارس

خیابان -دهویه-رونیز

جنب کوچه شهید -ابوالفضل

غالم رضا جوکار

صندوق کارآفرینی امید400400اسماء استادصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونروستای فرود- کوار - فارس 1کوارفارسگلیم بافی57
اسماء الهیاری 

کشکولی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رستمفارسگلیم بافی58
-مصیری-شهرستان رستم

روستای کارخانه قند
150150اسماء جمشیدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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59

صندوق خرد 

محلی تالش 

روستایی سهل 

آباد

40استهبانفارس
کوچه - سهل آباد- خیر 

امام رضا
صندوق کارآفرینی امید

اسماء زحمت 

کش
صندوق کارآفرینی امید400400

60
پرورش قارچ 

خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200اسماعیل زارعصندوق کارآفرینی امیدروستای سلطان آباد2خرامهفارس

61
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200اسماعیل کشاورزصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای شهاب اباد1خرامهفارس

62

نگهداری و 

پرورش شتر 

مرغ گوشتی

وزارت جهاد کشاورزی64006400اسماعیل کشاورزبانک کشاورزیفورگ2دارابفارس

63

کارگاه تولید 

پای پوشهای 

سنتی گیوه 

بافی ملکی 

دوزی

2سروستانفارس
فارس سروستان روستای 

تل پوک
صندوق کارآفرینی امید

اسماعیل هادی 

زاده سروستانی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150اشرف خالوییصندوق کارآفرینی امیدروستای عرب خالویی1رستمفارسگلیم بافی64
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سروستانفارسفرش دست باف65
فارس سروستان روستای 

نظر اباد
100100اشرف رضائیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی66
- فرمشکان - کوار - فارس 

روستای خرمایی
پست بانک

اشرف شمسی 

زاده گان زراتی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

67
تولیدی قالی ، 

قالیچه و گبه
12فیروزآبادفارس

 بهمن 22جایدشت خ 

2کوچه 
بانک توسعه تعاون

اشکبوس 

عبدالهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

وزارت جهاد کشاورزی500500اصغر شمشیریصندوق کارآفرینی امیداستان فارس قادرآباد2خرم بیدفارسگاوداری شیری68

1رستمفارسگلیم بافی69
فارس رستم مصیری 

روستای تل گر
150150اطلس خلیلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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70
احداث کارگاه 

گلیم بافی
100100اعظم الیاسیصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150اعظم بی کسصندوق کارآفرینی امیدروستای رستاق3دارابفارسگلیم بافی71
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100اعظم حسنی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد3ارسنجانفارسگلیم بافی72
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سروستانفارسفرش دست باف73
فارس سروستان روستای 

نظر اباد
صندوق کارآفرینی امید

اعظم خاتم 

صدرآبادی
140140

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150اعظم رضاییصندوق کارآفرینی امیدروستای قازیان1خرم بیدفارسگلیم بافی74
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

75
توسعه پرورش 

قارچ دکمه ایی
1خرامهفارس

خرامه بخش کربال روستای 

سفلی
صندوق کارآفرینی امید

اعظم زراعت 

پیشه
وزارت جهاد کشاورزی200200

76
صندوق خرد 

محلی ایج براق
صندوق کارآفرینی امید400400اعظم شفیعیصندوق کارآفرینی امیدایج خ شهدا.استهبان 20استهبانفارس

77

صندوق خرد 

محلی روستای 

گروان

34سپیدانفارس
سپیدان بخش بیضا روستای 

گروان
صندوق کارآفرینی امید400400اعظم عابدی فرصندوق کارآفرینی امید

100100اعظم فالحت نیاپست بانکفارس کوار روستای دهداری1کوارفارسگلیم بافی78
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

79
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200اعظم قایدیصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای خیر اباد1خرامهفارس

80

صندوق خرد 

محلی روستایی 

صحرا سفید

22فیروزآبادفارس
فیروزاباد بخش میمند 

روستای صحرا سفید
صندوق کارآفرینی امید

اعظم قایدی زاده 

میمندی
صندوق کارآفرینی امید200200
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81
مشاغل خانگی 

گلیم بافی
1پاسارگادفارس

بخش  –شهرستان پاسارگاد 

 –مادرسلیمان  –پاسارگاد 

کوچه شهید کوروش پور

100100اعظم قائدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف82
اعظم کریمی 

کوپی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسجاجیم بافی83
شهرستان ارسنجان روستای 

چهارقالت
100100اعظم محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

84
کارگاه گلیم 

بافی
100100اعظم مرادیصندوق کارآفرینی امیدروستای ابوالوردی1پاسارگادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

85
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

فارس خرامه بخش مرکزی 

روستای معز آباد جابری 

شهرک جدید

صندوق کارآفرینی امید
اعظم مرادی 

جابری
وزارت جهاد کشاورزی200200

86

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای نوروزان

صندوق کارآفرینی امید400400اعظم وفادارصندوق کارآفرینی امیدشیراز کوار روستای نوروزان40کوارفارس

87

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای چهل 

چشمه

صندوق کارآفرینی امید400400افرین سربازصندوق کارآفرینی امیدشیراز روستای چهل چشمه40شیرازفارس

88

تولید فرش 

دستباف و تابلو 

فرش

4اقلیدفارس

- شهرستان اقلید - فارس 

روستای - بخش حسن آباد 

اردعلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800افسانه ده خیریپست بانک

1فسافارسگلیم بافی89

فسا کاظم آباد خیابان 

شهید رحمت اله کاظمی 

1کوچه

بانک توسعه تعاون
افسانه رحمانیان 

کوشککی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1پاسارگادفارسگلیم بافی90

فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد روستای 

مبارک آباد

صندوق کارآفرینی امید
افسانه زارعی 

کردشولی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

91

صندوق خرد 

محلی روستایی 

افزر

32قیروکارزینفارس
قیروکارزین بخش افزر 

روستای باغ نو
صندوق کارآفرینی امید

افسانه سلیمانی 

جعفر بیگلو
صندوق کارآفرینی امید400400

1کازرونفارسگلیم بافی92

بخش جره - کازرون-فارس

-دهستان دادین - و باالده

روستای تل سامان

105105افسانه قزلبیگلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فسافارسگلیم بافی93

فسا کاظم آباد خیابان 

شهید رحمت اله کاظمی 

2کوچه

بانک توسعه تعاون
افسر کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

94
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای کفدهک
صندوق کارآفرینی امید

افشار یدالهی 

فارسی
وزارت جهاد کشاورزی200200

95

طراحی نرم 

افزارهای مالی 

وحسابداری

2فیروزآبادفارس

شهرک -فیروزآباد-فارس

 1جایدشت زمین شهری فاز

5کوچه

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500افشین محمدیبانک توسعه تعاون

پست بانکفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف96
اقدس علیزاده 

سروستانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

97
کاشت گل 

محمدی
1بواناتفارس

شهرستان بوانات روستای 

جشنیان
وزارت جهاد کشاورزی300300اکبر رادمردبانک کشاورزی

1رستمفارسگلیم بافی98
فارس رستم مصیری خ 

انتظام
150150اکرم ملک حسنصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2آبادهفارسگلیم بافی99
صغاد خیابان امام خمینی 

1کوچه شهید نظری پالک 
100100المیرا شمشیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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100100الهام پرتابیانبانک توسعه تعاونروستای میر حسنی- المرد 1المردفارسخوس دوزی100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

101
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای بنجیر
وزارت جهاد کشاورزی200200الهام زارعیصندوق کارآفرینی امید

102
دفتر پیشخوان 

دولت
500500الهام زردشتپست بانکنی ریز شهرک وزیره1نی ریزفارس

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

100100الهام شهابیصندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای سرخ آباد1ارسنجانفارسگلیم بافی103
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

104
گلیم بافی ساده 

دورو
100100الهام قربانیصندوق کارآفرینی امیدروستای روزبدان1فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100الهام کاظمیصندوق کارآفرینی امیدکوار روستای هورباف1کوارفارسگلیم بافی105
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فسافارسگلیم بافی106
فسا کاظم اباد خیابان شهید 

4نیازی کوچه
بانک توسعه تعاون

الهام کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

107
گلیم بافی ساده 

دورو
1فیروزآبادفارس

روستای - فیروزاباد - فارس 

روزبدان
100100الهام کرمی زادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

108
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

فارس خرامه بخش کربال 

روستای جیان
وزارت جهاد کشاورزی200200الهام کشاورزیصندوق کارآفرینی امید

1پاسارگادفارسگلیم بافی109
فارس شهرستان پاسارگاد 

روستای اکبر آباد
150150الهام لطفیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

110
کارگاه گلیم 

بافی
100100الهام یزدانیبانک توسعه تعاونمادرسلیمان خیابان کوروش1پاسارگادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

111

صندوق خرد 

محلی روستایی 

سهل آباد

صندوق کارآفرینی امید200200الهه زحمت کشصندوق کارآفرینی امیدروستای سهل آباد30استهبانفارس
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1فسافارسگلیم بافی112
فسا کاظم اباد خیابان شهید 

4نیازی کوچه
صندوق کارآفرینی امید

الهه کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

113

افزایش تولید 

فرش نفیس 

ابریشم دستباف 

به صورت 

متمرکز

13جهرمفارس

روستای -جهرم-فارس

کوچه جنب -حسین اباد

مسجد روستا

وزارت صنعت، معدن و تجارت35003500الهه موسوی فردبانک توسعه تعاون

114
توسعه پرورش 

گاوشیری
5خرامهفارس

استان فارس شهرستان 

خرامه روستای دهقانان
وزارت جهاد کشاورزی500500الیاس ایزدپناهپست بانک

115

طرح گوسفند 

داشتی 

راسی مولد250

2فراشبندفارس

استان فارس شهرستان 

فراشبند بخش نوجین 

روستای جانی آباد مزرعه 

الیاس جهانگیری

بانک کشاورزی
الیاس جهانگیری 

آردکپان
وزارت جهاد کشاورزی48504850

وزارت جهاد کشاورزی95009500الیاس خسرویبانک کشاورزیزیرراه/بابامیدان/رستم/فارس 5رستمفارسگلخانه116

117

صندوق خرد 

محلی روستای 

شهرستان

صندوق کارآفرینی امیدفسا روستای شهرستان20فسافارس
ام البنین بدوی 

صفری کوچی
صندوق کارآفرینی امید200200

118

صندوق خرد 

محلی روستای 

اکبراباد

32پاسارگادفارس
شهرستان پاسارگاد روستای 

اکبراباد روبرو حسینیه
صندوق کارآفرینی امید400400ام البنین لطفیصندوق کارآفرینی امید

119
اقامتگاه 

بومگردی
3پاسارگادفارس

بخش پاسارگاد روستای 

ابوالوردی
500500امان اله شیروانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

120
توسعه کارگاه 

رنگریزی گیاهی
2شیرازفارس

سلطان آباد نرسیده به 

جرسقان کوچه برگزار
25002500امان اله نجفیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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121
خرید مکان 

باجه وتجهیز آن
700700امر اله دستانپست بانکفارس کازرون قلعه سید3کازرونفارس

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

30شیرازفارسگلیم بافی122
شیراز بولوار پاسارگاد کوچه 

11/1 نبش فرعی 11
بانک توسعه تعاون

امراله مرادی 

کشکولی
15121200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رستمفارسگلیم بافی123
-مصیری-شهرستان رستم

خیابان شالیزار
150150امنه احمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

124
کشت گیاهان 

دارویی
بانک کشاورزیروستای تادوان- خفر- جهرم5جهرمفارس

امید ایوبی 

تادوانی
وزارت جهاد کشاورزی950950

2سپیدانفارسبوم گردی125

سپیدان بخش مرکزی 

دهستان برشنه روستای 

بهشت مکان

10001000امید حسینیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

126
توسعه پرورش 

بره پرواری
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی معزآباد 

جابری مجتمع دامداران 

چشمه تنگاب خرامه

صندوق کارآفرینی امید
امید محمدی 

جابری
وزارت جهاد کشاورزی12001200

127
تولید پالستیک 

مالچ پانچ شده
10مرودشتفارس

 توابع 8کیلومتر -مرودشت

ارسنجان ناحیه صنعتی 

انجیره

وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000امیر بهمنیصندوق کارآفرینی امید

1سپیدانفارسگیاهان دارویی128
فارس سپیدان روستای 

خوشمکان
پست بانک

امیرحسین 

صالحی 

خوشمکانی

وزارت جهاد کشاورزی800800

129

مرکز 

گردشگری،پرور

ش،تولید و 

تکثیر اسب 

امیریه پارسه

3شیرازفارس

شهرستان شیراز،بخش 

 اتوبان 30زرقان،کیلومتر 

شیراز،روستای بند 

امیر،دشت آهوچر

بانک کشاورزی
امیرحسین یزدان 

پناهی
وزارت جهاد کشاورزی1400014000
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130
اقامتگاه بوم 

گردی
صندوق کارآفرینی امیدسپیدان روستای بهرغان3سپیدانفارس

امین اهلل نام آور 

بهرغانی
13001300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

131

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی 

پرواری- 

وزارت جهاد کشاورزی15001500امین برومندیبانک کشاورزیارسنجان چشمه شیرین2ارسنجانفارس

132
- صنایع دستی 

گلیم بافی
1دارابفارس

شهرستان - استان فارس 

- بخش رستاق - داراب 

خیابان والیت

پست بانک
اناهید 

چترسیماب
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

133

صندوق خرد 

زنان روستای 

زیر آب

40زرین دشتفارس
فارس زرین دشت زیرآب 

جنب مسجدامیرالمومنین
صندوق کارآفرینی امید400400انسیه امیریصندوق کارآفرینی امید

100100انسیه شهبازیصندوق کارآفرینی امیدروستای باغان1کوارفارسگلیم بافی134
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4کوارفارسگلیم بافی135
فارس کوار روستای همدم 

آباد
100100ایران قهرمانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دارابفارسگلیم بافی136

استان فارس شهرستان 

داراب بخش رستاق روستای 

رستاق خیابان ولیعصر 

4کوچه

150150ایران مرادیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1پاسارگادفارسگلیم بافی137

فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد روستای 

مبارک آباد

100100ایران هوشیاربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

138

صندوق خرد 

محلی روستایی 

اب غر غر

40دارابفارس
داراب فسارود روستای اب 

غرغر
صندوق کارآفرینی امید400400ایران یاراحمدیصندوق کارآفرینی امید
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139

پرورش گاو 

 100شیری 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی1130011300ایرج نوروزیبانک کشاورزیمرودشت روستای نوسنجان7مرودشتفارس

140
اقامتگاه بوم 

گردی
3جهرمفارس

-قطب آباد –جهرم  –فارس 

جنب مسجد الغدیر
صندوق کارآفرینی امید

ایرج نوروزی 

قطب آبادی
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

141
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای کوشک
وزارت جهاد کشاورزی200200ایمان بذرافکنصندوق کارآفرینی امید

142

تولید سنگ 

کوپ خام 

مرمریت

10نی ریزفارس
-نی ریز بسمت سیرجان

پایین تر از معدن قمصری
وزارت صنعت، معدن و تجارت72007200ایمان شاهسونیبانک توسعه تعاون

143

پرورش گاو 

شیری اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی200200ایمان فریدونیصندوق کارآفرینی امیدکازرون روستای بازرنگان1کازرونفارس

144

انواع عرقیات 

گیاهی و بسته 

بندی محصوالت

وزارت جهاد کشاورزی1100011000ایمان میمندیصندوق کارآفرینی امیدقطب آباد- جهرم- فارس7جهرمفارس

145
پرورش شتر 

مرغ
3کازرونفارس

فارس کازرون خشت 

روستای بورکی علیاء
وزارت جهاد کشاورزی88008800ایوب جوکاربانک کشاورزی

146
تولید قارچ 

دکمه ای
1کازرونفارس

کازرون روستای ناصر آباد 

شمالی خ ولی عصر
وزارت جهاد کشاورزی130130ایوب زارعیصندوق کارآفرینی امید

147
تولید فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500آذر بانو رییسیپست بانکخسرو آباد- کازرون30کازرونفارس

100100آذر حیاتیصندوق کارآفرینی امیدعشایر سیار- کوار 1کوارفارسگلیم بافی148
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100آذر خنجیبانک توسعه تعاونفراشبند روستای نارک1فراشبندفارسگلیم بافی149
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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100100آذر شهریاریصندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای باچون1فراشبندفارسگلیم بافی150
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

151

صندوق خرد 

محلی روستایی 

کوهجرد

32دارابفارس
داراب فسارود روستای 

کوهجرد
صندوق کارآفرینی امید

آذر قدمی 

کوهجردی
صندوق کارآفرینی امید400400

152
احداث کارگاه 

گلیم بافی
100100آذر قشقاییصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی56005600آرش پارساییبانک کشاورزیدشمن زیاری مشایخ2ممسنیفارسبره پرواری153

154
پرورش 

بلدرچین
2فیروزآبادفارس

فارس فیروزاباد میمند 

روستای چهار بید
صندوق کارآفرینی امید

آرش پور 

ابراهیمی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

155

تولید دست 

بافته های 

عشایری

5رستمفارس
مناطق روستایی و -رستم

عشایری
15001500آرمان زندیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی39003900آرمان قاسمپوربانک کشاورزیمرودشت سیوند14مرودشتفارستولید رب گوجه156

157

تولید کود 

بیولوژیک 

emمایع

10فیروزآبادفارس
روستای اسماعیل -فیروزآباد

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت70007000آرمان گورکانیصندوق کارآفرینی امید

3رستمفارسگیاهان دارویی158
روستای /رستم/فارس

کراشوب
وزارت جهاد کشاورزی640640آرمان نیکنامبانک کشاورزی

159

صندوق خرد 

محلی روستایی 

حنا

60جهرمفارس
بخش مرکزی -جهرم- فارس

دهستان جلگاه روستای حنا
صندوق کارآفرینی امید

آزاده لطفی 

حنایی
صندوق کارآفرینی امید400400

100100آزیتا محمدیصندوق کارآفرینی امیدفارس کوار روستای خورگان1کوارفارسگلیم بافی160
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500آسیه بهمنیصندوق کارآفرینی امیدقیروکارزین سکه روان2قیروکارزینفارستولید پوشاک161
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162
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای خیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی200200آسیه حسن پورصندوق کارآفرینی امید

163
کاشت گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی10001000آسیه کریمیصندوق کارآفرینی امیدقیروکارزین افزر کردیل2قیروکارزینفارس

164
کارآفرینی گلیم 

بافی
1مهرفارس

شهرستان - استان فارس

- بخش وراوی- مهر 

روستای چاه شرف

150150آسیه مزارعیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی165
روستای - کوار - فارس 

همدم اباد
پست بانک

آفرین بیات شاه 

پرست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

166

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای دشت 

1ارژن 

صندوق کارآفرینی امیدشیراز روستای دشت ارژن40شیرازفارس
آمنه بهادری 

دشت ارژنه
صندوق کارآفرینی امید400400

167

صندوق خرد 

محلی روستای 

شوراب

صندوق کارآفرینی امید400400آمنه جمالیصندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای شوراب40ارسنجانفارس

168
 )صنایع دستی 

(زیلو بافی 
1خرامهفارس

فارس شهرستان خرامه 

بخش مرکزی روستای هالل 

اباد

صندوق کارآفرینی امید
آمنه جواهری 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

169

صندوق خرد 

محلی روستایی 

منارویه

صندوق کارآفرینی امید200200آمنه خواجه دوزهصندوق کارآفرینی امیدفیروزاباد روستای منارویه36فیروزآبادفارس

150150آمنه روستاییبانک توسعه تعاونمرودشت روستای بنی یکه1مرودشتفارسگلیم بافی170
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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171

پوشاک 

بیمارستانی و 

(تولیدی)مدارس

20نی ریزفارس
شهرک -مشکان-نی ریز

آزادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت60006000آمنه سرورپست بانک

100100آمنه سلیمانی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای میر حسنی- المرد 1المردفارسخوس دوزی172
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رستمفارسگلیم بافی173

شهرستان /فارس

روستای دهنو /رستم

امامزاده میراحمد/

300200آمنه صدرایی نژادصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100آمنه صفی قلیصندوق کارآفرینی امیداسالم آباد/ارسنجان/فارس1ارسنجانفارسگلیم بافی174
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

175

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای 

2ظفرآباد

40شیرازفارس
شیراز بلوار خلیج فارس 

روستای ظفرآباد
صندوق کارآفرینی امید

آمنه مباشری 

ظفرآباد
صندوق کارآفرینی امید400400

176

تولید و باز 

آفرینی و مرمت 

و آموزش 

ساخت سازهای 

سنتی با هدف 

گردشگری

150150آهنعلی جهاندیدهصندوق کارآفرینی امیدشهرک غدیر نوایگان3دارابفارس
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی177
فارس شهرستان کوار 

روستای قنات
بانک توسعه تعاون

آیلر ابوالحسن 

بیگی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

178
پرورش گاو 

راسی30شیری 
صندوق کارآفرینی امیدمرودشت روستای زرگران2مرودشتفارس

آیلین صف شکن 

بردجی
وزارت جهاد کشاورزی20002000
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179
کشت و پرورش 

گل نرگس
1کازرونفارس

بخش جره و -کازرون-فارس

- دهستان فامور- باالده 

روستای نرگس زار

صندوق کارآفرینی امید
باباخان عوض 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی650650

180
پرورش شتر 

مرغ
وزارت جهاد کشاورزی950950بابک گورکانیصندوق کارآفرینی امیدبایگان2فیروزآبادفارس

181
تولید فرش 

دستبافت
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000بارانعلی منصوریپست بانکفراشبند روستای منصور آباد5فراشبندفارس

182
گلیم بافی ساده 

دورو
1فیروزآبادفارس

روستای - فیروزاباد - فارس 

روزبدان
100100بانو قناعت کیشصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مهرفارسقالب بافی183
فارس شهرستان مهر بخش 

اسیر روستای چاه کبکان
100100بتول آب ساالنصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسملکین بافی184
روستای - کوار - فارس 

مظفری
100100بتول صف شکنپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

185
پرواربندی بره 

راسی400
وزارت جهاد کشاورزی33003300بخشعلی کاکائیبانک کشاورزیروستای کمال آباد5سروستانفارس

186
پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی400400برزو زارعبانک کشاورزیمرودشت تاج اباد1مرودشتفارس

187

صندوق خرد 

محلی روستایی 

پیرغیب

44قیروکارزینفارس
قیروکارزین بخش افزر 

روستای پیرغیب
صندوق کارآفرینی امید400400بلقیس رضاییصندوق کارآفرینی امید

188
- صنایع دستی 

گلیم بافی
1دارابفارس

استان فارس شهرستان 

داراب بخش رستاق روستای 

رستاق

150150بلقیس وطنخواهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

189
کارگاه گلیم 

بافی
100100بنفشه برومندیبانک توسعه تعاونروستای اکبراباد1پاسارگادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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100100بنفشه یوسفیصندوق کارآفرینی امیدآباده آبگرم- کوار 1کوارفارسگلیم بافی190
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

191
کشت گیاهان 

دارویی
2سپیدانفارس

سپیدان روستای رودشیر 

مزرعه خداویسی
بانک کشاورزی

بنیامین شیروانی 

غوری
وزارت جهاد کشاورزی500500

200فیروزآبادفارسنخ دست ریس192

روستای - فیروزآباد 

جایدشت جنب مدرسه 

نبوت سمت چپ کوچه دوم

950950بهادر عبدالهیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2اقلیدفارسگیاهان دارویی193
اقلید دهستان شهرمیان 

مزرعه فخر آباد و بادکی
وزارت جهاد کشاورزی600600بهادر مسعودیبانک کشاورزی

194
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

فارس خرامه دهستان 

کفدهک
صندوق کارآفرینی امید

بهاره حاتمی 

فارسی
وزارت جهاد کشاورزی200200

195
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
صندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای خیر اباد1خرامهفارس

بهبود زراعت 

پیشه
وزارت جهاد کشاورزی200200

بانک کشاورزیادریس آباد- آباده 2آبادهفارسپرورش بز سانن196
بهبود سلیمی 

دوست
سازمان امور عشایر ایران21002100

1ارسنجانفارسگلیم بافی'197
روستای / ارسنجان / فارس 

چهار قالت
صندوق کارآفرینی امید

بهجت احمدی 

جشنی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

198

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای 

1ظفرآباد 

40شیرازفارس

شیراز بلوار خلیج فارس 

جاده نیروگاه روستای 

ظفرآباد

صندوق کارآفرینی امید400400بهجت ظفرآبادیصندوق کارآفرینی امید

199
پرورش قارچ 

خوراکی
1خرامهفارس

روستای - خرامه - فارس 

خیر آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200بهرام ایران پرستصندوق کارآفرینی امید

10فیروزآبادفارسطرح گلیم بافی200
فیروزاباد خیابان نظامی 

5کوچه 
980980بهرام بهرامیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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بانک کشاورزیروستای تادوان- خفر- جهرم1جهرمفارسکشت زعفران201
بهرام رضایی 

تادوانی
وزارت جهاد کشاورزی370370

202

پرورش گاو 

شیری 

راسی100

7مرودشتفارس
مرودشت درودزن روستای 

نصراباد
وزارت جهاد کشاورزی1800018000بهرام یونسیبانک کشاورزی

203

توسعه پرورش 

بزو گوسفند 

شیری و اصالح 

نژاد دام

1خرامهفارس
فارس خرامه روستای کوه 

خیاره
صندوق کارآفرینی امید

بهروز انصاری 

جابری
سازمان امور عشایر ایران500500

204

توسعه پرورش 

گاو شیری و 

پرواری و اصالح 

نژاد دام

1خرامهفارس
فارس خرامه روستای 

حسین آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500بهروز زارعصندوق کارآفرینی امید

205

توسعه پرورش 

گاوشیری و 

اصالح نژاد دام

1خرامهفارس
خرامه بخش مرکزی 

روستایی آبشور
وزارت جهاد کشاورزی500500بهروز کدخداصندوق کارآفرینی امید

206
پرورش گاو 

شیری
2خرامهفارس

شهرستان - استان فارس 

روستای معزآباد - خرامه 

گورگیر

وزارت جهاد کشاورزی500500بهزاد زارعصندوق کارآفرینی امید

207

 )مرتعداری 

کشت نهال و 

(بذر 

1سپیدانفارس
- سپیدان روستای کهکران 

چال بنیو کهکران
صندوق کارآفرینی امید

بهزاد علی پور 

اسفیانی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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208

توسعه کارگاه 

تولیدی گبه 

ریز بافت با 

ظرفیت 

مترمریع2500

15کازرونفارس
کوهمره -کازرون-فارس

نودان
وزارت صنعت، معدن و تجارت950950بهمنیار فرهادیبانک توسعه تعاون

209

صندوق خرد 

 )روستایی 

روستای روگیر 

(محمد تقی 

30المردفارس

- بخش عالمرودشت- المرد

 )روستای روگیر محمد تقی 

(روگیر رشیدی 

صندوق کارآفرینی امید400400بهناز رشیدیصندوق کارآفرینی امید

1سروستانفارسپرورش بز سانن210
فارس سروستان روستای 

طالب بیگی
پست بانک

بهنام شادمان 

طالب بیگی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

211

احداث گلخانه 

پرورش گل و 

گیاهان زینتی

5سپیدانفارس
فارس سپیدان روستای 

رودبال
وزارت جهاد کشاورزی105509350بهنام غالمیبانک کشاورزی

4شیرازفارسگلیم بافی212
شیراز خ کریم خام زند هتل 

پارس گالری کشکولی
پست بانک

بهنام محمدى 

کشکولى
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

213
گاوداری اصالح 

نژاد
صندوق کارآفرینی امیدروستای فتح آباد2کوارفارس

بهنام نیک پی 

فتح ابادی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

214
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش کربال روستای 

درنیان
صندوق کارآفرینی امید

بهیار زارع 

قشالقی
وزارت جهاد کشاورزی200200

215
توسعه پرورش 

گاوشیری
پست بانکفارس خرامه روستای بنجیر5خرامهفارس

بهیار شریفی 

کورنگی
وزارت جهاد کشاورزی500500

216

گاوداری شیری 

 50صنعتی 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی1640016400بورعلی دهقانیانبانک کشاورزیمرودشت سارویی3مرودشتفارس
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1خرامهفارسگلیم بافی217

فارس شهرستان خرامه 

بخش مرکزی روستای هالل 

اباد

صندوق کارآفرینی امید
بی بی ناز 

احمدی جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدچاه زبر-زرین دشت15زرین دشتفارسفرش دستباف218
بی بی ناز 

برزافشان
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

219

طرح گلخانه 

تولید سبزی و 

صیفی جات

3شیرازفارس
روستای -شیراز-فارس

تفیهان
وزارت جهاد کشاورزی78007800بیژن رحیمی نثاربانک توسعه تعاون

220
گیاه دارویی 

آلویه ورا
1قیروکارزینفارس

فارس قیروکارزین اسالم اباد 

افزر
صندوق کارآفرینی امید

بیژن نادری شاه 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی650650

1خرامهفارسگلیم بافی221

فارس شهرستان خرامه 

بخش مرکزی روستای هالل 

اباد

صندوق کارآفرینی امید
پروانه انصاری 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150پروانه بهدادپست بانکروستای هنگنویه- خنج 1خنجفارسخوس دوزی222
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4اقلیدفارسگلخانه223

 2شهرستان اقلید سرحد 

بخش حسن آباد 

جاده شهرآشوب 2کیلومتر

 عزیزاله معصومی33پالک 

وزارت جهاد کشاورزی60006000پروانه جوادپورپست بانک

224

صندوق خرد 

محلی روستای 

کالنی

صندوق کارآفرینی امید200200پروانه حاجی زادهصندوق کارآفرینی امیدکازرون روستای کالنی40کازرونفارس

225

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای 

1ایزدخواست 

40شیرازفارس
جاده خرامه روستای 

ایزدخواست
صندوق کارآفرینی امید400400پروانه زارعیصندوق کارآفرینی امید
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1ممسنیفارسقالی بافی226

نورابادممسنی خومه زار 

کوچه شهیدان محمدی پور 

36کوچه 

150150پروانه زندی مهربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیرازفارسگلیم بافی227

شیراز بعد از شهرک میانرود 

کیان اباد خ صاحب الزمان 

2ک 

پست بانک
پروانه ظهرابی 

عمله
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدفارس کوار روستای علی اباد1کوارفارسگلیم بافی228
پروانه کران 

خسروی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ممسنیفارسگلیم بافی229
-ماهور-ممسنی-فارس

گوراسپید
150150پروانه گوجلوبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ممسنیفارسگلیم بافی230
-خادنگان-ممسنی-فارس

37کوچه ی
150150پروانه گودرزیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای نوروزان1کوارفارسگلیم بافی231
پروانه نیرومند 

نوروزانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100پروانه یوسفیپست بانکفارس کوار روستای قنات1کوارفارسگلیم بافی232
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200پروین کارامدصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای حسن اباد1خرامهفارسپرورش قارچ233

234

توسعه پرورش 

بزو گوسفند 

شیری و اصالح 

نژاد دام

1خرامهفارس
فارس خرامه روستای کوه 

خیاره
صندوق کارآفرینی امید

پرویز انصاری 

جابری
سازمان امور عشایر ایران500500

1ارسنجانفارسگلیم بافی235
شهرستان ارسنجان روستای 

چهارقالت
صندوق کارآفرینی امید

پروین امیدی 

جشنی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

236
کارگاه گلیم 

بافی
صندوق کارآفرینی امیدروستای مبارک اباد1پاسارگادفارس

پروین زارعی 

کردشولی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150پروین عزیزیصندوق کارآفرینی امیدخومه زار-نوراباد ممسنی 1ممسنیفارسگلیم بافی237
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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238

صندوق خرد 

محلی عشایری 

روستای 

کوشک خانی

45کازرونفارس
روستای کوشک -کازرون

خانی
صندوق کارآفرینی امید400400پروین قرمزی نژادصندوق کارآفرینی امید

200200پروین گودرزیصندوق کارآفرینی امیدنوراباد ممسنی روستای بوان1ممسنیفارسگلیم بافی239
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

240
کارگاه تولید 

فرش دستباف
4کازرونفارس

کوهمره -کازرون-فارس

روستای دوسیران
صندوق کارآفرینی امید

پری چهر 

جعفری طیبلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700

100100پری رحمانیبانک توسعه تعاونفراشبند روستای خور1فراشبندفارسگلیم بافی241
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

242
گلیم بافی ساده 

دورو
100100پری رفیعیصندوق کارآفرینی امیدروستای روزبدان1فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

243

صندوق خرد 

محلی روستایی 

شهرستان و 

حمامی 

شیرداشی

42خنجفارس
خنج روستای شهرستان و 

حمامی شهرک شیرداشی
صندوق کارآفرینی امید

پریسا بهمن 

پوری گله زن
صندوق کارآفرینی امید400400

1فسافارسگلیم بافی244

فسا کاظم آباد خیابان 

شهیداسفندیار کاظمی 

2کوچه

صندوق کارآفرینی امید
پریسا کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدفارس کوار روستای علی اباد1کوارفارسگلیم بافی245
پریسا کران 

خسروی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100پریسا منصوریصندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای منصورآباد2فراشبندفارسگلیم بافی246
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ممسنیفارسگلیم بافی247
ماهور -ممسنی-فارس

روستای مرغ بزرگ-میالتی
150150پریسا یعقوبیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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248
گلیم بافی ساده 

دورو
1فیروزآبادفارس

 خیابان 3فاز -فیروزاباد 

فردوسی
صندوق کارآفرینی امید

پریشان دادرس 

کیا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100پریوش اسپرجانیصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف249
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

250
گاوداری شیری 

صنعتی
4سروستانفارس

سروستان روستای بیت 

اللهی
بانک کشاورزی

پریوش انصاری 

هزاردره
وزارت جهاد کشاورزی30003000

251
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای شهرک ایثار
وزارت جهاد کشاورزی200200پریوش آزریصندوق کارآفرینی امید

1رستمفارسگلیم بافی252
روستای/مصیری/رستم/فارس

 باقری
150150پریوش باقریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

253
تولید فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000پریوش دیهیمصندوق کارآفرینی امیدکمارج روستای نوحی5کازرونفارس

صندوق کارآفرینی امیدروستای جالل آباد1کوارفارسگلیم بافی254
پریوش رنجبر 

اسالملو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکفارس کوار روستای دهداری1کوارفارسگلیم بافی255
پریوش فالحت 

نیا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونفراشبند روستای نارک1فراشبندفارسگلیم بافی256
پریوش قریبی 

فراشبند
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای هورباف- کوار 1کوارفارسگلیم بافی257
پریوش کنعانیان 

شاد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

258

تولیدی غیر 

متمرکز فرش 

دستبافت

4قیروکارزینفارس
شهرستان قیروکارزین افزر 

کرکویه
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800پوران اکبریبانک توسعه تعاون

259

صندوق خرد 

زنان عشایری 

پی کمک چاه 

شریف خانی

34ممسنیفارس
فارس ممسنی ماهور 

روستای چاه شریف خانی
صندوق کارآفرینی امید

پوران حسینی 

پور
صندوق کارآفرینی امید200200
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260

صندوق خرد 

محلی روستای 

خواجه 

شهید )جمالی

(دیده دار

36نی ریزفارس

استان فارس شهرستان نی 

ریز بخش آباده طشک 

روستای خواجه جمالی

صندوق کارآفرینی امید400400پوران محمدیصندوق کارآفرینی امید

261

احداث 

سردخانه 

 تنی2000

40دارابفارس
شهرستان - استان فارس 

بخش جنت شهر- داراب 
وزارت جهاد کشاورزی2800028000پویا مقدسبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای شهنه/رستم/فارس1رستمفارسگلیم بافی262
تاج ماه موسوی 

کوشک
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1پاسارگادفارسگلیم بافی263
شهرستان پاسارگاد روستای 

حسن اباد
200200ترگل نگهداریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

264
گلیم بافی ساده 

دورو
1فیروزآبادفارس

خ - روستای روزبدان 

3ک - گلستان 
صندوق کارآفرینی امید

ترالن قناعت 

کیش
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6ممسنیفارستولید پوشاک265
نوراباد ممسنی روستای 

فهلیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500تقی عسکریصندوق کارآفرینی امید

1کازرونفارسگلیم بافی266

بخش جره - کازرون-فارس

-دهستان دادین - و باالده

روستای تل سامان

صندوق کارآفرینی امید
تهمینه 

پوررستمی نژاد
105105

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

267

تولید ابزار االت 

کشاورزی و 

تولید ظروف و 

جعبه فلزی

9بواناتفارس
 جاده 5بوانات کیلومتر 

صفاشهر
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500توران فرامرزیصندوق کارآفرینی امید

1کوارفارسگلیم بافی268
فارس شهرستان کوار 

روستای قنات
بانک توسعه تعاون

توران نامداری 

قرغانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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269

صندوق خرد 

اعتبار زنان 

روستای مال 

محمود

30ممسنیفارس
روستای مال -ممسنی

محمود
صندوق کارآفرینی امید400400توران ندریصندوق کارآفرینی امید

270
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش کربال روستای 

درنیان
صندوق کارآفرینی امید

تیمور زارع 

قشالقی
وزارت جهاد کشاورزی200200

5دارابفارسباشگاه ورزشی271
انتهای خیابان -داراب-فارس

ابتدای تنگ کتویه-ابشار
وزارت ورزش و جوانان980980تیمور عباسیبانک توسعه تعاون

272
احداث کارگاه 

گلیم بافی
6969ثریا ابراهیمیپست بانکالیزنگان-داراب-فارس1دارابفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

273
کارگاه گلیم 

بافی
100100ثریا استواریبانک توسعه تعاونروستای مبارک اباد1پاسارگادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

274
تولید ترشی و 

شیرینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت18001800ثریا خدائیبانک توسعه تعاونفسا روستای دستجه8فسافارس

1ممسنیفارسگلیم بافی275
روستای /فارس/ممسنی

جنب پاسگاه قدیم/فهلیان
150150ثریا قشقاییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسجاجیم بافی276
روستای / ارسنجان / فارس 

دشت گورکی
100100ثریا کواریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100ثریا مرادیصندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای کنار مالک1فراشبندفارسگلیم بافی277
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100ثناکت غالمیصندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای باچون1فراشبندفارسگلیم بافی278
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

279
تولیدات گیاهی 

باغبانی
وزارت جهاد کشاورزی150150جابر یوسفیبانک کشاورزیشهر سده1اقلیدفارس

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900جاسم علیاییصندوق کارآفرینی امیدکازرون روستای مشتان1کازرونفارستولید مبلمان280
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1فسافارسگلیم بافی281

فسا کاظم آباد خیابان 

شهید رحمت اله کاظمی 

1کوچه

بانک توسعه تعاون
جانجان کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

282

گاوداری 

صنعتی شیری 

 راسی50

3کوارفارس
شهرستان کوار روستای 

قلعه نو کوار
وزارت جهاد کشاورزی1100011000جانی ساسانفربانک کشاورزی

283
توسعه باغات 

زعفران
2خرامهفارس

خرامه معزاباد خیابان حجت 

نبش چهارراه دوم
بانک کشاورزی

جعفر انصاری 

جابری
وزارت جهاد کشاورزی375375

3بواناتفارسنمد مالی284
بوانات روستای فخراباد 

خیابان ولی عصر
500500جعفر جنگ آزماصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

285
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای بنکو شیبانی
وزارت جهاد کشاورزی200200جالل شیبانیصندوق کارآفرینی امید

286

تولید لوله و 

اتصاالت پلی 

اتیلن

وزارت صنعت، معدن و تجارت85008500جالل عمادیبانک توسعه تعاونمرودشت روستای انجیره10مرودشتفارس

287
اقامتگاه بوم 

گردی
400400جلیل کشتکاربانک توسعه تعاونپاسارگاد روستای کرد شول6پاسارگادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی50005000جمال بوستانیبانک توسعه تعاونفارس رستم محله ضامنی2رستمفارسپرواری گوساله288

289
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
3خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای کمجان
وزارت جهاد کشاورزی200200جمال زارعصندوق کارآفرینی امید

290
تولید نوشیدنی 

گازدار
60سپیدانفارس

 جاده شیراز 55کیلومتر 

سپدان روستای هماشهر 

پشت کارخانه ایوان آب

بانک توسعه تعاون
جمال مومنی 

ابنویی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

291
گباهان دارویی 

چند منظوره ای
1نی ریزفارس

نی ریز روستای دهچاه 

تلمبه عزیز آباد
وزارت جهاد کشاورزی900900جمال نقی زادهبانک توسعه تعاون
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1ارسنجانفارسگلیم بافی292
روستای / ارسنجان / فارس 

کناره
100100جمیله اسماعیلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

500500جمیله امینیصندوق کارآفرینی امیدایزدخواست3آبادهفارسبوم گردی293
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی294

- بخش کوار - فارس 

روستای - دهستان طسوج 

هورباف

صندوق کارآفرینی امید
جمیله خاتمی 

شعار
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

295
کارگاه گلیم 

بافی
صندوق کارآفرینی امیدبخش پاسارگاد خیابان امام1پاسارگادفارس

جمیله خسروی 

شیری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

296

تولید کیف و 

مصنوعات 

چرمی

1خرامهفارس
روستای . شهرستان خرامه

محله جالل آباد. کمجان
100100جمیله زارعصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ممسنیفارسگلیم بافی297
ماهور -ممسنی-فارس

روستای گوراسپید
150150جمیله زندیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

298
گلیم بافی ساده 

دورو
1فیروزآبادفارس

فارس فیروزاباد روستای 

آتشکده
100100جمیله کاظمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

299

صندوق خرد 

محلی روستای 

گرده

صندوق کارآفرینی امید200200جمیله مصلحصندوق کارآفرینی امیداستهبان وکیل اباد30استهبانفارس

150150جهان افروز نبیبانک توسعه تعاونمرودشت روستای روزیان1مرودشتفارسگلیم بافی300
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدهورباف- کوار 1کوارفارسگلیم بافی301
جهان آر ا 

شاهبازی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

302
کشت و پرورش 

گل نرگس
2کازرونفارس

بخش جره و -کازرون-فارس

دره آباد-باالده 
صندوق کارآفرینی امید

جهانبخش 

اسکندری
وزارت جهاد کشاورزی840840

پست بانکفارس کوار روستای قنات1کوارفارسگلیم بافی303
جهانتاب بیات 

شاه پرست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1کازرونفارسگلیم بافی304
-شهرباالده-کازرون-فارس

روستای تل سامان
صندوق کارآفرینی امید

جهانرخ قزل 

بیگلو
105105

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

10سپیدانفارستولید انواع نبات305

شهرستان سپیدان بخش 

هماشهر روستای دم قنات 

کوچه آب معدنی ایوان آب 

سمت راست

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500جواد ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200جواد پدرامصندوق کارآفرینی امیداستهبان آبادی قلوند1استهبانفارساحداث باغ306

307
توسعه رستوران 

خومه زار
3ممسنیفارس

فارس ممسنی روستای 

خومه زار
500500جواد ده بزرگیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

308
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستایی شهرک ایثار
وزارت جهاد کشاورزی200200جواد دهقانصندوق کارآفرینی امید

309
پرورش قارچ 

خوراکی
1خرامهفارس

فارس شهرستان خرامه 

بخش کربال روستای کمجان
وزارت جهاد کشاورزی200200جواد زارعصندوق کارآفرینی امید

310
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی شهرک 

ایثار
وزارت جهاد کشاورزی200200جواد زارعصندوق کارآفرینی امید

311
احداث کارگاه 

گلیم بافی
100100جیران خشنودصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونمرودشت روستای روزیان1مرودشتفارسگلیم بافی312
جیران نبی عبد 

الیوسفی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

313
پرورش گیاهان 

دارویی
2قیروکارزینفارس

- قیروکارزین- فارس

بلوار قاموس- کارزین
صندوق کارآفرینی امید

چمران رحیمی 

محمود آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500

314
تولید فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000چنگیز محمدیپست بانکشیراز روستای اسالم لو50شیرازفارس
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315
توسعه گاوداری 

 راسی500
30پاسارگادفارس

فارس شهرستان پاسارگاد 

روستای اکبرآباد
بانک کشاورزی

حاجی حسن 

نصیری
وزارت جهاد کشاورزی4500045000

316
توسعه باغات 

پسته
1خرامهفارس

فارس خرامه دهستان 

کفدهک
بانک کشاورزی

حاجی رضا 

مرادی کوچی
وزارت جهاد کشاورزی500500

317
پرورش گاو 

شیری
4اقلیدفارس

اقلید باغستان خ بسیج کوی 

سرآسیاب
وزارت جهاد کشاورزی77507750حاجی مسعودیبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونسروستان روستای تل پوک1سروستانفارسگلیم بافی318
حاجیه بی بی 

موسوی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

319

پرواربندی 

گوساله یکصد 

راسی

3کوارفارس
فارس شهرستان کوار 

روستای فتح آباد
وزارت جهاد کشاورزی58005800حافظ قاسمیبانک کشاورزی

320
اقامتگاه 

بومگردی
2آبادهفارس

شهر _شهرستان آباده

خیابان امام _ایزدخواست

خمینی

صندوق کارآفرینی امید
حامد جهانشاهی 

فرد
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

321
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
بانک کشاورزیمجتمع وزیر آباد2آبادهفارس

حامد فالح زاده 

ابرقویی
وزارت جهاد کشاورزی44004400

322
روستاICTدفتر

یی
3ممسنیفارس

روستای -ممسنی-فارس

جوزار بکش
پست بانک

حبیب اهلل 

شفیعی
250250

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

323

تولید گبه و 

تابلو فرش 

دستی

6خرم بیدفارس

استان فارس شهرستان خرم 

 2بید صفا شهر ناحیه 

روستای قشالق

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200حبیبه دهقانیبانک توسعه تعاون

4سپیدانفارسبومگردی324
فارس سپیدان روستای 

جوبخله
صندوق کارآفرینی امید

حجت اله رضایی 

کهواده
650650

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

325
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای خیرآباد
وزارت جهاد کشاورزی200200حدیث منصوریصندوق کارآفرینی امید
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2کوارفارسزعفران کاری326

شهرستان کوار بخش 

مرکزی روستای نوروزان 

اراضی موسوم به شاهزاده 

زکریا

وزارت جهاد کشاورزی20002000حسن جمالیبانک توسعه تعاون

327
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی کربال 

روستای سفلی
صندوق کارآفرینی امید

حسن زارع 

درنیانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

328

کاشت داشت و 

برداشت 

مکانیزه چغندر 

قند

وزارت جهاد کشاورزی70007000حسن زارعیبانک کشاورزیمرودشت30مرودشتفارس

329

پرورش 

بوقلمون 

 3000گوشتی 

قطعه ای

وزارت جهاد کشاورزی75007500حسن زمانیپست بانکروستای اهنگری3ممسنیفارس

330

خدمات انبار 

داری ونگهداری 

محصوالت 

کشاورزی

5استهبانفارس
روستای - ایج - استهبان 

انجیرک
وزارت جهاد کشاورزی63006300حسن شهسواربانک کشاورزی

1300013000حسن صداقتپست بانکفیروزاباد جاده قدیم منارویه13فیروزآبادفارسطرح گردشگری331
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2شیرازفارسپخت گروهی332

شیراز باهنر جنوبی بلوار 

 مجتمع 17زاگرس کوچه 

122 واحد 2کوثر طبقه 

وزارت جهاد کشاورزی500500حسن صفریصندوق کارآفرینی امید
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333

انبار داری و 

نگهداری مواد 

غذایی در 

سردخانه ثابت 

در دمای باالی 

صفر

وزارت جهاد کشاورزی85008500حسن علی خواهبانک کشاورزیروستای قلعه بیابان9دارابفارس

وزارت جهاد کشاورزی480480حسن علیمردانیصندوق کارآفرینی امیدرده- نی ریز 10نی ریزفارسگیاهان دارویی334

335
پرورش 

بلدرچین
وزارت جهاد کشاورزی33003300حسن کوهیبانک کشاورزیداراب روستای قلعه بیابان3دارابفارس

336
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای زنگی اباد11مرودشتفارس

حسنعلی 

استخری
وزارت جهاد کشاورزی5000050000

337

اشتغال زایی 

تولید انواع 

قالی،گبه های 

ریز بافت و 

زیرانداز های 

عشایری

200شیرازفارس

سلطان آباد خیابان شهید 

فرمانی روبروی باغ دکتر 

خدادوست

بانک توسعه تعاون
حسنعلی رضایی 

کودیین
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

338

توسعه و 

گسترش باغات 

پسته و انجیر

وزارت جهاد کشاورزی240240حسینقلی کبیریبانک کشاورزیخرامه روستای کفدهک2خرامهفارس

25شیرازفارسپوشاک339
بخش ارژن چهل چشمه 

زنگنه
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000حسین پناهیبانک توسعه تعاون

340
نیروگاه 

خورشیدی
10دارابفارس

فارس داراب بخش رستاق 

دهستان رستاق شهرک 

ولیعصر الیزنگان

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی2000020000حسین جعفریپست بانک
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341
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه کربال روستای بنجیر 

کوچه بنفشه
صندوق کارآفرینی امید

حسین دعوت 

الحق
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین رضاییبانک کشاورزیفیروزاباد جایدشت1فیروزآبادفارسپرورش قارچ342

343
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200حسین زارعصندوق کارآفرینی امیدسلطان شهر1خرامهفارس

344
پرورش بز 

سانن و آلپاین
وزارت جهاد کشاورزی36003600حسین صادقیبانک کشاورزیمرودشت فخر اباد1مرودشتفارس

10اقلیدفارسگردشگری345
سده نرسیده به ورودی شهر 

سده از جاده اقلید
1500015000حسین فرهادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

346

گاوداری 

صنعتی شیری 

 راس50

5کوارفارس
روستای -بخش مرکزی-کوار

علی آباد فرمشکان
وزارت جهاد کشاورزی1100011000حسین معصومیبانک کشاورزی

347

طرح احیا و 

بهره برداری از 

گیاه دارویی 

آنغوزه

2خنجفارس

شهرستان - استان فارس 

کوه - بخش محمله - خنج 

هوا

وزارت جهاد کشاورزی850850حسین نعمتیصندوق کارآفرینی امید

348

خدمات 

انبارداری و 

نگهداری 

محصوالت 

کشاورزی

بانک توسعه تعاونفیروزاباد محمد اباد3فیروزآبادفارس
حسینعلی 

رستاقی
وزارت جهاد کشاورزی950950

349
اصالح و احیاء 

باغ میوه
1کازرونفارس

-قایمیه-کازرون-فارس

تل انجیر-سمغان
بانک کشاورزی

حسینعلی 

هوشمندی
وزارت جهاد کشاورزی200200

350

خرید ماشین 

کامبین جاندیر 

- وش چین - 

پنبه

بانک کشاورزیروستای پاسخن3دارابفارس

حکمت 

اسکندری 

استهباناتی

وزارت جهاد کشاورزی80008000
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1خرامهفارسسیاه چادر351

فارس شهرستان خرامه 

بخش مرکزی روستای هالل 

اباد

صندوق کارآفرینی امید
حکیمه احمدی 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

352
تولید البسه 

محلی
5مهرفارس

بخش -شهرستان مهر-فارس

روستای مزیجان-اسیر
10001000حکیمه امیریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

353

صندوق 

خردمحلی 

روستای مال انبار

صندوق کارآفرینی امید200200حکیمه پورقیومیصندوق کارآفرینی امیدروستای مال انبار-کازرون30کازرونفارس

1مهرفارسگلیم بافی354
استان فارس شهرستان مهر 

بخش اسیر شهرک امام
100100حکیمه جمالیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

355

توسعه پرورش 

بره پرواری و 

شیری و اصالح 

نژاد دام

صندوق کارآفرینی امیدروستای کفدهک- خرامه 3خرامهفارس
حکیمه حاتمی 

میانده
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1کوارفارسگلیم بافی356
روستای - شهرستان کوار 

خیابان توحید- هورباف 
100100حکیمه قهرمانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100حکیمه کاظمیبانک توسعه تعاونفراشبند روستای خور1فراشبندفارسگلیم بافی357
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فسافارسگلیم بافی358

فسا کاظم آباد خیابان 

شهیداسفندیار کاظمی 

1کوچه

صندوق کارآفرینی امید
حکیمه کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

359
خرید دستگاه 

atm
2کوارفارس

روستای - کوار - فارس 

باغان
پست بانک

حکیمه کوه 

ورزباغانی
600600

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

100100حکیمه مظفریانبانک توسعه تعاونفراشبند روستای آویز1فراشبندفارسگلیم بافی360
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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صندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد1ارسنجانفارسکاموا بافی361
حکیمه نجفی 

نژاد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مهرفارسگلیم بافی362
فارس شهرستان مهر بخش 

اسیر روستای چاه کبکان
صندوق کارآفرینی امید

حکیمه هاشمی 

زاده دارنجانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسگلیم بافی'363
روستای / ارسنجان / فارس 

کناره
100100حلیمه اسمعیلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200200حلیمه بویرصندوق کارآفرینی امیدروستای دهنو/رستم/فارس1رستمفارسگلیم بافی364
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

365
دفتر خدمات 

ارتباطی
1نی ریزفارس

روستای - نیریز- فارس

چاهگز
500500حلیمه بیاتپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1کوارفارسگلیم بافی366
روستای - کوار - فارس 

اکبراباد
100100حلیمه دهقانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100حلیمه رحمانیبانک توسعه تعاونفراشبند روستایخور1فراشبندفارسگلیم بافی367
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

368
توسعه و تجهیز 

ictدفتر 
357357حلیمه روشنیپست بانکروستای نصروان1دارابفارس

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

369

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای 

2گیاهزار 

40شیرازفارس
شیراز بخش ارژن روستای 

سجادیه گیاهزار
صندوق کارآفرینی امید

حلیمه شهبازی 

صفت
صندوق کارآفرینی امید400400

1فسافارسگلیم بافی370

فسا کاظم آباد خیابان 

شهید رحمت اله کاظمی 

2کوچه

صندوق کارآفرینی امید
حلیمه کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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371

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای  )...

(پاقالت 

36المردفارس
- بخش اشکنان- المرد

روستای پاقالت
صندوق کارآفرینی امید400400حلیمه محمدپورصندوق کارآفرینی امید

372

تولید گیاهان 

به )دارویی 

(لیمو

7رستمفارس

بخش /رستم/فارس

روستای مراسخون /سورنا

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی400400حمزه انصاریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی72007200حمزه برزوبانک کشاورزیفارس المرد دهشیخ5المردفارسگوساله پرواری373

374
تولید گبه و 

فرش دستباف
8کازرونفارس

امام زاده -کازرون-فارس

انتهای کوچه -سید حسین

سمانه

وزارت صنعت، معدن و تجارت950950حمزه زندی لکبانک توسعه تعاون

375
پرورش بز 

شیری
10خرامهفارس

استان فارس شهرستان 

 جاده سجل 2خرامه کیلومتر

آباد به گورگیر

وزارت جهاد کشاورزی2360023600حمید افشاریبانک کشاورزی

376
تولید و کاشت 

زعفران
1آبادهفارس

اباده روستای علی اباد 

مزرعه کشاورزی حسن 

اکرمی

وزارت جهاد کشاورزی252252حمید اکرمیبانک کشاورزی

1استهبانفارسکشت انجیر377
خیابان سلمان - استهبان 

47سلمان 
وزارت جهاد کشاورزی185185حمید آزادگانصندوق کارآفرینی امید

378
پرورش گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی400400حمید جمشیدیصندوق کارآفرینی امیداقلید سرحد دشت نمدان1اقلیدفارس

وزارت جهاد کشاورزی800800حمید رضا جوکاربانک توسعه تعاونروستای تنگ کرم.فسا2فسافارسکشت زعفران379

380
خدمات رفاهی 

بین راهی
13شیرازفارس

-بخش ارژن-شیراز- فارس

روستا - دهستان ارژن 

خیابن اصلی -دشت ارژن

 طبقه 0کوچه نشاط پالک 

همکف

2800028000حمید رضا کمالیبانک توسعه تعاون
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای
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381

تولید سنگ 

دانه بندی 

کربنات کلسیم

17نی ریزفارس

کیلومتر - نی ریز- فارس 

آباده -  جاده نی ریز45

معادن قلعه بهمن - طشک 

و تنگ حنا

بانک توسعه تعاون
حمید رضا 

مشرفی نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت80008000

382

تولید ظروف 

فراورده های 

لبنی

20شیرازفارس
 جاده 5کیلومتر /شیراز

جنب کارخانه دمس/کومهره
بانک توسعه تعاون

حمید روحانی 

تزنگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4000040000

383
گلخانه سبزی و 

صیفی
7سپیدانفارس

خفری/مرکزی/سپیدان/فارس

خداویسی/رودشیر/
بانک کشاورزی

حمید شیروانی 

غوری
وزارت جهاد کشاورزی1120011200

384
تولید مصنوعات 

چوبی
پست بانکرودبال- سپیدان - فارس 2سپیدانفارس

حمید معینی 

رودبالی
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200

385

پیست 

کارتینگ 

شهدای شاه 

شهیدان

6کوارفارس

اراضی روستای شاه - کوار 

انبار شرکت - شهیدان 

تعاونی

پست بانک
حمید منوچهری 

فرودی
وزارت ورزش و جوانان30003000

386
گیاهان دارویی 

چند منظوره ای
6نی ریزفارس

نی ریز روستای دهچاه 

قنات بید کهتویه
وزارت جهاد کشاورزی14001400حمیدرضا پردلیصندوق کارآفرینی امید

387
گیاهان دارویی 

چند منظوره
1نی ریزفارس

نی ریز روستای ده چاه 

تلمبه دولت آبادی
بانک توسعه تعاون

حمیدرضا عادل 

پور
وزارت جهاد کشاورزی500500

388

صندوق خرد 

محلی روستایی 

3جایدشت 

صندوق کارآفرینی امیدفیروزاباد روستای جایدشت37فیروزآبادفارس
حمیده افشاری 

بهمن بیگلو
صندوق کارآفرینی امید400400
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389

صندوق خرد 

محلی روستایی 

1اتشکده 

صندوق کارآفرینی امید400400حمیده رحمانیصندوق کارآفرینی امیدفیروزاباد روستای اتشکده80فیروزآبادفارس

1مرودشتفارسگلیم بافی390
مرودشت روستای گله زن 

ابرج
150150حمیده روستاییبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

391
تولیدی پوشاک 

زنانه
150150حمیده زارع پورصندوق کارآفرینی امیدداراب روستای درنگانه5دارابفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

392

صندوق خرد 

محلی روستای 

ماهفرخان

صندوق کارآفرینی امید200200حمیده زحمتکشصندوق کارآفرینی امیداستهبان ماهفرخان30استهبانفارس

393
ایجاد دفتر 

ictروستایی
900900حمیده عربیپست بانکروستای دشت رزم2ممسنیفارس

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

394

صندوق خرد 

محلی روستایی 

جعفرآباد

صندوق کارآفرینی امید400400حمیده محمدپورصندوق کارآفرینی امیدجعفرآباد-حس آباد-اقلید40اقلیدفارس

395
پرورش قارچ 

دکمه ای
1خرامهفارس

روستای معزاباد جابری 

شهرک
صندوق کارآفرینی امید

حمیده محمدی 

جابری
وزارت جهاد کشاورزی200200

100100حمیده نعمتیپست بانکروستای سده- خنج 1خنجفارسالبسه محلی396
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

397

صندوق خرد 

محلی روستایی 

1روستای دره 

40شیرازفارس
شیراز سیاخ دارنگون 

روستای دره
صندوق کارآفرینی امید400400حمیرا بهادریصندوق کارآفرینی امید

1پاسارگادفارسگلیم بافی398

فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد روستای 

مبارک آباد

100100حنیفه شیروانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1کوارفارسملکین بافی399
روستای - کوار - فارس 

مظفری
100100حوا رضویپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

400
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش کربال روستای 

کمجان
وزارت جهاد کشاورزی200200حوری نساء زارعصندوق کارآفرینی امید

401
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

فارس خرامه روستای 

سلطان شهر
وزارت جهاد کشاورزی200200حیدر حیدریصندوق کارآفرینی امید

402
پرورش گاو 

شیری
2سپیدانفارس

فارس بیضا روستای کوشک 

محمد آباد
وزارت جهاد کشاورزی67406740حیدر زارعبانک کشاورزی

403

انواع عرقیات 

بسته -گیاهی

بندی گالب 

عرقیات گیاهی

2فیروزآبادفارس
-میمند-فیروزآباد- فارس

روستای صحرا سفید
بانک کشاورزی

حیدر فرزانه 

میمندی
وزارت جهاد کشاورزی750750

404
بره پرواری 

راسی400
3فراشبندفارس

فراشبند روستای خور 

کنارجاده جدید فیروزاباد 

فراشبند منطقه گاو چاه 

منگرک فراشبند

بانک کشاورزی
حیدرقلی رضایی 

چگینی
وزارت جهاد کشاورزی958958

405
- صنایع دستی 

قالب بافی
1دارابفارس

شهرستان - استان فارس 

- بخش رستاق - داراب 

جنب - خیابان ولی عصر 

اداره برق

150150خاتون شادیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

406

نگهداری 

وپرواربندی 

 راس بره 400

پرواری

4ممسنیفارس
فارس ممسنی روستای 

مهرنجان
وزارت جهاد کشاورزی48004800خاتون محمودیانبانک کشاورزی

1شیرازفارسپرورش قارچ407

-بخش زرقان-شیراز - فارس

-  دهستان رحمت آباد 

روستای مهمان آباد

وزارت جهاد کشاورزی700700خالد نظری فربانک کشاورزی
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408

طرح های 

گردشگری 

شش پیر

3سپیدانفارس
سپیدان روستای برشنه 

شش پیر
پست بانک

خالق بهروز 

برشنه
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسجاجیم بافی409
روستای / ارسنجان / فارس 

چهار قالت
صندوق کارآفرینی امید

خانم جان 

محمدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رستمفارسگلیم بافی410

-مصیری-شهرستان رستم

خیابان - محله بردکوه

زاگرس

صندوق کارآفرینی امید
خانم جان 

محمدی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

411
پرورش قارچ 

خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200خانم ماه نظریصندوق کارآفرینی امیدروستای خیرآباد- خرامه 1خرامهفارس

412
احداث کارگاه 

گلیم بافی
صندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

خانم ناز آقایی 

شوریجه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسجاجیم بافی413
روستای / ارسنجان / فارس 

چهار قالت
100100خاور صفی قلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونفراشبند روستای نارک1فراشبندفارسگلیم بافی414
خجسته قریبی 

فراشبندی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

415
پرورش قارچ 

خوراکی
2خرامهفارس

شهرستان - استان فارس 

روستای خیرآباد- خرامه 
وزارت جهاد کشاورزی200200خدابخش قائدیصندوق کارآفرینی امید

416

پرورش 

بوقلمون 

 8000گوشتی 

قطعه ای

بانک کشاورزیمرودشت روستای گرم اباد4مرودشتفارس
خداخواست 

رستگار
وزارت جهاد کشاورزی35003500

417
پرورش 

گوسفند رومانف
وزارت جهاد کشاورزی500500خداداد کرمیصندوق کارآفرینی امیدروستای کمال اباد2سروستانفارس

418

پرورش بره 

راس400پرواری

ی

5آبادهفارس
آباده روستای وزیر آباد 

شهرک دامداری وزیرآباد
بانک کشاورزی

خدارضا کسروی 

نزاد
وزارت جهاد کشاورزی36003600
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100100خدیجه اسدیصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف419
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

15کازرونفارسفرش دستباف420
فارس کازرون بخش چنار 

شاهیجان روستای میدانک
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700خدیجه انصاریبانک توسعه تعاون

421
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستایی آبشور
وزارت جهاد کشاورزی200200خدیجه آلسعدیصندوق کارآفرینی امید

422
احداث کارگاه 

گلیم بافی
100100خدیجه حسینیصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150خدیجه دهباشیصندوق کارآفرینی امیدرستاق1دارابفارسگلیم بافی423
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

424
پرورش قارچ 

خوراکی
2خرامهفارس

شهرستان - استان فارس 

روستای - کربال - خرامه 

حسن آباد

وزارت جهاد کشاورزی200200خدیجه زارعصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدفارس کوار روستای فرود2کوارفارسخیاطی425
خدیجه زاهدیان 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

426

صندوق خرد 

زنان روستایی 

سیوند

صندوق کارآفرینی امیدروستای سیوند30مرودشتفارس
خدیجه 

زحمتکش
صندوق کارآفرینی امید400400

427
- صنایع دستی

گلیم بافی
1دارابفارس

شهرستان - استان فارس 

خ - بخش رستاق - داراب 

نبش کوچه امام - والیت 

زاده امیرعباس

150150خدیجه سعادتصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونطسوج- کوار - فارس 1کوارفارسگلیم بافی428
خدیجه صدری 

اصل
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رستمفارسگلیم بافی'429

شهرستان /فارس

روستای تل کهنه /رستم

زیردو

صندوق کارآفرینی امید
خدیجه ضیایی 

زاده
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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430
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش کربال روستای 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی200200خدیجه علیاییصندوق کارآفرینی امید

431
تولید و فرآوری 

گیاهان دارویی
8شیرازفارس

-قره چمن _ارژن - فارس 

 جاده 15کیلومتر )دهشیخ

شیراز کازرون جنب پایگاه 

(اورژانس هالل احمر

بانک کشاورزی
خدیجه فتحی 

برایجانی
وزارت جهاد کشاورزی2400024000

1ارسنجانفارسگلیم بافی432
روستای / ارسنجان / فارس 

چهار قالت
صندوق کارآفرینی امید

خدیجه قایدی 

نسب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کازرونفارسگلیم بافی433

بخش جره - کازرون-فارس

-دهستان دادین - و باالده

روستای تل سامان

105105خدیجه قرلبیگلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سروستانفارسفرش دست باف434
فارس سروستان روستای 

نظر اباد
100100خدیجه محیطپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

435
-مشاغل خانگی 

 گلیم بافی
1پاسارگادفارس

شهر -شهرستان پاسارگاد

خیابان -مادرسلیمان

کوچه استاد –کوروش 

فرعی حافظ –شهریار 

110110خدیجه مرادیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فسافارسگلیم بافی436
فسا کاظم اباد خیابان شهید 

2نیازی کوچه
100100خدیجه مردانهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100خدیجه منصوریصندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای منصور آباد1فراشبندفارسگلیم بافی437
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

438
طرح قالیبافی 

خانگی
1شیرازفارس

 -12کوچه - شهرک انجیره 

درب -  متری وحدت 12 

سمت راست- اول 

صندوق کارآفرینی امید
خدیجه نامور 

حقیقی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسملکین بافی439
روستای - کوار - فارس 

مظفری
پست بانک

خدیجه یل 

مظفری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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440
کشت گیاهان 

دارویی
بانک کشاورزیافزر افزر-قیروکارزین4قیروکارزینفارس

خسرو رحمانی 

طیبی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

441
 ICTدفاتر 

روستایی
2استهبانفارس

روستای -استهبان-فارس

خیابان ولیعصر-مبارک اباد
700700خسرو مسرورپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1کوارفارسقالیبافی442
روستای - کوار - فارس 

خورگان
100100خمار ابوالحسنیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

443
اصالح و توسعه 

باغ پسته
2مرودشتفارس

مرودشت بخش مرکزی 

روستای اسماعیل اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500داداله احمدلوصندوق کارآفرینی امید

444
تولید فرش 

دستباف
5فراشبندفارس

فارس فراشبند شهر نوجین 

روستای منصوزآباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000داراب منصوریصندوق کارآفرینی امید

445
بره پرواری 

 راسی800
9فیروزآبادفارس

بخش - فیروزاباد - فارس 

دهستان خواجه - میمند 

روستای مهکویه علیا- ای 

بانک کشاورزی

داریوش 

ابوالحسن بیگی 

گله زن

وزارت جهاد کشاورزی77007700

446

کاشت گیاهان 

گل )دارویی

(محمدی

1آبادهفارس
بهمن گود شهدا مزرعه 

گروه جابری
وزارت جهاد کشاورزی200200دانیال جابریبانک کشاورزی

2جهرمفارسگاو پرواری447
-راهکان-خفر-جهرم-فارس

امیر ساالر
وزارت جهاد کشاورزی82508250داود ساالریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی48004800داود نگین تاجیبانک توسعه تعاونروستای ضامنی/فارس رستم4رستمفارسبره پرواری448

صندوق کارآفرینی امیدروستای هورباف-کوار1کوارفارسگلیم بافی449
دختربس 

شهبازی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی450
کوار روستای - فارس 

دهداری
بانک توسعه تعاون

دردانه احسانی 

نسب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

200200درنا آرام تنپست بانکفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف451
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رستمفارسگلیم بافی452
شهرستان /فارس

روستای قنات/رستم
صندوق کارآفرینی امید

دلبر توفیقیان 

اصل
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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453
طرح اقامتگاه 

بوم گردی
12501250ذبیح اهلل کاظمیصندوق کارآفرینی امیدفارس فیروزاباد اتشکده5فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیکته- خفر- جهرم1جهرمفارسکشت زعفران454
ذبیح اله پاک 

منش
وزارت جهاد کشاورزی375375

455

پرورش گیاهان 

کاشت )دارویی

(گل محمدی

1آبادهفارس
بند قاضی اراضی سرحد 

چهاردانگه
بانک کشاورزی

ذوالفقار عاطفت 

دوست
وزارت جهاد کشاورزی300300

1فسافارسگلیم بافی456
فسا کاظم اباد خیابان شهید 

4نیازی کوچه
بانک توسعه تعاون

راحله بیژن 

کوچی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دارابفارسگلیم بافی457

استان فارس شهرستان 

داراب مرکز بخش رستاق 

صحرویه خیابان غدیر 

تقاطع خیابان شهید کرمی 

منزل کاووس مرادی

150150راحله حسنی زادهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150راحله ملکزادهپست بانکداراب رستاق1دارابفارسگلیم بافی458
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100راضیه ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد1ارسنجانفارسگلیم بافی459
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسگلیم بافی460
روستای / ارسنجان / فارس 

کناره
صندوق کارآفرینی امید

راضیه احمدی 

جشنی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

461

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای دشتک 

1

صندوق کارآفرینی امید400400راضیه آزادیصندوق کارآفرینی امیدکوار روستای دشتک40کوارفارس
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462

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای 

تربرجعفری

صندوق کارآفرینی امید200200راضیه بذرافشانصندوق کارآفرینی امیدشیراز روستای تربرجعفری20شیرازفارس

1فسافارسگلیم بافی463
فسا کاظم اباد خیابان 

2شهیدمیرکی نژاد کوچه
100100راضیه بیژنیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فسافارسگلیم بافی464
فسا کاظم اباد خیابان شهید 

4نیازی کوچه
بانک توسعه تعاون

راضیه جاویدی 

آل سعدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

465

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای دامچه

30الرستانفارس
استان فارس الرستان جویم 

روستای دامچه
صندوق کارآفرینی امید400400راضیه جمالیصندوق کارآفرینی امید

1کوارفارسگلیم بافی466
فارس شهرستان کوار 

روستای هورباف
صندوق کارآفرینی امید

راضیه جوادی 

مهر
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

467
-مشاغل خانگی 

 گلیم بافی
1پاسارگادفارس

- علی آباد - پاسارگاد 

- خیابان شهید انقالبی 

کوچه هاشمی

100100راضیه خالوئی پوربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

250250راضیه دوستکامصندوق کارآفرینی امیدفارس مهر صادره1مهرفارسخوس دوزی468
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150راضیه رستگاریصندوق کارآفرینی امیدروستای قالتویه1دارابفارسگالبتون دوزی469
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

470
کارگاه گلیم 

بافی
صندوق کارآفرینی امیدروستای اکبراباد1پاسارگادفارس

راضیه شبانی 

کردشولی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

471

احداث خانه 

بوم گردی 

(گردشگری )

3نی ریزفارس
فارس نی ریز آباده طشک 

روستای دهمورد
500500راضیه صحراگردصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200راضیه فریدونیصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای خیراباد1خرامهفارسپرورش قارچ472
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473
پرورش قارچ 

خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200راضیه قائدیصندوق کارآفرینی امیدروستای معزآباد جابری2خرامهفارس

474
-صنایع دستی

گلیم بافی
150150راضیه وطنخواهصندوق کارآفرینی امیدروستای چاه کندر3دارابفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

475

صندوق خرد 

محلی روستای 

بیشه زرد

صندوق کارآفرینی امید400400رباب نکوییانصندوق کارآفرینی امیدفسا روستای بیشه زرد40فسافارس

500500ربابه راستیپست بانکنی ریز روستای سبز آباد1نی ریزفارسATMدستگاه 476
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

477
احداث کارگاه 

گلیم بافی
6969ربابه رفاهتپست بانکالیزنگان- داراب- فارس 1دارابفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای سرخ آباد1ارسنجانفارسقالب بافی478
ربابه موسوی 

جشنی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

479

صندوق خرد 

محلی روستایی 

خنجشت

صندوق کارآفرینی امیدچشمه رعنا-خنجشت-اقلید40اقلیدفارس
ربابه موسوی 

کردشولی
صندوق کارآفرینی امید400400

480

اصالح نژاد دام 

سبک گوسفند 

داشتی

1اقلیدفارس
اقلید بخش سده روستای 

دژکرد
بانک کشاورزی

رحمن شهیدپور 

بوگر
وزارت جهاد کشاورزی600600

481
گوساله پرواری 

 راسی100
وزارت جهاد کشاورزی51405140رحیم افراسیابیبانک کشاورزیمرودشت عزاباد4مرودشتفارس

وزارت جهاد کشاورزی370370رحیم برزگربانک کشاورزیشهرستان بوانات فخر اباد1بواناتفارسکشت زعفران482

483
تولید انواع 

بافتهای داری
100شیرازفارس

بازار وکیل تیمچه گل فرش 

دست بافت
25002500رحیم جمالی فردبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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484
گوساله پرواری 

صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی40004000رحیم کمندیبانک کشاورزیکازرون مجتمع مالی بلوط2کازرونفارس

485

توسعه کارگاه 

غیر متمرکز 

گلیم بافی

پست بانکفیروزاباد بلوار پاسداران4فیروزآبادفارس
رحیم یزدان 

بخش قرقانی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

486
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200رحیمه علیاییصندوق کارآفرینی امیدخرامه کربال روستای سفلی1خرامهفارس

1فسافارسگلیم بافی487
فسا کاظم اباد خیابان شهید 

4نیازی کوچه
صندوق کارآفرینی امید

رحیمه کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100رحیمه کریمیبانک توسعه تعاونروستای میر حسنی- المرد 1المردفارسخوس دوزی488
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1پاسارگادفارسگلیم بافی489
شهرستان پاسارگاد روستای 

کردشول
200200رحیمه نصیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

490
کارگاه گلیم 

بافی
1پاسارگادفارس

بخش پاسارگاد خیابان 

کوروش
100100رخساره صیادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

491

دامدار پرورش 

گوسفند میش 

و بره نژاد 

رومانوف

4سروستانفارس
فارس سروستان روستای 

نظر اباد
وزارت جهاد کشاورزی700700رستم روستاصندوق کارآفرینی امید

492
توسعه پرورش 

گوسفند داشتی
وزارت جهاد کشاورزی800800رسول آل سعدیپست بانکبخش مرکزی روستای آبشور5خرامهفارس

10001000رسول برزگرصندوق کارآفرینی امیدبوانات روستای فخرآباد6بواناتفارسبوم گردی493
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران37003700رشید خسرویبانک کشاورزیاقلید روستای علی اباد6اقلیدفارسپروار بندی بره494
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495

کاشت داروهای 

گیاهی واسانس 

گیری گیاهان 

دارویی 

تن 4500

نفر10واشتغال 

وزارت جهاد کشاورزی500500رشید زارع خفریبانک کشاورزیروستای رودشیر2سپیدانفارس

496
سایه بان 

گلخانه ای
1بواناتفارس

شهرستان بوانات مزایجان 

سهل اباد
وزارت جهاد کشاورزی40004000رضا اسدیبانک کشاورزی

497
کشت گیاهان 

دارویی
1بواناتفارس

شهرستان بوانات روستای 

بادبر
وزارت جهاد کشاورزی370370رضا امیریبانک کشاورزی

498
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا خیرآبادیصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای خیرآباد1خرامهفارس

2ممسنیفارسگلیم بافی499
نوراباد ماهور میالتی 

روستای مرغ بزرگ
12001200رضا رادمهرپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

500
کشت گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی10001000رضا راهواربانک کشاورزیروستای اکبر آباد-نیریز2نی ریزفارس

1بواناتفارسکاشت زعفران501
شهرستان بوانات روستای 

دیده بانکی
وزارت جهاد کشاورزی500500رضا رحیمیصندوق کارآفرینی امید

502

تولید نوشابه 

بر پایه  )گیاهی 

(عرقیات 

15سپیدانفارس

 20کیلومتر - استان فارس 

جاده شیراز سپیدان 

،شهرک صنعتی شهید 

 6 و 5جاویدی قطعات 

Aبلوک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت1800018000رضا رزمجوپست بانک
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503
کشت و پرورش 

گل نرگس
3کازرونفارس

بخش جره - کازرون-فارس

-دهستان دادین- و باالده

روستای حسین اباد 

سرمشهد

وزارت جهاد کشاورزی300300رضا شهریاریبانک کشاورزی

504

کاشت و 

پرورش گل 

نرگس

1کازرونفارس
فارس کازرون بخش جره و 

باالده روستای بیخک جروق
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا نوروزیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی69806980رضا نیک بختبانک کشاورزیاقلید حومه مجتمع دامگستر6اقلیدفارسگاو شیری505

506
پرورش گاو 

 راسی15شیری 
صندوق کارآفرینی امیدمرودشت روستای فتح اباد2مرودشتفارس

رضا هاشمی ده 

بید
وزارت جهاد کشاورزی22502250

507
ایجاد دستگاه 

ATMبانکی 
1رستمفارس

روستای /رستم/فارس

عبدالهی علیاء
500500رضوان بوستانیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1کوارفارسگلیم بافی508
روستای - کوار - فارس 

دشتک
100100رضیه ربیعیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100رضیه رحمانیصندوق کارآفرینی امیدروستای هورباف1کوارفارسگلیم بافی509
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150رعنا احمدیصندوق کارآفرینی امیدفارس داراب بخش رستاق1دارابفارسگلیم بافی510
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100رعنا ساجدیصندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای کنارمالک1فراشبندفارسگلیم بافی511
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

512
توسعه پرورش 

گوسفند پرواری
1خرامهفارس

فارس خرامه روستای 

کفدهک
وزارت جهاد کشاورزی500500رعنا صادقیصندوق کارآفرینی امید

1فسافارسگلیم بافی513

فسا کاظم آباد خیابان 

شهید رحمت اله کاظمی 

2کوچه

بانک توسعه تعاون
رعنا کاظمی 

نسب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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صندوق کارآفرینی امیدخرامه معز اباد جابری1خرامهفارسگلیم بافی514
رقیه درویش 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

515
احداث کارگاه 

گلیم بافی
150150رقیه احمدیپست بانکالیزنگان-داراب-فارس1دارابفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

516

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای کودیان

صندوق کارآفرینی امیدشیراز روستای کودیان20شیرازفارس
رقیه بابایی 

کودیانی
صندوق کارآفرینی امید200200

517

صندوق خرد 

زنان روستایی 

خیر آباد

صندوق کارآفرینی امید400400رقیه بازوبندیصندوق کارآفرینی امیدروستای خیر آباد30مرودشتفارس

1فسافارسگلیم بافی518
فسا کاظم اباد خیابان شهید 

4نیازی کوچه
100100رقیه بیژن کوچیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

519

صندوق خرد 

محلی روستایی 

نصرت

40دارابفارس
فارس شهرستان داراب 

بخش فرگ روستای نصرت
صندوق کارآفرینی امید400400رقیه پایدارصندوق کارآفرینی امید

520

صندوق خرد 

محلی روستای 

حسین اباد

صندوق کارآفرینی امید400400رقیه تقویصندوق کارآفرینی امیدخرمبید روستای حسین اباد32خرم بیدفارس

521
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای خیر آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200رقیه حسینیصندوق کارآفرینی امید

522
گلیم بافی ساده 

دورو
100100رقیه حیدریصندوق کارآفرینی امیدروستای سرگر1فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150رقیه رستگاریصندوق کارآفرینی امیدروستای قالتویه1دارابفارسگالبتون دوزی523
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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524

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای 

2خیرآباد 

صندوق کارآفرینی امید400400رقیه رعیتیصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای خیرآباد40خرامهفارس

525

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای بردج

صندوق کارآفرینی امید400400رقیه زارع بردجیصندوق کارآفرینی امیدشیراز بلوار رحمت پل غدیر40شیرازفارس

526

صندوق خرد 

زنان روستایی 

لب اشکن

صندوق کارآفرینی امید400400رقیه شایستهصندوق کارآفرینی امیدروستای لب اشکن _گراش 25گراشفارس

527

صندوق خرد 

محلی عشایر 

چاه پهن باال

صندوق کارآفرینی امید200200رقیه شجاعیصندوق کارآفرینی امیدفسا عشایر چاه پهن باال20فسافارس

528

صندوق خرد 

محلی 

عشایرگود بنه

صندوق کارآفرینی امیدفسا عشایرگود بنه40فسافارس
رقیه شریفیان 

خواه
صندوق کارآفرینی امید400400

529
کشت گیاهان 

دارویی و معطر
1فسافارس

- خیابان امام علی- فسا

آپارتمان ذاکر – 4کوچه 
صندوق کارآفرینی امید

رقیه علی پور 

منصور خانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

530
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200رقیه علیاییصندوق کارآفرینی امیدخرامه کربال روستای سفلی1خرامهفارس

1کوارفارسگل سازی531
روستای - کوار - فارس 

مظفری
100100رقیه فانی مظفریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فسافارسگلیم بافی532

فسا کاظم آباد خیابان 

شهید رحمت اله کاظمی 

2کوچه

صندوق کارآفرینی امید
رقیه کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1فسافارسگلیم بافی533

فسا کاظم آباد خیابان 

شهید رحمت اله کاظمی 

4کوچه

بانک توسعه تعاون
رقیه کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

534

صندوق خرد 

محلی روستای 

جاری آباد

40سپیدانفارس
سپیدان بخش بیضا روستای 

جاری آباد
صندوق کارآفرینی امید

رقیه کامیاب 

کالنتری
صندوق کارآفرینی امید400400

1ارسنجانفارسگلیم بافی'535
روستای / ارسنجان / فارس 

کناره
100100رقیه کواریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسگلیم بافی536
شهرستان ارسنجان روستای 

چهارقالت
100100رقیه محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

537

صندوق خرد 

محلی روستای 

نعیم آباد

20پاسارگادفارس
شهرستان پاسارگاد روستای 

نعیم اباد
صندوق کارآفرینی امید400400رقیه مرادیصندوق کارآفرینی امید

538
کارگاه گلیم 

بافی
100100رقیه موسویصندوق کارآفرینی امیدروستای اکبراباد1پاسارگادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

539
کارگاه گلیم 

بافی
100100رقیه نصیریبانک توسعه تعاونروستای مبارک اباد1پاسارگادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150رقیه نگهبانصندوق کارآفرینی امیدداراب رستاق1دارابفارسگلیم بافی540
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

541

تجهیز دفتر 

وساختن 

ساختمان دفتر

1نی ریزفارس
فارس نیریز آباده طشک 

ictروستای حسن اباد دفتر 
500500رقیه نگهداریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

542

توسعه پرورش 

گاومیش و 

اصالح نژاد دام

1خرامهفارس
خرامه بخش مرکزی 

روستایی میان شاخ یداهلل
وزارت جهاد کشاورزی500500رمضان جامیشیصندوق کارآفرینی امید
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543

رستوران و 

سفره خانه 

سنتی

4سپیدانفارس
روستای - سپیدان - فارس 

برشنه
پست بانک

رمضان کریمی 

برشنه
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

544
کاشت گیاهان 

دارویی
2قیروکارزینفارس

امام شهر - قیروکارزین 

روستای لیفرجان
وزارت جهاد کشاورزی500500روح اهلل کاظمیصندوق کارآفرینی امید

545

توسعه دفتر 

پیشخوان 

 ict)دولت

روستایی پست 

(بانک

1بواناتفارس
شهرستان بوانات بخش 

سرچهان روستای کوپان
585585روح اله اسالپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

546
پرورش 

گوسفند رومانف
وزارت جهاد کشاورزی800800روح اله امیریبانک کشاورزیروستای امیراباد1سروستانفارس

547

ساخت مکان 

دفتر 

ict وتجهیز و

نصب خودپرداز

2کازرونفارس
فارس کازرون روستای رشن 

آباد
892892روح اله رنجبرپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

548
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامعه بخش کربال 

روستای سفلی
وزارت جهاد کشاورزی200200روح اله علیاییصندوق کارآفرینی امید

549

اصاح نژاد و 

پرورش دام 

عشایر

3آبادهفارس
آباده ادریس آباد کوچه 

168ادریس پ
بانک کشاورزی

روح اله قرخلو 

قرخلو
سازمان امور عشایر ایران10001000

550
کشت گیاهان 

دارویی
1جهرمفارس

روستای - خفر- جهرم

گلبرنجی
بانک کشاورزی

روح اله کریمی 

گلبرنجی
وزارت جهاد کشاورزی375375

551
پرورش شتر 

مرغ
وزارت جهاد کشاورزی20002000روح اله گورکانیصندوق کارآفرینی امیدفارس فیروزآباد بایگان3فیروزآبادفارس
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2بواناتفارسبوم گردی552
فارس بوانات بخش 

سرچهان روستای شاه رستم
11001100روح اله نعمتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1پاسارگادفارسگلیم بافی553

فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد روستای 

مبارک اباد

صندوق کارآفرینی امید
روح انگیز 

شیروانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکفارس کوار روستای قنات1کوارفارسگلیم طهماسبی554
روح انگیز 

طهماسبی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

555

صندوق خرد 

محلی روستایی 

2روستای دره 

40شیرازفارس
شیراز سیاخ دارنگون 

روستای دره
صندوق کارآفرینی امید

روح انگیز 

نامداری قره قانی
صندوق کارآفرینی امید400400

556
احداث کارگاه 

گلیم بافی
صندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

روح انگیز 

هاشمی کمال 

آبادی

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

557

صندوق خرد 

زنانروستای 

کربال

صندوق کارآفرینی امید200200رویا حجتیصندوق کارآفرینی امیدزرقان روستای مهریال کربال40شیرازفارس

پست بانکفارس کوار روستای قنات1کوارفارسگلیم بافی558
رؤیا بیات شاه 

پرست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

559
فرش دستباف 

گلیم بافی
150150ریحان کرمیصندوق کارآفرینی امیدروستای مهرنجان1ممسنیفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای هورباف- کوار 1کوارفارسگلیم بافی560
زبیده خاتمی 

شعار
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150زرافشان قادریانپست بانکروستای هنگنویه- خنج 1خنجفارسخوس دوزی561
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدفارس کوار روستای علی اباد1کوارفارسگلیم بافی562
زرافشان کرانی 

خسروی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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بانک توسعه تعاونبید زرد- کازرون باالده15کازرونفارسفرش دستباف563
زرافشان هاشمی 

پور عمله
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

564
کارگاه گلیم 

بافی
100100زربانو فلکی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای مبارک اباد1پاسارگادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی565
فارس کوار روستای شاه 

شهیدان
صندوق کارآفرینی امید

زرنشان رنجبر 

اسالملو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدفارس کوار روستای علی اباد1کوارفارسگلیم بافی566
زرنشان کاظمی 

کرانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی400400زرنشان گراییصندوق کارآفرینی امیدمرودشت عماد اباد1مرودشتفارسکشت زعفران567

صندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای کنار مالک1فراشبندفارسگلیم بافی568
زرنگار آرمیان 

سپهر
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1پاسارگادفارسگلیم بافی569
سعادت شهر شهر مادر 

سلیمان
بانک توسعه تعاون

زرنگار ساعیان 

حقیقی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

570

صندوق خرد 

زنان روستایی 

مقصود اباد

صندوق کارآفرینی امید400400زرنگار وزیریصندوق کارآفرینی امیدروستای مقصود آباد60مرودشتفارس

150150زری دست موزهپست بانکمرودشت روستای روزیان1مرودشتفارسگلیم بافی571
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

572
کارگاه گلیم 

بافی
100100زری شهوندبانک توسعه تعاونروستای مبارک اباد1پاسارگادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

573
گلیم بافی ساده 

دورو
100100زری عزیزیصندوق کارآفرینی امیدروستای جهاداباد- فیروزاباد 1فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسجاجیم بافی574
شهرستان ارسنجان روستای 

چهارقالت
صندوق کارآفرینی امید

زری کریمی 

جشنی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

575
گلیم بافی ساده 

دورو
100100زری ملک پورصندوق کارآفرینی امیدروستای روزبدان1فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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576

تولید فرش 

گبه -دستبافت 

ریز بافت و 

-درشت بافت 

گلیم

20فیروزآبادفارس
فارس فیروزآباد میدان 

مدرس جنب بانک کشاورزی
بانک توسعه تعاون

زرین تاج بهمن 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت12501250

577

تولید دستگاه 

الکترونیک 

استابالیزر و )

محافظ کنتور 

برق

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000زرین تاج مصدقصندوق کارآفرینی امیدکنارتخته روستای جعفر جن2کازرونفارس

1فسافارسگلیم بافی578
فساروستای کاظم آباد 

2خیابان شهید نیازی کوچه
صندوق کارآفرینی امید

زرین کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زکیه عامریصندوق کارآفرینی امیدروستای شیرینو- المرد 1المردفارسخوس بافی579
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

580
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه روستای معزآباد 

جابری
صندوق کارآفرینی امید

زکیه مددی 

جابری
وزارت جهاد کشاورزی200200

1دارابفارسگلیم بافی581

استان فارس شهرستان 

داراب بخش رستاق روستای 

رستاق

150150زلیخا سخنورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

582
گلیم بافی ساده 

دورو
100100زلیخا محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای روزبدان1فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

583
کارگاه گلیم 

بافی
100100زمان بارانیبانک توسعه تعاونروستای مبارک اباد1پاسارگادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

584

صندوق خرد 

محلی روستایی 

مرز

40دارابفارس
فارس شهرستان داراب 

بخش فرگ روستای مرز
صندوق کارآفرینی امید400400زمان خادمیصندوق کارآفرینی امید
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585

خدمات 

آموزشی 

سوارکاری

وزارت ورزش و جوانان40004000زمان ظریفیبانک توسعه تعاونروستای کنار حاجی7دارابفارس

1مرودشتفارسگلیم بافی586
مرودشت بخش سیدان 

روستای روزیان خفرک اولیا
150150زمان یوباشبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

587

طراحی و 

دوخت لباس 

های زنانه و 

بچگانه

2پاسارگادفارس

فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد روستای 

ابوالوردی

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700زهرا احمدیصندوق کارآفرینی امید

588

تولید غیر 

متمرکز فرش 

دستبافت با 

مدیریت متمرکز

5فسافارس
فسا بخش مرکزی روستای 

اکبرآباد سردشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000زهرا اخترصندوق کارآفرینی امید

589
احداث کارگاه 

گلیم بافی
100100زهرا اسبرجانیصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

590

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای دهکویه

21الرستانفارس
استان فارس الرستان بخش 

مرکزی روستای دهکویه
صندوق کارآفرینی امید400400زهرا اصیلصندوق کارآفرینی امید

591

توسعه و 

پرورش قارچ 

خوراکی

1خرامهفارس
خرامه بخش مرکزی 

روستای شهرک ایثار
صندوق کارآفرینی امید

زهرا اکبری 

خرامه
وزارت جهاد کشاورزی200200

592

صندوق خرد 

محلی روستای 

دستجه

صندوق کارآفرینی امید400400زهرا اکبریانصندوق کارآفرینی امیدفارس فسا روستای دستجه40فسافارس
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1کازرونفارسگلیم بافی593

اوالد -قایمیه-کازرون

-خیابان مصلحه-میرزایی

منزل امامی فرد-12سرکوچه

120120زهرا امامی فرپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

594
صندوق خرد 

محلی هارم
صندوق کارآفرینی امیدفسا روستای هارم40فسافارس

زهرا اوالد 

حسینی
صندوق کارآفرینی امید400400

595

صندوق خرد 

محلی روستایی 

3ابگل

30فیروزآبادفارس
فیروزاباد بخش میمند 

روستای ابگل
صندوق کارآفرینی امید400400زهرا ایوزصندوق کارآفرینی امید

1مهرفارسگلیم بافی596
شهرستان مهر روستای چاه 

کبگان
100100زهرا آتش افروزصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زهرا آرام بنصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف597
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5بواناتفارسبوم گردی598
فارس بوانات روستای 

جعفراباد سید
950950زهرا آرامشبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

599

صندوق خرد 

محلی روستای 

علی آباد تنگ

36سپیدانفارس
سپیدان بخش بیضا روستای 

علی آباد تنگ
صندوق کارآفرینی امید400400زهرا آزادصندوق کارآفرینی امید

600

صندوق خرد 

زنان روستایی 

گرم آباد

صندوق کارآفرینی امید400400زهرا باقریصندوق کارآفرینی امیدمرودشت روستای گرم آباد33مرودشتفارس

110110زهرا بذرافکنصندوق کارآفرینی امیدخرامه معز اباد جابری1خرامهفارسگلیم بافی601
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

602
تولید فرش 

دستباف
12رستمفارس

شهرستان /فارس

روستای کارخانه قند/رستم
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000زهرا بوستانیبانک توسعه تعاون
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603

صندوق خرد 

محلی روستایی 

جایدشت

صندوق کارآفرینی امیدفیروزاباد روستای جایدشت30فیروزآبادفارس
زهرا پاگیر 

کشکولی
صندوق کارآفرینی امید400400

604

طرح راه اندازی 

کارگاه گلیم 

بافی

3فیروزآبادفارس
فیروزاباد جایدشت خیابان 

دهیاری
100100زهرا ثابتصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150زهرا جاویدیبانک توسعه تعاونمرودشت روستای کناره1مرودشتفارسگلیم بافی605
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

606
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
صندوق کارآفرینی امیدخرامه ابشور1خرامهفارس

زهرا جاویدی آل 

سعدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

607
تولید و فرآوری 

گیاهان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی400400زهرا جمشیدیصندوق کارآفرینی امیداقلید طغر ادربسته1اقلیدفارس

1رستمفارسگلیم بافی608
رستم بابامیدان روستای 

شهنه
150150زهرا جهانشاهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

609
- صنایع دستی 

گلیم بافی
1دارابفارس

شهرستان - استان فارس 

خ - بخش رستاق - داراب 

3کوچه - ولی عصر 

صندوق کارآفرینی امید
زهرا حسن پور 

فرد
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

12مهرفارستولید گلیم610
بخش -شهرستان مهر-فارس

روستای دار المیزان-اسیر
600600زهرا حسینیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

611
احداث کارگاه 

گلیم بافی
100100زهرا حسینیصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

612

صندوق خرد 

زنان عشایری 

تنگ بخورا

صندوق کارآفرینی امید400400زهرا حسینیصندوق کارآفرینی امیدعشایر سیار تنگ بخورا30ارسنجانفارس
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صندوق کارآفرینی امیدباغان1کوارفارسگلیم بافی613
زهرا حسینی 

مطلق
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

614

صندوق خرد 

محلی روستایی 

فتح المبین

40دارابفارس
فارس داراب روستای فتح 

المبین
صندوق کارآفرینی امید400400زهرا حقیقیصندوق کارآفرینی امید

615
کارگاه گلیم 

بافی
1پاسارگادفارس

بخش پاسارگاد خیابان 

کوروش کوچه ایثار
100100زهرا خانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی616
فارس شهرستان کوار 

روستای آباده آب گرم
پست بانک

زهرا خانی 

زنجیرانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

617

طرح تجهیز و 

توسعه دفتر 

ICTروستایی

600600زهرا خردمندپست بانکروستای رستاق1دارابفارس
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

618
پرورش قارچ 

خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش کربال روستای 

قشالق
صندوق کارآفرینی امید

زهرا خسروی 

عبد الیوسفی
وزارت جهاد کشاورزی200200

619

صندوق خرد 

زنان روستای 

گلدشت علیا

30مرودشتفارس
مرودشت روستای گلدشت 

علیا
صندوق کارآفرینی امید200200زهرا خلیفهصندوق کارآفرینی امید

620

صندوق خرد 

زنان روستایی 

1عزآباد 

صندوق کارآفرینی امید400400زهرا خورشیدیصندوق کارآفرینی امیدمرودشت روستای عز اباد48مرودشتفارس

621
پولک ومنجنق 

دوز
150150زهرا داستان تباربانک توسعه تعاونارسنجان روستای سرخ آباد1ارسنجانفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

622

صندوق خرد 

زنان روستایی 

اسماعیل آباد

30مرودشتفارس
مرودشت روستای اسماعیل 

آباد
صندوق کارآفرینی امید200200زهرا دهقانیصندوق کارآفرینی امید
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623

صندوق خرد 

محلی روستای 

قوام اباد فاطمه 

الزهرا

50پاسارگادفارس
شهرستان پاسارگاد روستای 

قوام اباد
صندوق کارآفرینی امید400400زهرا دیده ماهصندوق کارآفرینی امید

100100زهرا رجبیصندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای خور1فراشبندفارسگلیم بافی624
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

625

صندوق 

خردمحلی 

روستایی خانیک

صندوق کارآفرینی امید400400زهرا رمضانیصندوق کارآفرینی امیدفراشبندروستای خانیک20فراشبندفارس

626

سراجی سنتی 

کیف و چرم )

(دوزی

1خرامهفارس

استان فارس شهرستان 

خرامه بخش کربال روستای 

کمجان خیابان شهید محمد 

2

110110زهرا زارعصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

627
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه کربال روستای 

سلطان شهرجاده اصلی 

کوی امام حسین

وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا زارعصندوق کارآفرینی امید

628
پرورش واصالح 

نژاد بز سانن
2خرامهفارس

فارس خرامه کربال روستای 

زین اباد
وزارت جهاد کشاورزی900900زهرا زارعبانک توسعه تعاون

1سروستانفارساشتغال روستایی629
فارس سروستان روستای 

نظر اباد
100100زهرا زارع شیبانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

630
توسعه پرورش 

قارچ دکمه ایی
1خرامهفارس

خرامه کربال روستای 

کوشک
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا زارعیصندوق کارآفرینی امید
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631

تولید و بسته 

بندی نان 

 (تیری)سنتی 

سبوس دار

6ارسنجانفارس
فارس ارسنجان روستای 

جوادیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000زهرا زارعیصندوق کارآفرینی امید

632

طرح تجهیز و 

توسعه دفتر 

ICTروستایی

12801280زهرا زاهدیپست بانکشهرک ولیعصر2دارابفارس
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

633

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستا درز

30الرستانفارس
استان فارس الرستان بخش 

مرکزی روستای درز
صندوق کارآفرینی امید400400زهرا سروشصندوق کارآفرینی امید

2سروستانفارسقالی بافی634
-خ-سروستان شهرک نوری

فاطمی بر روی کمربندی
200200زهرا سلیمیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

635
احداث کارگاه 

گلیم بافی
صندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

زهرا سلیمی 

کوچی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زهرا شاکرمیصندوق کارآفرینی امیدکوار آبگرم1کوارفارسگلیم بافی636
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

637

کاشت گیاهان 

دارویی و بسته 

بندی

بانک توسعه تعاوننی ریز روستای چنارویه1نی ریزفارس
زهرا شاهسوند 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی960960

1ارسنجانفارسگلیم بافی638
شهرستان ارسنجان روستای 

کناره
100100زهرا شهابیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی639
روستای - کوار - فارس 

هورباف
100100زهرا شهبازیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

640

صندوق خرد 

محلی روستایی 

کرفت

41جهرمفارس
جهرم بخش خفر روستای 

کرفت
صندوق کارآفرینی امید400400زهرا شیداپورصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

641
کاشت گل 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی600600زهرا صف شکنبانک کشاورزیمزارع حسن اباد1سروستانفارس

642
احداث کارگاه 

گلیم بافی
100100زهرا صوفیصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

643

توسعه 

گردشگری و 

ایجاد اشتغال

بانک توسعه تعاونفارس جهرم خفر باب انار2جهرمفارس
زهرا طاهری باب 

اناری
950950

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای کنارمالک1فراشبندفارسگلیم بافی644
زهرا عاطفت 

دوست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

645
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای سفلی
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا عباسیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا علیاییصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای سفلی1خرامهفارسپرورش قارچ646

647
توسعه پرورش 

قارچ دکمه ایی
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا علیاییصندوق کارآفرینی امیدخرامه کربال روستای بنجیر1خرامهفارس

1ممسنیفارسگلیم بافی648
فارس ممسنی روستای پیر 

سرخ
صندوق کارآفرینی امید

زهرا عمله دره 

شوری
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

649

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای طسوج

صندوق کارآفرینی امید400400زهرا غفاریصندوق کارآفرینی امیدکوار روستای طسوج40کوارفارس

1کوارفارسگلیم بافی650
فارس کوار روستای 

محمودآباد
بانک توسعه تعاون

زهرا فتحی 

بورکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زهرا فالحت نیاپست بانکفارس کوار روستای دهداری1کوارفارسگلیم بافی651
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1مرودشتفارسگلیم بافی652

- مرودشت - فارس 

خیابان - روستای زنگی آباد 

8کوی - بهارستان 

150150زهرا فالحیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مهرفارسریشه بافی653

-بخش اسیر -شهرستان مهر

 روستای شهرک امام 

(ره)خمینی

100100زهرا قاسمیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

654
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

فارس خرامه روستای خیر 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا قایدیصندوق کارآفرینی امید

100100زهرا قربانی آبادهصندوق کارآفرینی امیدآباده آبگرم1کوارفارسگلیم بافی655
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کازرونفارسگلیم بافی656

بخش جره - کازرون-فارس

-دهستان دادین - و باالده

روستای تل سامان

105105زهرا قرلبیگلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

657
پروش قارچ 

خوراکی
1خرامهفارس

روستای خیرآباد - خرامه

خیابن اصلی روبروی بهداری
وزارت جهاد کشاورزی160160زهرا قلی پورصندوق کارآفرینی امید

658
احداث کارگاه 

گلیم بافی
6969زهرا قندیپست بانکالیزنگان-داراب-فارس1دارابفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

659
احداث کارگاه 

گلیم بافی
صندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

زهرا قوقی چاه 

انجیری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6969زهرا کارگرپست بانکفارس داراب بخش رستاق1دارابفارسگلیم بافی660
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

661
گلیم بافی ساده 

دورو
1فیروزآبادفارس

فارس فیروزاباد روستای 

آتشکده
100100زهرا کاظمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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662

صندوق 

خردمحلی 

روستایی 

روستای )

(فنجان

20بواناتفارس
شهرستان بوانات بخش 

مرکزی روستای فنجان
صندوق کارآفرینی امید400400زهرا کاظمیصندوق کارآفرینی امید

663
کشت زعفران و 

گل نرگس
1جهرمفارس

روستای - خفر- جهرم

طاهونه
وزارت جهاد کشاورزی300300زهرا کاظمیبانک کشاورزی

664
گیاهان دارویی 

چند منظوره ای
2نی ریزفارس

نی ریز روستای ده چاه 

قنات بید کهتویه
وزارت جهاد کشاورزی800800زهرا کاظمی پوربانک توسعه تعاون

1فسافارسگلیم بافی665
فسا کاظم اباد خیابان شهید 

2نیازی کوچه
بانک توسعه تعاون

زهرا کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مهرفارسخوس بافی666

بخش -شهرستان مهر-فارس

روستای شهرک امام -اسیر

(ره)خمینی

100100زهرا کاویانی رادصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف667
زهرا کریمی 

کوچی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف668
زهرا کمالی 

سروستانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

669

صندوق خرد 

محلی روستایی 

کارون

80مهرفارس
- بخش گله دار- مهر

روستای کارون
صندوق کارآفرینی امید400400زهرا کوهیصندوق کارآفرینی امید

670

صندوق خرد 

محلی روستای 

کرفت

35جهرمفارس
جهرم بخش خفر روستای 

کرفت
صندوق کارآفرینی امید400400زهرا گرامی نیاصندوق کارآفرینی امید

1مهرفارسخوس بافی671
استان فارس شهرستان مهر 

روستای هرج
100100زهرا گفتارشناسصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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672

صندوق خرد 

محلی روستای 

بنه کالغی یک

100نی ریزفارس

استان فارس شهرستان نی 

ریز بخش قطروییه روستای 

ریزاب شهرک امام رضا ع 

خیابان شهید رضایی

صندوق کارآفرینی امید400400زهرا محبیصندوق کارآفرینی امید

150150زهرا محمدیصندوق کارآفرینی امیدشهرک غدیر1دارابفارسقالب بافی673
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رستمفارسگلیم بافی674
-مصیری-شهرستان رستم

خیابان زاگرس
150150زهرا محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

675

صندوق خرد 

حلی روستای 

خبریز

صندوق کارآفرینی امید400400زهرا محمودیصندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای خبریز60ارسنجانفارس

676
صندوق خرد 

زنان عشایری
صندوق کارآفرینی امیدروستای چهاردره30مرودشتفارس

زهرا مرادی 

عبدالیوسفی
صندوق کارآفرینی امید400400

677
کاشت گیاهان 

(زعفران)دارویی
وزارت جهاد کشاورزی500500زهرا مسلمیصندوق کارآفرینی امیداقلید روستای آسپاس دهنو1اقلیدفارس

100100زهرا مظفریصندوق کارآفرینی امیدروستای نوروزان- کوار 1کوارفارسگلیم بافی678
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زهرا مظفری نژادبانک توسعه تعاونفارس کوار روستای مظفری1کوارفارسپاپوشهای سنتی679
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

680

صندوق خرد 

محلی روستای 

مهالو نو

40سروستانفارس
سروستان بخش کوهنجان 

روستای مهارلو نو
صندوق کارآفرینی امید

زهرا معتمد 

مهارلویی
صندوق کارآفرینی امید400400

1رستمفارسگلیم بافی681
فارس رستم شاه جهان 

احمد
300300زهرا موسویصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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682
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا میرزاییصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای کفدهک1خرامهفارس

683

صندوق خرد 

محلی روستای 

دهنو

صندوق کارآفرینی امیدسروستان روستای دهنو40سروستانفارس
زهرا نجفی 

دهنوی
صندوق کارآفرینی امید400400

1ارسنجانفارسگلیم بافی684
شهرستان ارسنجان روستای 

اسالم
100100زهرا نجفی زادهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300زهرا نفرصندوق کارآفرینی امیدبهمن خیابان امام1آبادهفارسگلیم بافی685
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

686
گیاهان دارویی 

چند منظوره ای
2نی ریزفارس

نی ریز بخش پشتکوه 

روستای بید کهتویه
وزارت جهاد کشاورزی10001000زهرا هاشمی زادهبانک کشاورزی

687

صندوق خرد 

زنان روستایی 

1کوشک 

صندوق کارآفرینی امید400400زهرا همایونصندوق کارآفرینی امید1روستای کوشک 35مرودشتفارس

688
کاشت گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی20002000زهرا همتیصندوق کارآفرینی امیداقلید سرحد3اقلیدفارس

689
ایجاد ،راه 

اندازی و تجهیز
2فسافارس

فسا ، بخش مرکزی ، 

روستای دستجه
13401340زهرا یوسفیانپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

4شیرازفارستولید فرش690

خیابان انقالب چهاراه 

گمرک ساختمان پارس 

2 واحد4طبقه 

25002500زهره بازیاربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

691

صندوق خرد 

محلی روستای 

2خواجه جمالی 

30نی ریزفارس

استان فارس شهرستان نی 

ریز بخش آباده طشک 

روستای خواجه جمالی

صندوق کارآفرینی امید400400زهره باقریصندوق کارآفرینی امید
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

692

صندوق 

خردمحلی 

روستای آویز

صندوق کارآفرینی امید400400زهره جوکارصندوق کارآفرینی امیدفراشبندروستای آویز15فراشبندفارس

693

صندوق 

خردمحلی 

روستای بورکی 

علیا

صندوق کارآفرینی امید200200زهره دهقانیصندوق کارآفرینی امیدروستای بورکی علیا-کازرون40کازرونفارس

1خرامهفارسگل دوزی سنتی694
خرامه معز اباد جابری 

خیابان امام حسین
صندوق کارآفرینی امید

زهره رحیمی 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

695
بافت البسه 

محلی
1کوارفارس

- فرمشکان - کوار - فارس 

روستای خرمایی
100100زهره رفیعیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

696

صنودق خرد 

محلی روستای 

حسین اباد

35گراشفارس
استان فارس گراش روستای 

حسین اباد
صندوق کارآفرینی امید400400زهره سهیلیصندوق کارآفرینی امید

697
کارگاه گلیم 

بافی
100100زهره سیروسیبانک توسعه تعاونروستای ابوالوردی1پاسارگادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زهره شهریاریصندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای باچون1فراشبندفارسگلیم بافی698
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

699
احداث کارگاه 

گلیم بافی
100100زهره غالمیصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

700

تولید سفال و 

سرامیک و 

احیای سفال 

بومی استهبان

5استهبانفارس

استهبان بخش مرکزی 

دشت امیر بلوار امام رضا 

جنب قالیشویی ترنج

11001100زهره کامران آزادبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

701

صندوق خرد 

محلی حضرت 

رقیه روستای 

گرده

صندوق کارآفرینی امید400400زهره نگارصندوق کارآفرینی امیداستهبان روستای گرده40استهبانفارس
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وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زینب آتشیبانک توسعه تعاونروستای مشکان-نیریز50نی ریزفارسفرش دستباف702

1ارسنجانفارسگلیم بافی703
شهرستان ارسنجان روستای 

شرق آباد
100100زیبا اسمعیلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

704
احداث کارگاه 

گلیم بافی
100100زیبا الیاسیصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسگلیم بافی705
روستای / ارسنجان / فارس 

مقبل آباد
100100زیبا رحیمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زیبا رضاییصندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای خور1فراشبندفارسگلیم بافی706
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

707
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
3خرامهفارس

خرامه روستای معز آباد 

گورگیر
وزارت جهاد کشاورزی200200زیبا زارعصندوق کارآفرینی امید

708
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200زیبا عمادیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرامه شهرک ایثار1خرامهفارس

100100زیبا محمدیصندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای سرخ آباد1ارسنجانفارسگلیم بافی709
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زیبا مزارعیبانک توسعه تعاونفراشبند روستای خوشاب1فراشبندفارسگلیم بافی710
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

711

صندوق خرد 

محلی صحب 

الزمان رونیز 

سفلی

صندوق کارآفرینی امیداستهبان رونیز سفلی40استهبانفارس
زیبا نوذری 

خیرآبادی
صندوق کارآفرینی امید400400

712
احداث کارگاه 

گلیم بافی
1سروستانفارس

فارس سروستان روستای 

تل پوک
100100زیبا یاقوتی پورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

713
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش کربال روستای 

سفلی
صندوق کارآفرینی امید

زین العابدین 

علیایی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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714

صندوق خرد 

محلی روستایی 

سده

صندوق کارآفرینی امید200200زینب احمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای سده-سده- اقلید20اقلیدفارس

150150زینب احمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای هنگنویه- خنج 1خنجفارسخوس دوزی715
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خرامهفارسگلیم بافی716

فارس شهرستان خرامه 

بخش مرکزی روستای هالل 

اباد

صندوق کارآفرینی امید
زینب احمدی 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

717
احداث کارگاه 

گلیم بافی
100100زینب اسپرجانیصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زینب اسپرجانیصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف718
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رستمفارسگلیم بافی719
رستم مصیری بردکوخ خ 

ابن سینا
150150زینب امیریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

720
تولید فرش 

دستباف
4کازرونفارس

بخش جره و باالده روستای 

بیدزرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700زینب ایرج پورصندوق کارآفرینی امید

721

صندوق خرد 

محلی روستای 

گردنه بزن

صندوق کارآفرینی امیدفسا روستای علی آباد20فسافارس
زینب آزادی 

شیری
صندوق کارآفرینی امید200200

722
گلیم بافی ساده 

دورو
پست بانکروستای روزبدان1فیروزآبادفارس

زینب بهروزی 

پویا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1پاسارگادفارسگلیم بافی723

فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد روستای 

مبارک آباد

بانک توسعه تعاون
زینب تورجیان 

نژاد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

724

صندوق خرد 

محلی روستای 

دهنو

40سروستانفارس
سروستان بخش شوریجه 

روستای دهنو
صندوق کارآفرینی امید

زینب توکل 

دهنوی
صندوق کارآفرینی امید400400
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725

صندوق خرد 

محلی روستایی 

2روستای کدنج

40شیرازفارس
شیراز سیاخ دارنگون 

روستای کدنج
صندوق کارآفرینی امید400400زینب جمالیصندوق کارآفرینی امید

726

صندوق خرد 

زنان روستایی 

عباس آباد

صندوق کارآفرینی امیدروستای عباس آباد و حومه47مرودشتفارس
زینب جمالی 

اکبر ابادی
صندوق کارآفرینی امید400400

بانک کشاورزیگراش روستایی دشت باال3گراشفارسبره پرواری727
زینب حسن پور 

کهنعلی
وزارت جهاد کشاورزی44004400

728
طرح پخت 

گروهی
2شیرازفارس

- بخش داریون- شیراز

روستای دودج
وزارت جهاد کشاورزی600600زینب حقیقیصندوق کارآفرینی امید

729

صندوق 

خردمحلی 

روستای جدول 

ترکی

25کازرونفارس
روستای -باالده-کازرون

جدول ترکی
صندوق کارآفرینی امید400400زینب دهقانصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000زینب رضازادهصندوق کارآفرینی امیدکازرون روستای مهرنجان4کازرونفارستولید پوشاک730

731

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای شاه 

2شهیدان 

صندوق کارآفرینی امیدکوار روستای شاه شهیدان40کوارفارس
زینب رنجبر 

اسالملو
صندوق کارآفرینی امید400400

5کوارفارستولید پوشاک732
روستای شاه - کوار - فارس 

شهیدان
صندوق کارآفرینی امید

زینب روستا 

طسوجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

733

صندوق خرد 

زنان روستایی 

خلف طاهونه

صندوق کارآفرینی امید200200زینب زارعصندوق کارآفرینی امیدخلف طاهونه30مرودشتفارس
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734
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی کربال 

روستای سفلی
وزارت جهاد کشاورزی200200زینب زارعصندوق کارآفرینی امید

1ارسنجانفارسگلیم بافی735
روستای / ارسنجان / فارس 

مقبل آباد
100100زینب زارعیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

736
توسعه پرورش 

قارچ دکمه ایی
وزارت جهاد کشاورزی200200زینب زارعیصندوق کارآفرینی امیدخرامه کربال روستای بنجیر1خرامهفارس

3کازرونفارسکارگاه خیاطی737
کازرون شاهپور روستای تل 

کوهک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زینب سلطانیصندوق کارآفرینی امید

738

صندوق خرد 

محلی روستایی 

دهبه

30قیروکارزینفارس
قیروکارزین بخش مرکزی 

روستای دهبه
صندوق کارآفرینی امید400400زینب شکوهیصندوق کارآفرینی امید

1بواناتفارسکشت زعفران739
شهرستان بوانات روستای 

سمادجان
وزارت جهاد کشاورزی300300زینب صفائیبانک کشاورزی

740
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی کربال 

روستای سفلی
وزارت جهاد کشاورزی200200زینب عباسیصندوق کارآفرینی امید

741
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش کربال روستای 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی200200زینب عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

742

صندوق خرد 

محلی روستایی 

قطروییه الف

30نی ریزفارس

استان فارس شهرستان نی 

ریز قطروییه خیابان ولیعصر 

ع خیابان رودکی

صندوق کارآفرینی امید400400زینب عراقیصندوق کارآفرینی امید

743

صندوق خرد 

محلی زنان 

روستای ساچون

40زرین دشتفارس
فارس زرین دشت خوسویه 

روستای ساچون
صندوق کارآفرینی امید400400زینب غالمیصندوق کارآفرینی امید
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150150زینب فتحیصندوق کارآفرینی امیدفارس خنج روستای هنگنویه1خنجفارسالبسه محلی744
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

745
احداث کارگاه 

گلیم بافی
100100زینب کرمیصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

746
فرش دست 

بافت
1سروستانفارس

فارس سروستان روستای 

نظر اباد
100100زینب محیطصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زینب مهدویپست بانکفارس کوار روستای فتح آباد2کوارفارسگلیم بافی747
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150زینب میریصندوق کارآفرینی امیدروستای هنگنویه- خنج 1خنجفارسگلیم بافی748
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150زینب نصیریبانک توسعه تعاونمرودشت روستای گله زن1مرودشتفارسگلیم بافی749
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زینب نظریصندوق کارآفرینی امیدفیروزاباد شهرک موصلو1فیروزآبادفارسطرح گلیم بافی750
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسملکین بافی751
روستای - کوار - فارس 

مظفری
پست بانک

زینب هژبری 

مظفری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی752
روستای - کوار - فارس 

نوروزان
100100زینب وفادارپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

753

صندوق خرد 

محلی روستایی 

قطروییه ب

30نی ریزفارس

استان فارس شهرستان نی 

قطروییه خیابان شهید -ریز 

آبیار

صندوق کارآفرینی امید400400زینب یگانهصندوق کارآفرینی امید

1خرامهفارسجاجیم بافی754
شهرستان خرامه بخش 

مرکزی روستای هالل اباد
صندوق کارآفرینی امید

زینت انصاری 

دوست
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

755
احداث کارگاه 

گلیم بافی
صندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

زینت حداد 

تزنگی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100زینت دهقانیصندوق کارآفرینی امیدفارس کوار روستای اکبراباد1کوارفارسگلیم بافی756
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

757

بومگردی 

وگردشگری 

روستایی

5فیروزآبادفارس

فارس فیروزاباد بخش 

میمند بخش خواجه ای 

روستای حنیفقان

بانک توسعه تعاون
زینت مهرابیان 

پور
980980

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1پاسارگادفارسگلیم بافی758

فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد روستای 

کردشول

100100زیور شریف فردبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کازرونفارسگلیم بافی759

بخش جره - کازرون-فارس

-دهستان دادین - و باالده

روستای تل سامان

105105زیور قزلبیگلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100ژاله اسمعیلیصندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای سرخ آباد1ارسنجانفارسقالب بافی760
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

761
اقامتگاه بوم 

گردی
5ارسنجانفارس

ارسنجان جاده تفرج گاهی 

تنگ شکن
بانک توسعه تعاون

ژیال حیدری 

کوچی
12001200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

762
گوساله پرواری 

 راسی150
وزارت جهاد کشاورزی1096010960ساتیار رحیمیبانک کشاورزیروستای کناره3مرودشتفارس

763
اقامتگاه بوم 

گردی
بانک توسعه تعاونفارس جهرم خفر باب انار12جهرمفارس

سار مظلوم باب 

اناری
910910

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ممسنیفارسگلیم بافی764
روستای -ممسنی-فارس

بوان سفلی
150150سارا احمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی765
فارس شهرستان کوار 

روستای قنات
صندوق کارآفرینی امید

سارا بیات شاه 

پرست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

766

صندوق خرد 

محلی روستای 

2ریزاب 

15نی ریزفارس

استان فارس شهرستان نی 

ریز بخش قطروییه روستای 

ریزاب

صندوق کارآفرینی امید400400سارا راحت جوصندوق کارآفرینی امید
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767
ایجاد باشگاه 

ورزشی
3ممسنیفارس

استان فارس شهرستان 

ممسنی روستای تل ریزی 

عالیوند

وزارت ورزش و جوانان45004500سارا سلطانیپست بانک

768
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
3خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستایی شهرک ایثار
صندوق کارآفرینی امید

سارا کاویانی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

769

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای مهان 

آباد

صندوق کارآفرینی امید400400سارا کشاورزیصندوق کارآفرینی امیدزرقان روستای مهان آباد40شیرازفارس

240240سارا گودرزیصندوق کارآفرینی امیدنوراباد ممسنی روستای بوان1ممسنیفارسگلیم بافی770
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

771
تولیدی لباس 

زنانه و مردانه
6ممسنیفارس

فارس ممسنی بخش 

مرکزی دهستان جاوید 

ماهوری روستای باجگاه

وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300سارا یوسفیبانک توسعه تعاون

772
اقامت و بوم 

گردی
8پاسارگادفارس

فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد روستای 

مادرسلیمان

15001500ساره کریمیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

773
گلیم بافی ساده 

دورو
100100ساناز کرجی پورصندوق کارآفرینی امیدفیروزآباد روستای روزبدان1فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونفراشبند روستای نارک1فراشبندفارسگلیم بافی774
ساناز نوروزی 

جعفرلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونفراشبند روستای باچون1فراشبندفارسگلیم بافی775
سپیده زیبا 

بایزدان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

776
دامداری گاو 

شیری
1کوارفارس

خیابان - روستای باغان 

درب دوم- پارسیان 
صندوق کارآفرینی امید

سجاد اسکندر 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی12001200
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777

تولید 

محصوالت بتنی 

و از پیش 

ساخته و آجر 

سیمانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500سجاد بحرانی فردبانک توسعه تعاونفراشبند روستای کنار مالک15فراشبندفارس

778
کشت گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی500500سجاد رستمیصندوق کارآفرینی امیدگلبرنجی- خفر- جهرم1جهرمفارس

779
گاوداری اصالح 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی15001500سجاد ظریفیصندوق کارآفرینی امیدروستای فتح آباد2کوارفارس

780
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

فارس خرامه روستای 

قشالق درنیان
وزارت جهاد کشاورزی200200سجاد هژبرنیاصندوق کارآفرینی امید

3خرم بیدفارسگاوداری شیری781
- دشت مرغاب- قادرآباد

منزل ذبیح اله هاشمی
وزارت جهاد کشاورزی30003000سحر بستانیبانک کشاورزی

782
مشاغل خانگی 

گلیم بافی
1پاسارگادفارس

خیابان امام - مادر سلیمان 

کوچه دبیرستان بهار- 
صندوق کارآفرینی امید

سحر زارعی 

کردشولی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

783

صندوق خرد 

محلی روستای 

چاه قوچ له 

قربانی

صندوق کارآفرینی امید200200سحر کریمیصندوق کارآفرینی امیدفسا روستایی له قربانی20فسافارس

784

صندوق خرد 

محلی عشایر 

برآفتاب

صندوق کارآفرینی امیدفسا روستای خیر آباد جنگل20فسافارس
سحر کریمی 

کوچی
صندوق کارآفرینی امید400400

صندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای کنار مالک1فراشبندفارسگلیم بافی785
سحر مرادی 

جعفرلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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786

شرکت تعاونی 

صنایع قالی 

بافی پوریا رستم

10رستمفارس
روستای/مصیری/رستم/فارس

 باقری
بانک توسعه تعاون

سرایل مظفری 

زردک
وزارت صنعت، معدن و تجارت950950

صندوق کارآفرینی امیدروستای قتات2کوارفارسگلیم بافی787
سراییل نجفی 

قرقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000سردیار کریمیبانک توسعه تعاونکنارتخته-کازرون 15کازرونفارسفرش دستبافت788

789
گلیم بافی ساده 

دورو
100100سروناز کاظمیصندوق کارآفرینی امیدروستای اتشکده1فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

790

تعمیرگاه 

ماشین های 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی750750سعادت خسرویبانک کشاورزیخسرو شیرین خیابان مولوی2آبادهفارس

1خرامهفارسپرورش قارچ791
خرامه سجل اباد خیابا 

27سردار شهید ک 
صندوق کارآفرینی امید

سعید جعفری 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

792
پرورش قارچ 

خوراکی
1ارسنجانفارس

ارسنجان شهرک امام 

خمینی
وزارت جهاد کشاورزی450450سعید براویصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی12001200سعید جلیلیصندوق کارآفرینی امیدروستای کلگاه علیا2ممسنیفارسگلخانه793

794

مجتمع 

تفریحی 

گردشگری

3سپیدانفارس
فارس سپیدان روستای 

کمهر
15001500سعید سیروسپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

795
گوساله پرواری 

 راسی50
4الرستانفارس

فارس لطیفی مجتمع 

گوساله پرواری شمس
بانک کشاورزی

سعید عبدلی 

الری
وزارت جهاد کشاورزی50005000

وزارت جهاد کشاورزی200200سعید کارامدصندوق کارآفرینی امیدروستای حسن اباد کربال1خرامهفارسپرورش قارچ796

797
گلخانه سبزی و 

سیفی
وزارت جهاد کشاورزی70007000سعید کشاورزبانک کشاورزیروستای قالتخوار5ارسنجانفارس

وزارت جهاد کشاورزی30003000سعید مالیمبانک کشاورزیسیوند- مرودشت سیدان4مرودشتفارسفرآوری زیتون798

799
کشت گیاهن 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی375375سعید نجاتیبانک کشاورزیجزه- خفر- جهرم1جهرمفارس
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4سروستانفارسقالی بافی800
استان فارس شهرستان 

سروستان روستای چاه انجیر
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سعیده احمدیصندوق کارآفرینی امید

801
احداث کارگاه 

گلیم بافی
صندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

سعیده 

اسفندیاری 

شورجه

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت34003400سعیده روستاصندوق کارآفرینی امیدروستای سرتل- فیروزآباد15فیروزآبادفارستولید پوشاک802

1آبادهفارسمنبت803
صغاد بلوار امام خمینی 

کوچه شهید نجفی
200200سعیده ساداتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

804
-مشاغل خانگی 

 گلیم بافی
1پاسارگادفارس

خیابان امام - مادر سلیمان 

کوچه شهید - خمینی 

تهرانی مقدم

بانک توسعه تعاون
سعیده ولی 

شاهی
120120

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

805

صندوق خرد 

محلی روستایی 

حاجی آباد

20اقلیدفارس
روستای -سده- اقلید 

حاجی آباد
صندوق کارآفرینی امید200200سکینه اسکندریصندوق کارآفرینی امید

پست بانکفراشبند روستای باچون1فراشبندفارسگلیم بافی806
سکینه امیدی 

گلکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100سکینه تقویصندوق کارآفرینی امیدشهرستان مهر-فارس1مهرفارسپیش بافی807
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

808

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای لپویی

صندوق کارآفرینی امید400400سکینه جعفریصندوق کارآفرینی امیدزرقان لپویی40شیرازفارس

809
دوخت لباس 

های محلی
1کوارفارس

روستای شاه - کوار - فارس 

بهرامی
صندوق کارآفرینی امید

سکینه حسینی 

کواری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100سکینه خانیپست بانکفارس کوار روستای دهداری1کوارفارسگلیم بافی810
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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811
گلیم بافی ساده 

دورو
1فیروزآبادفارس

روستای - فیروزاباد - فارس 

سرمیدان
صندوق کارآفرینی امید

سکینه دالوری 

اردکپانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2خرم بیدفارسگلیم بافی812
صفاشهر روستای قشالق 

منزل رضا دهقانی
100100سکینه دهقانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

813
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی کربال 

روستای درنیان
صندوق کارآفرینی امید

سکینه زارع 

قشالقی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1رستمفارسگلیم بافی814

بخش -شهرستان رستم

-روستای بابامیدان-مرکزی

کوچه بهداشت-دشتک

150150سکینه ساداتصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2نی ریزفارسATMدستگاه 815

نی ریز بخش قطرویه 

روستای بنه کالغی شهرک 

(ع)امام رضا 

500500سکینه صبورپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

816
گلیم بافی ساده 

دورو
20فیروزآبادفارس

فلکه - فیروزاباد - فارس 

-بلوار شهید دشتی - گاز 

درب سوم - 3کوچه 

200200سکینه عباسیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

817
کشت گیاهان 

دارویی
1خرم بیدفارس

دشت همیانه قادرآباد جاده 

شیراز اصفهان دو راهی 

قادرآباد

وزارت جهاد کشاورزی500500سکینه علی خانیبانک کشاورزی

1کوارفارسملکین بافی818
روستای - کوار - فارس 

مظفری
پست بانک

سکینه فانی 

مظفری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونمرودشت روستای گله زن1مرودشتفارسگلیم بافی819
سکینه فرهادی 

حقیقت
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کازرونفارسگلیم بافی820
بخش جره -کازرون-فارس

روستای تل سامان-باالده
105105سکینه قاسمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی821
روستای - کوار - فارس 

همدم اباد
100100سکینه قهرمانیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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822

صندوق خرد 

زنان روستایی 

حسن آباد

صندوق کارآفرینی امید400400سکینه کریمیصندوق کارآفرینی امیدروستای حسن آباد57مرودشتفارس

150150سکینه محمودیپست بانکداراب رو ستای بهرو اباد1دارابفارسگلیم بافی823
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

824
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
صندوق کارآفرینی امیدفارس خرامه روستای آبشور1خرامهفارس

سکینه محمودی 

آل سعدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1مهرفارسگلیم بافی825
فارس شهرستان مهر بخش 

اسیر روستای چاه کبکان
100100سکینه مخاصمتصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

826
کارگاه گلیم 

بافی
1پاسارگادفارس

شهرستان پاسارگاد روستای 

اکبر آباد
100100سکینه مردانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100سکینه مظاهریبانک توسعه تعاونفارس کوار روستای مظفری1کوارفارسپاپوشهای سنتی827
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

6969سکینه مکتبیپست بانکفارس داراب بخش رستاق1دارابفارسگلیم بافی828
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1پاسارگادفارسگلیم بافی829

فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد روستای 

مبارک اباد

بانک توسعه تعاون
سکینه نجیب 

زاده
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300سکینه نفرصندوق کارآفرینی امیدبهمن خیابان امام1آبادهفارسگلیم بافی830
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسملکین بافی831
روستای - کوار - فارس 

مظفری
پست بانک

سلطان برفی 

نوروزانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خرم بیدفارسگلیم بافی832
فارس خرم بید صفاشهر 

روستای قشالق
صندوق کارآفرینی امید

سلطنت قشالق 

رحیمی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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833

توسعه و 

تکمیل اقامتگاه 

بوم گردی در 

روستای هدف 

گردشگری 

الیزنگان

14001400سلیمان صفریبانک توسعه تعاونروستای الیزنگان- داراب30دارابفارس
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

834

پرورش بره 

 400پرواری 

راسی

پست بانکمرودشت روستای سارویی2مرودشتفارس
سلیمان منجذب 

مرودشتی
وزارت جهاد کشاورزی48004800

150150سلیمه ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای هنگنویه- خنج 1خنجفارسخوس دوزی835
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100سلیمه دهقانیصندوق کارآفرینی امیدفارس کوار روستای اکبراباد1کوارفارسگلیم بافی836
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

837

صندوق خرد 

محلی روستایی 

تسنیم-قالتویه

40دارابفارس
فارس داراب بخش فرگ 

روستای قالتویه
صندوق کارآفرینی امید400400سلیمه رستگاریصندوق کارآفرینی امید

100100سمانه ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد5ارسنجانفارسگلیم بافی838
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150سمانه احمدیصندوق کارآفرینی امیدفارس داراب بخش رستاق1دارابفارسگلیم بافی839
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

10آبادهفارستولیدی پوشاک840
روستای چهل - سورمق 

زرعی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سمانه اسماعیلیپست بانک

200200سمانه بهدادپست بانکروستای هنگنویه- خنج 1خنجفارسگلیم بافی841
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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اشتغال 

مستقیم
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842

صندوق خرد 

محلی روستای 

و عشایری گل 

پونه

25سروستانفارس
سروستان روستای مومن 

اباد منطقه عشایری
صندوق کارآفرینی امید400400سمانه بهنامهصندوق کارآفرینی امید

843
کشت گیاه 

دارویی آویشن
3خرم بیدفارس

شهرستان - استان فارس 

مزرعه قنات نو - خرم بید 

سرملکی

وزارت جهاد کشاورزی300300سمانه روستابانک کشاورزی

844
پرورش قارچ 

خوراکی
1خرامهفارس

شهرستان خرامه روستای 

خیرآباد
صندوق کارآفرینی امید

سمانه زراعت 

پیشه
وزارت جهاد کشاورزی188180

1پاسارگادفارسگلیم بافی845

فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد روستای 

مبارک آباد

100100سمانه شهوندبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

846

صندوق خرد 

زنان روستای 

خواجه مراد

43مهرفارس

روستای -بخش گله دار-مهر

خ صیاد -خواجه مراد

جنب مهد کودک -شیرازی

زوستا مهد شادونه

صندوق کارآفرینی امید400400سمانه عباس زادهصندوق کارآفرینی امید

847

صندوق خرد 

محلی روستایی 

سعادت آباد

20اقلیدفارس
روستای -دژکرد- اقلید 

سعادت آباد
صندوق کارآفرینی امید200200سمانه مرادیصندوق کارآفرینی امید

848

صندوق خرد 

محلی روستای 

گلستان

50کازرونفارس
-بخش مرکزی-کازون

روستای گلستان
صندوق کارآفرینی امید200200سمانه مزارعیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای سرخ آباد1ارسنجانفارسگلیم بافی849
سمنبر اسماعیلی 

زاده
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1خرامهفارسگلیم بافی850

فارس شهرستان خرامه 

بخش مرکزی روستای هالل 

اباد

صندوق کارآفرینی امید
سمنگل جواهری 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی200200سمیرا مداحیصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای حسن اباد1خرامهفارسپرورش قارچ851

852

ایجاد دستگاه 

ATM بانکی و 

 ICTباجه 

روستایی

1رستمفارس
/ شهرستان رستم/فارس

شهرک گودرز
780780سمیرا جناب زادهپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1کوارفارسگلیم بافی853

فارس شهرستان کوار 

خیابان دولت فرعی سوم 

سمت چپ درب اول منزل 

جوکار

100100سمیرا جوکارصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی854
فارس کوار روستای شاه 

شهیدان
صندوق کارآفرینی امید

سمیرا رنجبر 

اسالملو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خرامهفارسگلیم بافی855

استان فارس شهرستان 

خرامه بخش کربال روستای 

کمجان خیابان شهید محمد 

زارع

110110سمیرا زارعصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

856

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای رحمت 

2آباد 

صندوق کارآفرینی امید200200سمیرا زارعصندوق کارآفرینی امیدشیراز روستای رحمت آباد20شیرازفارس

857
سالن پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

استان فارس، شهرستان 

خرامه، بخش کربال، 

سلطانشهر، خیابان شهید 

مطهری

صندوق کارآفرینی امید
سمیرا زارع 

قشالقی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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1پاسارگادفارسگلیم بافی858

فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد روستای 

مبارک اباد

100100سمیرا زارعی پوربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کازرونفارسگلیم بافی859
-شهرباالده-کازرون-فارس

روستای تل سامان
105105سمیرا سلطانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

860

تولید فرس 

دستباف با 

مدیریت متمرکز

10فیروزآبادفارس
فیروزاباد خیابان بهشت زهرا 

6 متری دوم کوچه 20
وزارت صنعت، معدن و تجارت12501250سمیرا سهرابیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف861
سمیرا شهریاری 

فرد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

862
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی کربال 

روستای سفلی
وزارت جهاد کشاورزی200200سمیرا علیاییصندوق کارآفرینی امید

863

صندوق خرد 

محلی روستای 

طشک

30نی ریزفارس

استان فارس شهرستان نی 

ریز بخش آباده طشک 

روستای طشک

صندوق کارآفرینی امید400400سمیرا غریب زادهصندوق کارآفرینی امید

پست بانکفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف864
سمیرا کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

865

ارایه خدمات 

ICT در 

نصب )روستا

دستگاه 

(خودپرداز

14001400سمیرا گودرزیپست بانکروستای فهلیان2ممسنیفارس
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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866

صندوق خرد 

محلی روستایی 

عشایری 

شهدای گمنام 

مومن اباد

صندوق کارآفرینی امیدسروستان روستای مومن اباد25سروستانفارس
سمیرا مومنی 

صفری کوچی
صندوق کارآفرینی امید400400

1رستمفارسگلیم بافی867
روستای/مصیری/رستم/فارس

 باقری
200200سمیه اسالملوصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

868
پرورش قارچ 

خوراکی
1خرامهفارس

شهرستان خرامه روستای 

سلطان شهر
وزارت جهاد کشاورزی200200سمیه اکبری نژادصندوق کارآفرینی امید

1خرامهفارسگلیم بافی869

فارس شهرستان خرامه 

بخش مرکزی روستای هالل 

آباد

صندوق کارآفرینی امید
سمیه انصاری 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

870

صندوق خرد 

محلی روستایی 

الزهرا سهل آباد

30استهبانفارس
روستای سهل - استهبان 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

سمیه ایزدی 

مزیدی
صندوق کارآفرینی امید400400

1فسافارسگلیم بافی871
فسا کاظم اباد خیابان شهید 

2نیازی کوچه
100100سمیه بردباربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

872

صندوق خرد 

محلی کوثر 

روستای سهل 

آباد

30استهبانفارس
کوچه -سهل آباد- خیر

شهید رجای
صندوق کارآفرینی امید400400سمیه پذیرشصندوق کارآفرینی امید

873

صندوق خرد 

زنان روستایی 

چهار طاق

صندوق کارآفرینی امید400400سمیه دیندارلوصندوق کارآفرینی امیدروستای چهار طاق33مرودشتفارس

150150سمیه رستمیصندوق کارآفرینی امیدروستای قالتویه1دارابفارسگالبتون دوزی874
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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875

تولیدو فرآوری 

و دانه بندی 

خاک مارن رس 

سیلیس

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000سمیه رعیتیپست بانکخرامه روستای تنگ قیر7خرامهفارس

876

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای بند 

2امیر 

صندوق کارآفرینی امیدسیراز روستای بند امیر40شیرازفارس
سمیه زارع بند 

امیری
صندوق کارآفرینی امید400400

1فراشبندفارسگلیم بافی877
فراشبند دهرم روستای امام 

زاده شهید
100100سمیه سلیمانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

878
دوخت لباس 

محلی
1کوارفارس

روستای - کوار - فارس 

نوروزان
پست بانک

سمیه سلیمانی 

نی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

879
تولید پوشاک 

زنانه
5کوارفارس

روستای - کوار - فارس 

ولیعصر
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سمیه عزیزیصندوق کارآفرینی امید

880
مجتمع صنایع 

دستی
10شیرازفارس

- سیخ دارنگون - شیراز 

روستای اسالم آباد
20002000سمیه علی پوربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای مورزیان- سپیدان7سپیدانفارسانواع پوشاک881
سمیه عوض 

پوراخچلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

1کوارفارسگلیم بافی882
روستای - کوار - فارس 

نوروزان
صندوق کارآفرینی امید

سمیه قاسمی 

نوروزانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

883
پروش قارچ 

خوراکی
1خرامهفارس

شهرک ایثار خیابان - خرامه

گلستان درب اول سمت 

راست

وزارت جهاد کشاورزی200200سمیه کشاورزصندوق کارآفرینی امید

884
- صنایع دستی 

گلیم بافی
1دارابفارس

شهرستان - استان فارس 

- بخش رستاق - داراب 

کوچه شهید علیپور- رستاق 

8080سمیه مومنپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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150150سمیه نجفیپست بانکارسنجان روستای سرخ آباد1ارسنجانفارسگلیم بافی885
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3پاسارگادفارسگوساله پرواری886
- روستای اکبر آباد 

شهرستان پاسارگاد
وزارت جهاد کشاورزی1060010600سمیه نصیریبانک کشاورزی

1فسافارسگلیم بافی887
فسا کاظم اباد خیابان امام 

شهیدمیرکی نژآد
بانک توسعه تعاون

سمیه نیازی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

888
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه کربال روستای 

سلطان شهر
وزارت جهاد کشاورزی200200سهراب زارعصندوق کارآفرینی امید

889
کشت زعفران و 

گیاهان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی35003500سهراب محمدیبانک توسعه تعاونفیروزاباد روستای جهاد آباد7فیروزآبادفارس

890

اشتغال زایی 

تولید انواع 

قالی،گبه های 

ریز بافت و 

زیرانداز های 

عشایری

20شیرازفارس
شیراز سلطان آباد جنب 

رنگرزی سیاحی
وزارت صنعت، معدن و تجارت35003500سهراب وزیریپست بانک

891
تولید چرمی 

دست دوز
1فسافارس

فارس ششده و قره بالغ 

روستای کرم آباد اسکندری
100100سهیال اسکندریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسقالب بافی892
روستای / ارسنجان / فارس 

کناره
100100سهیال اسمعیلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1پاسارگادفارسگلیم بافی893

بخش  –شهرستان پاسارگاد 

روستای مبارک  –پاسارگاد 

آباد

بانک توسعه تعاون
سهیال آرامیان 

خوش
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسگلیم بافی894
فارس شهرستان ارسنجان 

روستای مقبل آباد
100100سهیال جاویدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1نی ریزفارسگیاهان دارویی895

نی ریز بخش پشتکوه 

روستای دهچاه مزرعه عزیز 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی980980سهیال قره چاهیبانک توسعه تعاون

پست بانکفارس کوار روستای دهداری1کوارفارسگلیم بافی896
سهیال قلی پور 

مهکویه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکفارس کوار روستای قنات1کوارفارسگلیم بافی897
سهیال مددی 

قنات
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

898

صندوق خرد 

زنان روستایی 

رشمیجان

صندوق کارآفرینی امید400400سهیال نجاتصندوق کارآفرینی امیدروستای رشمیجان30مرودشتفارس

899
گلیم بافی ساده 

دورو
100100سهیال همتیصندوق کارآفرینی امیدروستای روزبدان1فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100سودابه اسبرجانیبانک توسعه تعاونروستای تل پوک1سروستانفارسگلیم بافی900
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسگلیم بافی901
شهرستان ارسنجان روستای 

چهارقالت
100100سودابه محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1پاسارگادفارسگلیم بافی902

فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد روستای 

کردشول

100100سودابه مهرابیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی903
فارس کوار روستای همدم 

اباد
بانک توسعه تعاون

سوسن ابوالحسن 

بیگی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای دولت اباد1سروستانفارسکاشت زعفران904
سوسن ثابت 

سروستانی
وزارت جهاد کشاورزی375375

905
گلیم بافی ساده 

دورو
100100سوسن دلشاد خوپست بانکروستای روزبدان خ گلستان1فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

906
تولید گلیم 

قشقایی
12501250سوسن عراض پوربانک توسعه تعاونفیروزآباد روستای روزبدان15فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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907

صندوق خرد 

زنان روستای 

احمد آباد

صندوق کارآفرینی امید400400سوسن کشاورزیصندوق کارآفرینی امیدمرودشت روستای احمد آباد30مرودشتفارس

1کوارفارسگلیم بافی908
روستای - کوار - فارس 

خرمایی
پست بانک

سوسن نوروزی 

ده شیبی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فسافارسگلیم بافی909

فسا کاظم آباد خیابان 

شهید رحمت اله کاظمی 

2کوچه

100100سولماز بهادربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فیروزآبادفارسگیاهان دارویی910
فیروزآباد بلوار پاسداران 

کوچه شهید آقا جانی
وزارت جهاد کشاورزی450450سونا بالشصندوق کارآفرینی امید

911
بسته بندی و 

فراوری خرما
8مهرفارس

پلیس راه /اسیر/مهر/فارس

فراشبند- مهر 
وزارت جهاد کشاورزی1000010000سید حسن فروتنبانک کشاورزی

912

توسعه پرورش 

گاوشیری و 

اصالح نژاد دام

2خرامهفارس
خرامه بخش مرکزی 

روستایی کمجان
وزارت جهاد کشاورزی500500سید ابراهیم زارعصندوق کارآفرینی امید

913
پرورش گیاه 

آلویه ورا
1جهرمفارس

 –خفر  –جهرم  –فارس 

روستای شرقی
بانک کشاورزی

سید ابراهیم 

موسوی شرقی
وزارت جهاد کشاورزی900900

1بواناتفارسکاشت زعفران914
شهرستان بوانات روستای 

منج منج علیا
بانک کشاورزی

سید احمد 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی370370

915

تولید انواع 

ظروف پلی 

پروپیلن

10کازرونفارس

فارس ، کازرون ، ناحیه 

صنعتی شهید مصلحیان ، 

خیابان تعاون ، خیابان 

تحقیق ، انتهای خیابات 

تالش سمت راست

بانک توسعه تعاون
سید اسماعیل 

ساجدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

916

مجتمع غیر 

متمرکز قالی 

بافی

بانک توسعه تعاونروستای چاهو- مهر8مهرفارس
سید اسماعیل 

قدمگاهی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000
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917
پرورش گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی480480سید جعفر جاللیصندوق کارآفرینی امیدنی ریز روستای محمود اباد5نی ریزفارس

پست بانکتقی آباد- مرکزی - جهرم5جهرمفارستولید قارچ918

سید جالل 

یوسف نیای 

جهرمی

وزارت جهاد کشاورزی32503250

919

بومگردی و 

گردشگری 

روستایی

4جهرمفارس

استان فارس شهرستان 

بخش خفر شهر باب . جهرم 

انار سه راهی ابشار و گلزار

بانک توسعه تعاون

سید جواد 

حسینی باب 

اناری

990990
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

920
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
صندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای مهرآباد1خرامهفارس

سید حمیدرضا 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی200200

921

طرح فرآوری و 

بسته بندی 

پسته ، انجیر و 

خشکبار

30سروستانفارس
شهرستان سروستان ، 

دهستان مهارلو
بانک توسعه تعاون

سید عباس 

سادات مهارلو
وزارت جهاد کشاورزی1800018000

922
گاو شیری 

 راسی150
بانک کشاورزیمرودشت فتح اباد4مرودشتفارس

سید عبداله 

زارعی
وزارت جهاد کشاورزی1380013800

923
کشت گیاهان 

دارویی زعفران
1بواناتفارس

شهرستان بوانات روستای 

منج
بانک کشاورزی

سید کاظم 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی300300

924

توسعه پرورش 

گوسفند و بز 

پرواری

1خرامهفارس
خرامه روستای مهر آباد شاه 

حسینی
پست بانک

سید لطف اله 

موسوی فارسی
وزارت جهاد کشاورزی24002400

925
پرورش گیاهان 

دارویی
3مهرفارس

شهرستان - استان فارس

- بخش مرکزی- مهر

روستای ارودان

بانک کشاورزی
سید محمد تقی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی11201120
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926
پرورش گل 

نرگس
2کازرونفارس

بخش جره - کازرون-فارس

-دهستان جره - و باالده

روستای بیدکان

بانک توسعه تعاون
سید محمد 

کاظمی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی600600

بانک کشاورزیروستای احمد آباد.اقلید4اقلیدفارسگیاهان دارویی927
سید محمد 

گوهرور حقیقی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

928

طرح کشت 

گیاهان دارویی 

زعفران

3سپیدانفارس

استان فارس شیراز 

شهرستان سپیدان روستای 

رودبال چشمه سپید

پست بانک
سید محمد 

معصوم نسابه
وزارت جهاد کشاورزی25002500

929
تولید گیاهان 

دارویی
1بواناتفارس

-سرچهان-بوانات-فارس

شاه )روستای قنات ابراهیم 

(زاده ابوالقاسم

صندوق کارآفرینی امید
سید محمد 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی400400

930

صندوق خرد 

محلی روستای 

پشت پر 

کوهنجان

40سروستانفارس
سروستان بخش کوهنجان 

روستای پشت پر
صندوق کارآفرینی امید

سید مژگان 

حسینی
صندوق کارآفرینی امید400400

931

طرح مرکز 

تولید و عرضه 

گوهر سنگ

2شیرازفارس
شیراز، بخش ارژن، کهمره 

سرخی، روستای رچی
بانک توسعه تعاون

سید هادی 

حسینی رچی
700700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

932
تولید مبلمان و 

مصنوعات چوبی
6قیروکارزینفارس

قیروکارزین روستای اسالم 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

سید وحید 

بحرانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400

933
کشت و پرورش 

گل نرگس
2کازرونفارس

بخش جره و -کازرون-فارس

روستنای - شهر باالده-باالده

بیدکان

بانک کشاورزی
سیدحمید 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی600600

934
تولید فرش و 

زیرانداز
پست بانکقایمیه15شیرازفارس

سیدخدابخش 

حسینی دلخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000
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935
پرورش گاو 

 راسی50شیری
بانک کشاورزیمرودشت سارویی3مرودشتفارس

سیدرضا 

دهقانیان پور
وزارت جهاد کشاورزی1032010320

936

تولیدات گلخانه 

سیفی  )ای 

(جات 

7قیروکارزینفارس
فارس قیروکارزین مظفری 

افزر
بانک کشاورزی

سیدعلی اکبر 

متوسالنی
وزارت جهاد کشاورزی45004500

بانک کشاورزیکازرون روشتای عبدویی5کازرونفارسگاو شیری937
سیدمجتبی 

موسوی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

938
پرورش گل 

نرگس
1کازرونفارس

بخش جره - کازرون-فارس

-دهستان جره- و باالده

روستای بیدکان

بانک کشاورزی
سیدمحمد جواد 

حسانیان
وزارت جهاد کشاورزی300300

939
تولید فرش 

دستباف
8اقلیدفارس

حسن آباد روستای کناس 

سفلی
بانک توسعه تعاون

سیدمحمدرضا 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

940
پرورش بره 

پرواری
3رستمفارس

فارس شهرستان رستم 

روستای کرم اباد
بانک توسعه تعاون

سیدمرتضی 

اکبری
وزارت جهاد کشاورزی27002700

941
طرح های 

گردشگری
3سپیدانفارس

فارس سپیدان روستای 

کمهر
پست بانک

سیدمرتضی 

مشکوة اردکانی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

942
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
2خرامهفارس

خرامه بخش کربال 

سلطانشهر
وزارت جهاد کشاورزی200200سیدمهدی زارعصندوق کارآفرینی امید

943

صندوق خرد 

 )روستایی 

روستای کهنویه 

(عالمرودشت 

40المردفارس
- بخش عالمرودشت- المرد

روستای کهنویه
صندوق کارآفرینی امید

سیده رحیمه 

هاشمی
صندوق کارآفرینی امید400400

944

سراجی سنتی 

کیف وچرم )

(دوزی

1خرامهفارس
فارس شهرستان خرامه 

بخش کربال روستای کمجان
110110سیده زهرا زارعصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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945

طرح تجهیز و 

توسعه دفتر 

ictروستایی 

پست بانکشهرک ثاراهلل1دارابفارس
سیده زهره 

موسوی
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک توسعه تعاونروستای پیرسرخ1ممسنیفارسگلیم بافی946
سیده زهره 

موسوی عمله
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

947

صندوق خرد 

محلی روستایی 

هرج

18مهرفارس

محله چاه -شهر اسیر-مهر

منزل شخصی عباس -خاصه

درخشی نژاد

صندوق کارآفرینی امید
سیده زینب 

موسوی
صندوق کارآفرینی امید400400

948

صندوق خرد 

محلی روستایی 

اسفل

31جهرمفارس
روستای - جهرم-فارس 

سیمکان اسفل
صندوق کارآفرینی امید

سیده سمانه 

رضوی اسفلی
صندوق کارآفرینی امید400400

1ارسنجانفارسقالب دوزی949
شهرستان ارسنجان روستای 

شرق آباد
صندوق کارآفرینی امید

سیده صدیقه 

موسوی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

950
احداث کارگاه 

گلیم بافی
صندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

سیده عرفانه 

موسویان
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

951
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
3خرامهفارس

خرامه بخش کربال روستای 

سفلی
صندوق کارآفرینی امید

سیده فاطمه 

بذرافکن
وزارت جهاد کشاورزی200200

1رستمفارسگلیم بافی952
روستای زیردو /رستم/فارس

تل کهنه
صندوق کارآفرینی امید

سیده فرخنده 

تقی زاده فرد
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مهرفارسخوس دوزی953
مهر روستای -فارس 

دارالمیزان
صندوق کارآفرینی امید

سیده لطیفه 

حسینی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2جهرمفارسصنایع دستی954

شهر باب .بخش خفر.جهرم

خیابان امام .بافت قدیم.انار

حسن

بانک توسعه تعاون

سیده معصومه 

السادات حسینی 

باب اناری

900900
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

955

صندوق 

خردمحلی 

 دهرم2شماره 

صندوق کارآفرینی امیدفراشبندبخش دهرم14فراشبندفارس
سیده معصومه 

موسوی
صندوق کارآفرینی امید400400
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956

گردشگری 

اقامتگاه بوم )

 (گردی 

khane 

Daee 

E colodge

6استهبانفارس
روستای - استهبان - فارس 

درب قلعه رودبال ایج
پست بانک

سیده میترا 

کوچک زاده
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

957
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200سیده ندا موسویصندوق کارآفرینی امیدخرامه روتای مهرآباد1خرامهفارس

958

صندوق خرد 

زنان روستایی 

سیدان

صندوق کارآفرینی امیدروستای سیدان30مرودشتفارس
سیده نسرین 

سجادیان
صندوق کارآفرینی امید200200

959
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

فارس خرامه روستای 

قشالق درنیان
صندوق کارآفرینی امید

سیروس خسروی 

عبدالیوسفی
وزارت جهاد کشاورزی200200

960

توسعه پرورش 

گاوشیری و 

اصالح نژاد دام

2خرامهفارس
خرامه بخش مرکزی 

روستایی آبشور
وزارت جهاد کشاورزی500500سیف اله کد خداصندوق کارآفرینی امید

100100سیما بایزدانبانک توسعه تعاونفراشبند روستای باچون1فراشبندفارسگلیم بافی961
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100سیما شهریاریصندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای باچون1فراشبندفارسگلیم بافی962
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

963
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200سیما عادلیانصندوق کارآفرینی امیدفارس خرامه شهرک ایثار1خرامهفارس

صندوق کارآفرینی امیدنوروزان- کوار 1کوارفارسگلیم بافی964
سیمین احمدی 

حنیفقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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965
لباس های 

محلی اقوام
1کوارفارس

فارس شهرستان کوار 

روستای قنات
100100سیمین دهداریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

966

صندوق خرد 

زنان روستایی 

فاروق

صندوق کارآفرینی امید400400شاپسند زارعصندوق کارآفرینی امیدروستای فاروق40مرودشتفارس

وزارت جهاد کشاورزی20002000شاپور پناه برخداصندوق کارآفرینی امیدشورجه-سروستان3سروستانفارسپرورش بز سانن967

968
گلیم بافی ساده 

دورو
100100شازینب عزیزیصندوق کارآفرینی امیدروستای جهاداباد- فیروزاباد 1فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

969

توسعه و 

گسترش باغات 

پسته و انجیر

وزارت جهاد کشاورزی500500شاه کرم کبیریبانک کشاورزیخرامه روستای کفدهک1خرامهفارس

1فراشبندفارسگلیم بافی970
فارس فراشبند بلوار معلم 

ساری عوضپور÷ کوچه
100100شب روز چپانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی971
- فرمشکان - کوار - فارس 

روستای خرمایی
صندوق کارآفرینی امید

شب روز 

علیمردانی نره ء
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

972

تولید 

محصوالت 

گلخانه ای

3ممسنیفارس
بخش جاوید روستای دشت 

رزم جنب مخابرات
وزارت جهاد کشاورزی18001800شداد محمدیبانک توسعه تعاون

973

صندوق خرد 

زنان روستایی 

جلیان

صندوق کارآفرینی امید400400شرافت عسکریصندوق کارآفرینی امیدروستای جلیان40مرودشتفارس

974
احداث کارگاه 

گلیم بافی
صندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

شرافت کریمی 

کوچی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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975
گاوشیری 

راسی60
3شیرازفارس

- خانه زنیان -شیراز

روستای خیر آباد قره چمن
بانک کشاورزی

شرکت تعاونی 

مرغ سبز 

 (گاوشیری)ارژن

رضا علی کرم پور

وزارت جهاد کشاورزی95009500

صندوق کارآفرینی امیدخرامه معز اباد جابری1خرامهفارسگلیم بافی976
شریفه انصاری 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150شقایق قاسمیصندوق کارآفرینی امیدروستای هنگنویه- خنج 1خنجفارسخوس دوزی977
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فسافارسگلیم بافی978
فسا کاظم اباد خیابان شهید 

2نیازی کوچه
صندوق کارآفرینی امید

شقایق کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

979
کشت شیرین 

بیان
15اقلیدفارس

- اب باریک - اقلید - فارس 

دشت نمدان
بانک کشاورزی

شکراله 

پیرمرادیان
وزارت جهاد کشاورزی56005600

980
خرید دستگاه 

خودپرداز
1سروستانفارس

شهرستان سروستان بخش 

کوهنجان روستای مهارلو
پست بانک

شکراله ثابت 

مهارلویی
800800

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک کشاورزیکوار روستای دهداری1کوارفارسگیاهان دارویی981
شکراله حدادی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی150150

4مرودشتفارستاسیس گاوداری982

شهرستان مرودشت بخش 

رامجرد روستای فتوح اباد 

رامجرد

وزارت جهاد کشاورزی70007000شکراله شفیعیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی14401440شکراله مرادیبانک کشاورزیممسن روستای چمگل3ممسنیفارسپروار بندی بره983

وزارت جهاد کشاورزی32403240شکراله منفردبانک کشاورزیفیروزاباد خوید جان2فیروزآبادفارسپرورش گوسفند984

150150شکوفه سرپوشپست بانکصغاد خیابان وحدت1آبادهفارسمنبت چوب985
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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986

توسعه پرورش 

بره پرواری و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی500500شکوفه شیبانیصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستایی بنکو شیبانی2خرامهفارس

1فراشبندفارسگلیم بافی987
فارس فراشبند روستای 

منصورآباد
100100شکوفه منصوریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100شکیبا عقبی نیابانک توسعه تعاونفراشبند روستای خور1فراشبندفارسگلیم بافی988
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

989

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای گیاهزار

صندوق کارآفرینی امید400400شکیال یعقوبیصندوق کارآفرینی امیدشیراز روستای گیاهزار40شیرازفارس

990
گلخانه کاشت 

صیفی جات
بانک کشاورزیسروستان بلوار والیت3سروستانفارس

شمس الزمان 

شفیعی 

سروستانی

وزارت جهاد کشاورزی900900

991

توسعه پرورش 

گاوشیری و 

اصالح نژاد دام

1خرامهفارس
خرامه بخش مرکزی 

روستای خیرآباد توللی
وزارت جهاد کشاورزی500500شهباز فریدونیصندوق کارآفرینی امید

992

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای ابکنه

35الرستانفارس
استان فارس الرستان بخش 

المرد روستای ابکنه
صندوق کارآفرینی امید

شهربان محمدی 

زاده
صندوق کارآفرینی امید400400

993

صندوق خرد 

محلی روستایی 

باصری هادی

20اقلیدفارس
روستای -دژکرد- اقلید 

باصری هادی
صندوق کارآفرینی امید

شهربانو خلیلی 

باصری
صندوق کارآفرینی امید200200
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994

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای 

2ایزدخواست 

40شیرازفارس
شیراز داریون روستای 

ایزدخواست
صندوق کارآفرینی امید400400شهربانو زارعیصندوق کارآفرینی امید

100100شهربانو شهبازیصندوق کارآفرینی امیدباغان1کوارفارسگلیم بافی995
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

996
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200شهربانو علیاییصندوق کارآفرینی امیدخرامه کربال روستای سفلی1خرامهفارس

1فسافارسگلیم بافی997

فسا کاظم آباد خیابان 

شهید رحمت اله کاظمی 

3کوچه

بانک توسعه تعاون
شهربانو کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی998
فارس شهرستان کوار 

روستای قنات
بانک توسعه تعاون

شهره ابوالحسن 

بیگی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

999
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200شهال ایزدیصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای کغدهک1خرامهفارس

پست بانکفارس کوار روستای قنات1کوارفارسگلیم بافی1000
شهال بیات 

شاپرست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدجالل آباد- کوار 1کوارفارسگلیم بافی1001
شهال حیدریه 

کله لو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف1002
شهال سلیمی 

کوچی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1003
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
4خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای خیر آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200شهال قایدیصندوق کارآفرینی امید

1رستمفارسگلیم بافی1004
رستم بابا میدان روستای تل 

سفید
300300شهال گرجیانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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سازمان امور عشایر ایران150150شهال مردانیصندوق کارآفرینی امیدعشایر سیار1مرودشتفارسگلیم بافی1005

1006
کارگاه گلیم 

بافی
1پاسارگادفارس

سعادتشهر کوچه حسینیه 

کوچه پویا بن بست شبنم
صندوق کارآفرینی امید

شهال ملک 

حسینی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رستمفارسگلیم بافی1007
فارس رستم روستای 

پسکوهک
150150شهناز حبیبی نیاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1008
کارگاه گلیم 

بافی
100100شهناز زارعیبانک توسعه تعاونروستای مبارک اباد1پاسارگادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1009
گلیم بافی ساده 

دورو
100100شهناز فرودنیاصندوق کارآفرینی امیدروستای روزبدان1فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1010

صندوق خرد 

محلی روستای 

2پشت پر

40سروستانفارس
سروستان بخش کوهنجان 

روستای پشت پر
صندوق کارآفرینی امید

شهین دخت 

ثابت کوهنجانی
صندوق کارآفرینی امید400400

1011
گلیم بافی ساده 

دورو
100100شهین رحمانیپست بانکروستای جهادآباد خ آزادگان1فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

20ممسنیفارسقالیبافی1012
فارس ممسنی روستای 

مشتکان عالیوند
وزارت صنعت، معدن و تجارت950950شهین محمودیبانک توسعه تعاون

1013

صندوق خرد 

محلی روستای 

فدشکویه

صندوق کارآفرینی امید200200شور انگیز کریمیصندوق کارآفرینی امیدفسا روستای فدشکویه20فسافارس

100100شوکت امیریصندوق کارآفرینی امیدطسوج- کوار 1کوارفارسگلیم بافی1014
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1015
احداث کارگاه 

گلیم بافی
100100شوکت روستاصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی1016

فارس شهرستان کوار 

 5خیابان غدیر چهارراه 

سمت چپ درب اول

صندوق کارآفرینی امید
شوکت سلطانی 

شورباخورلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1پاسارگادفارسگلیم بافی1017
شهرستان پاسارگاد روستای 

کردشول
200200شوکت کریمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خرامهفارسگلیم بافی1018
خرامه بخش مرکزی 

روستای هالل آباد
صندوق کارآفرینی امید

شوکت مرادی 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1019
گلیم بافی 

فرش دستبافت
15شیرازفارس

روستای کیان آباد خ -شیراز

10صاحب الزمان نبش کوچه
15001500شیرعلی کرمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2رستمفارسگیاهان دارویی1020
روستای /رستم/فارس

کرآشوب
وزارت جهاد کشاورزی720720شیروان نیکنامبانک کشاورزی

1021
مجتمع غیر 

متمرکز قالیبافی
5مهرفارس

کوچه - بلوار امام علی- مهر

فرزانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800شیرین بشریبانک توسعه تعاون

1022
توسعه پرورش 

قارچ دکمه ایی
وزارت جهاد کشاورزی200200شیرین زارعیصندوق کارآفرینی امیدروستای بنجیر1خرامهفارس

1023
کارگاه گلیم 

بافی
7رستمفارس

شهرستان /استان فارس

مصیری/رستم
بانک توسعه تعاون

شیرین گل 

نیکنام
990990

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1024
احداث گلخانه 

گلهای زینتی
1فیروزآبادفارس

شهرستان /استان فارس 

روستای موشگان/فیروزآباد 
وزارت جهاد کشاورزی500500شیرین مختاریصندوق کارآفرینی امید

1025
اقامتگاه ایلی 

زاگرس
15491549شیما امیریبانک توسعه تعاونجاووش- شهر میان - اقلید 5اقلیدفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رستمفارسگلیم بافی1026
-مصیری-شهرستان رستم

روستای عرب خاکک
150150شیما خالوییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1027
تولید فرش 

دستبافت
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000صادق محمدیپست بانکشیراز روستای اسالم لو50شیرازفارس

1رستمفارسگلیم بافی1028
رستم مصیری خ بانک 

صادرات
150150صبری صادقیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1فسافارسگلیم بافی1029
فسا کاظم اباد خیابان امام 

موسی کاظم
صندوق کارآفرینی امید

صدآفرین 

کاظمی میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1030
تولید فرش 

دستبافت
60شیرازفارس

شیراز بخش زرقان روستای 

چاه سرخ خیابان معلم
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000صدراله کرمیپست بانک

1خرامهفارسگلیم بافی1031
خرامه معز اباد جابری خ 

گلزار شهدا
صندوق کارآفرینی امید

صدیقه شبانی 

کوشک موال
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1032
پرورش قارچ 

خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200صدیقه کارامدصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای قوام اباد1خرامهفارس

1ارسنجانفارسقالب بافی1033
شهرستان ارسنجان روستای 

کناره
100100صدیقه ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خرامهفارسگلیم بافی1034

فارس شهرستان خرامه 

بخش مرکزی روستای هالل 

اباد

صندوق کارآفرینی امید
صدیقه انصاری 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1035

صندوق خرد 

محلی روستایی 

الیاسان

صندوق کارآفرینی امید200200صدیقه باقریصندوق کارآفرینی امیدالیاسان-اقلید 20اقلیدفارس

1036
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای معزآباد جابری
وزارت جهاد کشاورزی200200صدیقه بذرگرصندوق کارآفرینی امید

1037

صندوق خرد 

محلی روستای 

چاه عباسعلی

30ارسنجانفارس
ارسنجان روستای چاه 

عباسعلی
صندوق کارآفرینی امید

صدیقه پور 

ابراهیمی
صندوق کارآفرینی امید400400

100100صدیقه جلیلیصندوق کارآفرینی امیدروستای نوروزان- کوار 1کوارفارسگلیم بافی1038
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100صدیقه جوکارصندوق کارآفرینی امیدروستای طسوج- کوار 1کوارفارسگلیم بافی1039
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1040

طراحی و نمونه 

سازی 

محصوالت 

با تکیه )خاتم 

(بر کاربری نوین

3شیرازفارس

شیراز خیابان دانش آموز 

بعد از مدرسه توحید 

ساختمان ساحل

بانک توسعه تعاون
صدیقه حقوقی 

فرد
17001700

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فسافارسگلیم بافی1041
فسا کاظم آباد خیابان امام 

موسی کاظم
100100صدیقه خوالیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسگلیم بافی1042
روستای / ارسنجان / فارس 

مقبل آباد
100100صدیقه رحیمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1043

صندوق خرد 

محلی روستایی 

سرنجلک

30ممسنیفارس
دشمن -ممسنی -فارس

زیاری روستای سرنجلک
صندوق کارآفرینی امید400400صدیقه رحیمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400صدیقه رسالت نیاصندوق کارآفرینی امیدقیروکارزین روستای دهبه2قیروکارزینفارستولید پوشاک1044

1045

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای  )

روگیر قلعه 

(حاجی 

33المردفارس
- بخش عالمرودشت- المرد

روستای روگیر قلعه حاجی
صندوق کارآفرینی امید400400صدیقه رشیدیصندوق کارآفرینی امید

1046
کارگاه گلیم 

بافی در روستا
1خرم بیدفارس

شهرستان خرم بید روستای 

گوشتی
100100صدیقه رضاییبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1المردفارسخوس دوزی1047
- دهستان ترمان - المرد 

روستای برکه ماه بانو
100100صدیقه زارعیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فراشبندفارسگلیم بافی1048
فراشبند روستای امام زاده 

شهید
100100صدیقه سلیمانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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صندوق کارآفرینی امیدروستای میر حسنی- المرد 1المردفارسکپو بافی1049
صدیقه شریفی 

زاده
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1050

صندوق خرد 

محلی عاقل 

روستای گرده

صندوق کارآفرینی امید400400صدیقه عاقلصندوق کارآفرینی امیدفلکه معلم- استهبان40استهبانفارس

بانک توسعه تعاونفراشبند روستای خوشاب1فراشبندفارسگلیم بافی1051
صدیقه عالی 

شوندی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1052
کارگاه تولیدی 

معرق چوب
4استهبانفارس

استهبان ایج روستای 

انجیرک
11001100صدیقه فتحیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100صدیقه فیروزیصندوق کارآفرینی امیدروستای میر حسنی- المرد 1المردفارسخوس دوزی1053
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1054
پرورش قارچ 

خوراکی
2خرامهفارس

شهرستان - استان فارس 

روستای حسن اباد- خرامه 
وزارت جهاد کشاورزی200200صدیقه کارآمدصندوق کارآفرینی امید

1پاسارگادفارسگلیم بافی1055

فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد روستای 

مادرسلیمان

100100صدیقه کرمیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1056

صندوق خرد 

محلی روستای 

رودخور شهرک 

امام صادق

20نی ریزفارس

استان فارس شهرستان نی 

ریز بخش قطروییه روستای 

رودخور شهرک امام صادق

صندوق کارآفرینی امید400400صدیقه لطفیصندوق کارآفرینی امید

150150صدیقه محمدیصندوق کارآفرینی امیدفارس رستم مصیری بردکوه1رستمفارسگلیم بافی1057
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1058

صندوق 

خردمحلی 

 دهرم1شماره 

صندوق کارآفرینی امید400400صدیقه مرادیصندوق کارآفرینی امیدفراشبندبخش دهرم20فراشبندفارس
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1059

صندوق خرد 

محلی روستای 

آبنارک

30استهبانفارس
استهبان شهر ایج روستای 

ابنارک
صندوق کارآفرینی امید

صدیقه ملک 

حسینی
صندوق کارآفرینی امید200200

1060

صندوق خرد 

 )روستایی 

روستای روگیر 

(قلعه حاجی 

37المردفارس
- بخش عالمرودشت- المرد

روستای روگیر قلعه حاجی
صندوق کارآفرینی امید400400صدیقه میرصندوق کارآفرینی امید

1061

صندوق خرد 

زنان روستایی 

کوشک

صندوق کارآفرینی امید400400صدیقه همایونصندوق کارآفرینی امید2روستای کوشک 35مرودشتفارس

1062
احداث کارگاه 

گلیم بافی
100100صغرا احمدیصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1063

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای 

شاپورجان

صندوق کارآفرینی امید200200صغرا اژدهاکشصندوق کارآفرینی امیدشیراز روستای شاپورجان20شیرازفارس

1064

صنایع دستی 

سیاه چادر )

(بافی

1خرامهفارس

فارس شهرستان خرامه 

بخش مرکزی روستای هالل 

اباد

110110صغرا انصاریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سروستانفارسفرش دست باف1065
فارس سروستان روستای 

نظر اباد
صندوق کارآفرینی امید

صغرا صدر 

صدرآبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدخرامه معز اباد جابری1خرامهفارسگلیم بافی1066
صغری سلیمی 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1067
کارگاه گلیم 

بافی
1ارسنجانفارس

فارس شهرستان ارسنجان 

روستای اسالم آباد
صندوق کارآفرینی امید

صغری ابراهیمی 

منش
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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100100صغری اسپرجانیپست بانکفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف1068
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مهرفارسخوس بافی1069

استان فارس شهرستان مهر 

شهرک امام خمینی سرگاه 

قدیم

100100صغری اسماعیلیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100صغری پرتابیانبانک توسعه تعاونروستای میر حسنی- المرد 1المردفارسخوس دوزی1070
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150صغری جعفریبانک توسعه تعاونمرودشت روستای گله زن1مرودشتفارسگلیم بافی1071
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1072
صندوق خرد 

محلی روستایی
25الرستانفارس

فارس الرستان بخش 

بناروییه روستای شرفوییه
صندوق کارآفرینی امید400400صغری حسنیصندوق کارآفرینی امید

1مهرفارسخوس بافی1073

استان فارس شهرستان مهر 

بخش اسیر شهرک امام 

خمینی

100100صغری رضاییصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1074
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای سلطان شهر
وزارت جهاد کشاورزی200200صغری زارعصندوق کارآفرینی امید

1075
توسعه پرورش 

قارچ دکمه ایی
وزارت جهاد کشاورزی200200صغری زارعیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرامه روستای بنجیر1خرامهفارس

100100صغری شبانیصندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای کنار مالک1فراشبندفارسگلیم بافی1076
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی1077
روستای -کوار - فارس

هورباف
100100صغری شهبازیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150صغری شیرگیرصندوق کارآفرینی امیدروستای هنگنویه- خنج 1خنجفارسخوس دوزی1078
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

11المردفارسفرش دستباف1079
نبش - بلوار جهاد - المرد 

کوچه هفت
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800صغری علی نژادبانک توسعه تعاون



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1080
صندوق خرد 

امور عشایری
صندوق کارآفرینی امیدمرودشت کشتارگاه30مرودشتفارس

صغری عیسایی 

خواه
صندوق کارآفرینی امید400400

1081
توسعه پرورش 

قارچ دکمه ایی
1خرامهفارس

خرامه کربال روستای 

بنجیرکوچه شهید علیایی
وزارت جهاد کشاورزی200200صغری الیق پورصندوق کارآفرینی امید

1رستمفارسگلیم بافی1082
شهرستان /فارس

روستای بردکوه/رستم
150150صغری محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1083

اصالح نژاد 

پرورش گاو 

شیری سیمنتال

2اقلیدفارس
اقلید طغر ادربسته مجتمع 

دامگستر
بانک کشاورزی

صغری نعمت 

الهی
وزارت جهاد کشاورزی70007000

1بواناتفارسکشت زعفران1084
شهرستان بوانات روستای 

هونزا
صندوق کارآفرینی امید

صفدر خسروی 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی200200صفدر کارامدصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای حسن اباد1خرامهفارسپرورش قارچ1085

بانک کشاورزیفارس زرین دشت گلکویه2زرین دشتفارسدامداری صنعتی1086
صفر بختیاری 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی50605060

1087
کشت گیاهان 

دارویی
بانک کشاورزینعمت آباد- خفر- جهرم1جهرمفارس

صفر مقتدر 

نعمت آبادی
وزارت جهاد کشاورزی370370

1088
احداث کارگاه 

گلیم بافی
100100صفیه اجراییصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1089

صندوق خرد 

محلی روستایی 

جبل انارویه

22فیروزآبادفارس
فیروزاباد روستای جبل 

انارویه
صندوق کارآفرینی امید200200صفیه آزادیصندوق کارآفرینی امید

100100صفیه رحمانیبانک توسعه تعاونفراشبند روستای خور1فراشبندفارسگلیم بافی1090
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1091

صندوق خرد 

محلی روستایی 

عشایری امام 

موسی کاظم ع

30سروستانفارس
سروستان محله عشایری 

جنگل شدید
صندوق کارآفرینی امید

صفیه کاظمی 

میرکی
صندوق کارآفرینی امید400400

52کازرونفارسقالی دستبافت1092
کازرون قایمیه محله 

اردشیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت950950صمد حسین پوربانک توسعه تعاون

1093
پرورش گاو 

شیری
4سروستانفارس

سروستان روستای شوریجه 

باالتر از گلزار شهدا
پست بانک

صمد شهریاری 

شوریجه
وزارت جهاد کشاورزی20002000

1094

کشت گیاه 

دارویی 

اسطوخدوس و 

گل همیشه بهار

1خرم بیدفارس

شهرستان - استان فارس 

ناحیه دو - خرمبید 

مزرعه شرف آباد - صفاشهر 

و فهلوجان

وزارت جهاد کشاورزی200200صمد کریمیصندوق کارآفرینی امید

1095

احیاء و بهره 

برداری آنغوزه 

کوه ملک تیر 

الرستان

4الرستانفارس

فارس الرستان شهرجدید 

پشت بیمارستان خیابان 

1 پالک 14معلم 

وزارت جهاد کشاورزی16001600صمد محمودیبانک کشاورزی

1096
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
3خرامهفارس

خرامه روستای معزآباد 

جابری
صندوق کارآفرینی امید

صمد میرزایی 

جابری
وزارت جهاد کشاورزی200200

1فسافارسگلیم بافی1097

فسا کاظم آباد خیابان 

شهید رحمت اله کاظمی 

2کوچه

بانک توسعه تعاون
صنم کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خرامهفارسجاجیم بافی1098

فارس شهرستان خرامه 

بخش مرکزی روستای هالل 

اباد

110110صنوبر امینیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1دارابفارسگلیم بافی1099
فارس داراب بخش رستاق 

خیابان شهید خادمی
150150طاهره افرالصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1100

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای خلیلی

25گراشفارس
استان فارس گراش روستای 

خلیلی
صندوق کارآفرینی امید400400طاهره اکبریصندوق کارآفرینی امید

1خرامهفارسگلیم بافی1101
- بخش مرکزی- خرامه 

روستای هالل آباد
صندوق کارآفرینی امید

طاهره انصاری 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1102
پرورش قارچ 

خوراکی
1خرامهفارس

خرامه روستای قوام - فارس 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200طاهره بذرافکنصندوق کارآفرینی امید

1103

ایجاد و راه 

اندازی باجه 

خدمات بانکی 

روستای محمد 

آباد

1استهبانفارس
روستای -خیر-استهبان

کوچه ثاراله-دستجرد
377377طاهره برزگرپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1104

کارگاه تولیدی 

کتیبه - سفال 

و نقش برجسته 

و قالب ریزی

2مرودشتفارس
- مرودشت - فارس 

روستای دولت آباد
20002000طاهره بشارتیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1105
بافت البسه 

محلی
1کوارفارس

- فرمشکان - کوار - فارس 

روستای خرمایی
100100طاهره بهاری پورپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1106
گیاهان دارویی 

چند منظوره ای
1نی ریزفارس

نی ریز روستای ده چاه سر 

تلمبه صیف اله دولت آبادی
وزارت جهاد کشاورزی990990طاهره پردلیبانک توسعه تعاون

100100طاهره پرویزی نیاصندوق کارآفرینی امیدنوروزان1کوارفارسگلیم بافی1107
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1108
کاشت گیاهان 

دارویی
پست بانکفارس سپیدان اردکان مهر2سپیدانفارس

طاهره خسروانی 

اردکانی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

1کازرونفارسگلیم بافی1109

بخش جره - کازرون-فارس

-دهستان دادین - و باالده

روستای تل سامان

105105طاهره دادگرصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1110

صندوق خرد 

محلی 

 )....روستایی

(روستای کال 

72المردفارس
- بخش اشکنان- المرد

روستای کال
صندوق کارآفرینی امید400400طاهره ربانیصندوق کارآفرینی امید

1پاسارگادفارسگلیم بافی1111
شهرستان پاسارگاد روستای 

کردشول
100100طاهره زارعصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مهرفارسگلیم بافی1112
فارس شهرستان مهر بخش 

اسیر
100100طاهره زارعیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1113
دوخت لباس 

های محلی
1ارسنجانفارس

شهرستان ارسنجان روستای 

کناره
150150طاهره شهابیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسگلیم بافی1114
شهرستان ارسنجان روستای 

چهارقالت
100100طاهره صالح نژادصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1115
احداث کارگاه 

گلیم بافی
پست بانکالیزنگان- داراب- فارس 1دارابفارس

طاهره فتوحی 

الیزنگانی
6969

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مرودشتفارسگلیم بافی1116
مرودشت روستای فتوح آباد 

رامجرد
بانک توسعه تعاون

طاهره فروزان 

کودیانی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1117

صندوق خرد 

محلی روستایی 

2اتشکده 

صندوق کارآفرینی امید400400طاهره کاظمیصندوق کارآفرینی امیدفیروزآباد روستای اتشکده50فیروزآبادفارس
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1فسافارسگلیم بافی1118

فسا کاظم آباد خیابان 

شهید رحمت اله کاظمی 

3کوچه

بانک توسعه تعاون
طاهره کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1119

صندوق خرد 

زنان روستایی 

مجد آباد

صندوق کارآفرینی امید200200طاهره گلگلونصندوق کارآفرینی امیدروستای مجد آباد30مرودشتفارس

1120
گلیم بافی ساده 

دورو
1فیروزآبادفارس

روستای - فیروزاباد - فارس 

جهاد اباد
پست بانک

طاهره مختاری 

اصل
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1121
- صنایع دستی 

گلیم بافی
1دارابفارس

- شهرستان - استان فارس 

خ - رستاق - بخش رستاق 

3کوچه - ولی عصر 

150150طاهره مستقیمیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1122
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه کربال روستای حسن 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200طاهره مظفریصندوق کارآفرینی امید

1123

صندوق خرد 

محلی روستای 

کوشک قاضی

صندوق کارآفرینی امیدفسا روستای کوشک قاضی20فسافارس
طاهره نمازی 

کوشک قاضی
صندوق کارآفرینی امید400400

1مهرفارسخوس بافی1124

استان فارس شهرستان مهر 

روستای نورآباد منزل حاج 

محمد یزدان پرست

صندوق کارآفرینی امید
طاهره یزدان 

پرست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی1125
روستای - کوار - فارس 

خورگان
پست بانک

طاوس جاویدی 

کیش
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100طاووس مختاریصندوق کارآفرینی امیدهورباف- کوار 1کوارفارسگلیم بافی1126
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رستمفارسگلیم بافی1127
-مصیری-شهرستان رستم

محله بردکوه
150150طلعت حسینیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1رستمفارسگلیم بافی1128

شهرستان /فارس

بابامیدان پشت /رستم

پاسگاه انتظامی

150150طلعت حسینیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی1129
فارس کوار روستای شاه 

شهیدان
صندوق کارآفرینی امید

طلعت رنجبر 

سنجانکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1130
احداث کارگاه 

گلیم بافی
صندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

طوطی جان 

خشنود 

کوهنجانی

100100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1131
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200طیبه بذرافشانصندوق کارآفرینی امیدخرامه شهرک ایثار1خرامهفارس

100100طیبه ترزبانصندوق کارآفرینی امیدقلعه غالم عبداهلل- المرد 1المردفارسحصیر بافی1132
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1133

صندوق خرد 

محلی 

روستایحسین 

آباد

صندوق کارآفرینی امیدفسا روستای حسین آباد20فسافارس
طیبه ثانوی 

شیری
صندوق کارآفرینی امید200200

1134
پرورش 

گوسفند رومانف
وزارت جهاد کشاورزی500500طیبه حسینیصندوق کارآفرینی امیدروستای چاه انجیر2سروستانفارس

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700طیبه خیریبانک توسعه تعاونداراب روستای شهنان4دارابفارستولید پوشاک1135

1ارسنجانفارسگلیم بافی1136
روستای / ارسنجان / فارس 

مقبل آباد
100100طیبه رحیمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1137
احداث کارگاه 

گلیم بافی
6969طیبه رضاییپست بانکالیزنگان- داراب- فارس 1دارابفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مهرفارسخوس بافی1138
استان فارس شهرستان مهر 

روستای زیغان
100100طیبه زارعیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1139

صندوق خرد 

محلی روستای 

ریزاب یک

30نی ریزفارس

استان فارس شهرستان نی 

ریز بخش قطروییه روستای 

ریزاب شهرک امام خمینی

صندوق کارآفرینی امید
طیبه سادات 

موسوی
صندوق کارآفرینی امید400400

1140
فرش دستباف 

گلیم بافی
150150طیبه شریفیصندوق کارآفرینی امیدروستای رازیانه کاری1ممسنیفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1141

صندوق خرد 

محلی عشایری 

تل شوره

45کازرونفارس
کازرون روستای عشایری 

تل شوره
صندوق کارآفرینی امید400400طیبه شیبانیصندوق کارآفرینی امید

1142
گیاهان دارویی 

چند منظوره ای
1نی ریزفارس

نی ریز روستای دهچاه 

اسماعیل  ) 10تلمبه 

(دهچاهی 

وزارت جهاد کشاورزی800800طیبه عاشوریبانک توسعه تعاون

1143

صندوق خرد 

محلی آیهان 

روستای ریگون

20سپیدانفارس

سپیدان بخش مرکزی 

دهستان خفری روستای 

ریگون

صندوق کارآفرینی امید400400طیبه فریدونیصندوق کارآفرینی امید

1144
گلیم بافی ساده 

دورو
1فیروزآبادفارس

منزل . روستای روزبدان 

حسین قربانی
100100طیبه قربانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فسافارسگلیم بافی1145
فسا کاظم اباد خیابان امام 

موسی کاظم
صندوق کارآفرینی امید

طیبه کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1146
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای معز آباد جابری
وزارت جهاد کشاورزی200200طیبه کمالی پورصندوق کارآفرینی امید

1کوارفارسگلیم بافی1147
روستای - کوار - فارس 

قنات
100100طیبه محمدیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رستمفارسگلیم بافی1148
-مصیری-شهرستان رستم

خیابان زاگرس0محله بردکوه
150150طیبه محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1149
کارگاه گلیم 

بافی
100100طیبه مرادیبانک توسعه تعاونروستای مبارک اباد1پاسارگادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1150

اشتغال زایی 

تولید انواع 

قالی،گبه های 

ریز بافت و 

زیرانداز های 

عشایری

16شیرازفارس
بخش ارزن روستای -شیراز

خیرآباد خیابان ابیوردی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000طیبه نسیمیپست بانک

100100ظلمت شهبازیصندوق کارآفرینی امیدباغان- کوار 1کوارفارسگلیم بافی1151
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1152
کاشت گیاهان 

دارویی
بانک توسعه تعاونروستای چنارویه- هرگان 1نی ریزفارس

عادل 

شاهسوندحسنی
وزارت جهاد کشاورزی400400

1153

کارگاه سراجی 

چرم و 

مصنوعات 

چرمی

2نی ریزفارس

استان فارس شهرستان نی 

ریز بخش مرکزی روستای 

حیدرآباد جنب مسجد

901900عادل مرتضویبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1154
اقامتگاه بوم 

گردی
500500عارف جعفریصندوق کارآفرینی امیدسپیدان روستای موردراز2سپیدانفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1155
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدروستای قلعه محمدعلی5مهرفارس

عاصف یزدان 

پرست
وزارت جهاد کشاورزی25002500

1156

صندوق خرد 

روستای رحمت 

اباد

40شیرازفارس
زرقان روستای رحمت اباد 

کربال
صندوق کارآفرینی امید200200عاطفه پسندیدهصندوق کارآفرینی امید

1کوارفارسگلیم بافی1157
روستای - کوار - فارس 

نوروزان
صندوق کارآفرینی امید

عاطفه حسینی 

ایگدری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قیروکارزینفارسگلیم بافی1158
-قیروکارزین - فارس

کارزین شهر
150150عاطفه خلیفهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1159

صندوق خرد 

محلی روستای 

قشالق

صندوق کارآفرینی امید400400عاطفه دهقانیصندوق کارآفرینی امیدخرمبید روستای قشالق30خرم بیدفارس

1مهرفارسخوس بافی1160

استان فارس شهرستان مهر 

بخش اسیر شهرک امام 

خمینی خ ایثار

100100عاطفه قنبریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1161
صندوق خرد 

محلی عشایری
25الرستانفارس

استان فارس الرستان جویم 

-روستایاحمد محمودی

پاسارگاد روستای ابو الوردی

صندوق کارآفرینی امید400400عالم بهاء یوسفیصندوق کارآفرینی امید

1پاسارگادفارسگلیم بافی1162

فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد روستای 

مبارک آباد

100100عالم شهوندبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1163

کشت انجیر و 

تولدی فرورده 

های آن

وزارت جهاد کشاورزی7575عالیه امانیصندوق کارآفرینی امیداستهبان وکیل آباد1استهبانفارس

1164
پرورش قارچ 

خوراکی
1خرامهفارس

روستای - خرامه - فارس 

قوام آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200عالیه علیاییصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدشورجه-سروستان1سروستانفارسپرورش بز سانن1165
عباد اله کامران 

شوریجه
وزارت جهاد کشاورزی22002200

1166
طرح تولید 

فرش دستباف
12سروستانفارس

فارس شهرستان سروستان 

روستای سیف آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000عباداله شهسواریبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی52505250عباس ابراهیمیبانک کشاورزیالمرد سیگار3المردفارسپرورش دام1167

3دارابفارسبوم گردی1168
فارس داراب روستای 

الیزنگان
980980عباس اعتمادیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1169
تولید فرش 

دستباف
15بواناتفارس

بوانات روستای فخراباد 

خیابان ولی عصر
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500عباس برزگرصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1170

پرورش گیاهان 

کاشت )دارویی

(گل مخمدی

1آبادهفارس
بهمن مجاور جنوبی دولت 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200عباس جهانبخشصندوق کارآفرینی امید

5کازرونفارسبومگردی1171

-تنگ چوگان-کازرون

خیابان -روستای کشکولی

2انتهای کوچه -غارشاپور

720720عباس رئیسیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی800800عباس صالحیبانک کشاورزیکازرون روستا کالنی1کازرونفارسکشت زعفران1172

وزارت جهاد کشاورزی15251525عباس عبدیبانک کشاورزیشهرستان بوانات مزایجان1بواناتفارسکشت زعفران1173

1174
کاشت انغوزه و 

گیاهان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی450450عباس کمالیصندوق کارآفرینی امیدنی ریز روستای دهچاه2نی ریزفارس

1175
تولید گل رز 

هلندی
وزارت جهاد کشاورزی15001500عباسعلی اسحاقیبانک کشاورزیسپیدان ده پاگاه3سپیدانفارس

1176
گاوداری 

 راسی40شیری
بانک کشاورزیمجتمع وزیر آباد3آبادهفارس

عبدارحمان 

عسکریان
وزارت جهاد کشاورزی60006000

1177
طرح پرورش بز 

نژاد سانن
3سروستانفارس

فارس سروستان روستای 

اسالم اباد
پست بانک

عبدالحسین 

جمالی
وزارت جهاد کشاورزی13001300

1178
پرورش قارچ 

خوراکی
صندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای کمال اباد1ارسنجانفارس

عبدالحسین 

خادمیان
وزارت جهاد کشاورزی450450

1179

پرورش گیاهان 

کاشت )دارویی 

(گل محمدی 

صندوق کارآفرینی امید641شهیدمفتح پالک 2آبادهفارس

عبدالحسین 

خجسته 

شورباخورلو

وزارت جهاد کشاورزی120120



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1180

انبارداری و 

نگهداری مواد 

غذایی در 

سردخانه ثابت 

زیر صفر درجه

6کازرونفارس
کنارتخته روستای بنه سید 

محمدرضا
وزارت جهاد کشاورزی1300013000عبدالحمید پناهیبانک کشاورزی

1181

توسعه پرورش 

گوسفند شیری 

و اصالح نژاد دام

2خرامهفارس
خرامه بخش مرکزی 

روستای سفلی کربال
صندوق کارآفرینی امید

عبدالرحمان 

علیایی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1182

دامپروری گاو 

 200شیری 

راسی

4فسافارس

باالی - روستای صحرارود 

کوچه - خیابان انقالب - ده 

-ازادی 

پست بانک
عبدالرحمن فرج 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی40004000

1183
بره پرواری 

 راسی300
3المردفارس

روستای - المرد - فارس 

سیگار ستمبک
وزارت جهاد کشاورزی27002700عبدالرضا آهارپست بانک

1184

تعاونی مجتمع 

نان بلوط 

سرزمین بلوط

2کازرونفارس
بخش کوهمره روستای 

گاوکشک
بانک توسعه تعاون

عبدالرضا 

جمشیدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

6شیرازفارسمرغ تخم گذار1185

شیراز بخش ارژن روستای 

 جاده 7همت آباد کیلومتر 

هفت برم

پست بانک

عبدالرضا 

شهبازیان فرد 

جهرمی

وزارت جهاد کشاورزی1000010000

1186
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
صندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای هالل آباد1خرامهفارس

عبدالرضا 

معتضدیان
وزارت جهاد کشاورزی200200
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1187

فرآوری اسانس 

و عصاره گیاه 

دارویی شیرین 

بیان به روش 

سیال فوق 

Co2بحرانی 

15شیرازفارس

شهرستان شیراز، بخش 

سیاخ دارنگون، روستای 

قلعه چوبی، جنب فاز سه 

طرح فالحت در فراغت

بانک کشاورزی
عبدالرضا 

نصیرزاده
وزارت جهاد کشاورزی3270032700

5جهرمفارسکشت پسته1188
جلگاه - مرکزی - جهرم

جوین
بانک کشاورزی

عبدالعلی حکمت 

آمیز
وزارت جهاد کشاورزی22502250

1189
پرورش قارچ 

دکمه ای
1خرامهفارس

شهرستان خرامه، بخش 

کربال، روستای بنجیر، 

کوچه شهید علی زارعی، 

منزل عبدالعلی زارعی

وزارت جهاد کشاورزی200200عبدالعلی زارعیصندوق کارآفرینی امید

3آبادهفارسپرورش بز سانن1190
خیابان شهید - بهمن- آباده

بهشتی
بانک کشاورزی

عبداهلل مهدی 

علمدارلو
سازمان امور عشایر ایران21002100

بانک کشاورزیروستای صغاده- خفر- جهرم5جهرمفارسگلخانه1191
عبدالمطلب 

صفرزاده
وزارت جهاد کشاورزی22502250

1192
اقامتگاه بوم 

گردی
1شیرازفارس

شیراز کوهمره سرخی 

روستای ریچی کوچه شهید 

رجایی کوچه افشاری 

اقامتگاه بومگردی ریچی

500500عبداله افشاریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1193
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
صندوق کارآفرینی امیدفارس خرامه روستای آبشور1خرامهفارس

عبداله جاویدی 

آل سعدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1194

طرح تجهیز و 

توسعه دفتر 

ICTروستایی 

320320عبداله قربانپست بانکداراب روستای تل بارگاه1دارابفارس
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1بواناتفارسکشت زعفران1195
شهرستان بوانات روستای 

امامزاده بزم
وزارت جهاد کشاورزی500500عبداله محمدیصندوق کارآفرینی امید

1196
گلخانه سبزی و 

صیفی
1جهرمفارس

- کریان - جهرم- فارس

بابا عرب- علویه 
وزارت جهاد کشاورزی22502250عبداله یزدانیصندوق کارآفرینی امید

100100عدالت زارعصندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای باچون1فراشبندفارسگلیم بافی1197
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسگلیم بافی1198
شهرستان ارسنجان روستای 

چهارقالت
100100عذرا ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رستمفارسگلیم بافی1199
فارس رستم روستای پس 

کوهک
150150عذرا ساداتصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونارسنجان روستای سرخ آباد1ارسنجانفارسگلیم بافی1200
عذرا کریمی 

جشنی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1201

صندوق خرد 

محلی روستای 

رودبال بخش 

همایجان

60سپیدانفارس
سپیدان همایجان روستای 

رودبال فلکه اول
صندوق کارآفرینی امید

عذرا معینی 

رودبالی
صندوق کارآفرینی امید400400

1202
گلیم بافی و 

قالی بافی
20خنجفارس

خنج محله شاه عبدالسالم 

جنب مدرسه راهنمایی 

نوازنده

10001000عذری میرزائیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1203
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش کربال روستای 

کمجان
وزارت جهاد کشاورزی200200عزت اله زارعصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی82508250عزت اله ساالریبانک کشاورزیامیرساالر-خفر- جهرم2جهرمفارسگاو پرواری1204

1خرامهفارسپروار بندی بره1205

خرامه مجتمع پروار بندی 

چشمه تنگاب معز اباد 

جابری

وزارت جهاد کشاورزی20002000عزیز خسرویپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی80008000عسکر نظریبانک کشاورزیزرین دشت روستای دهنو3زرین دشتفارسکشاورزی1206
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1207
کارگاه تولیدی 

فرش دستبافت
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500عشرت بهمن نژادصندوق کارآفرینی امیدفیروزاباد جایدشت8فیروزآبادفارس

1208
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

فارس خرامه روستای حسن 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200عشرت کارآمدصندوق کارآفرینی امید

1209

صندوق خرد 

محلی عشایری 

امامزاده محمد

25سروستانفارس
سروستان محله عشایری 

جنگل شدید
صندوق کارآفرینی امید400400عصمت اسپرجانیصندوق کارآفرینی امید

1پاسارگادفارسگلیم بافی1210
شهرستان پاسارگاد روستای 

کردشول
200200عصمت اسکندریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150عصمت افشاریبانک توسعه تعاونخومه زار-ممسنی-فارس1ممسنیفارسگلیم بافی1211
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1212

صندوق خرد 

محلی روستای 

الورستان

2الرستانفارس
الرستان بیرم روستای 

الورستان
صندوق کارآفرینی امید400400عصمت رمضانیصندوق کارآفرینی امید

1ارسنجانفارسگلیم بافی1213
شهرستان ارسنجان روستای 

چهارقالت
100100عصمت زارعصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1214
پرورش گاو 

 راسی10شیری 
1مرودشتفارس

مرودشت روستای شهرک 

ولی عصر
وزارت جهاد کشاورزی10001000عصمت زارعبانک کشاورزی

1215

صندوق خرد 

محلی رونیز 

سفلی

40استهبانفارس
استهبان روستای رونیز 

سفلی
صندوق کارآفرینی امید400400عصمت شفیعیصندوق کارآفرینی امید

1ارسنجانفارسگلیم بافی1216
روستای / ارسنجان / فارس 

چهار قالت
100100عصمت محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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150150عصمت نجفیصندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای سرخ آباد1ارسنجانفارسرودوز سنتی1217
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونفراشبند روستای خور1فراشبندفارسگلیم بافی1218
عصمت نوروزی 

جعفرلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدخرامه معز اباد جابری1خرامهفارسگلیم بافی1219
عصمت یگانه 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1220

اصالح نژاد 

پرورش گاو 

شیری سیمنتال

2اقلیدفارس
اقلید طغر ادربسته مجتمع 

دامگستر
بانک کشاورزی

عطاپور غفاری 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی66006600

100100عطری رتبه نیاصندوق کارآفرینی امیدروستای جالل آباد1کوارفارسگلیم بافی1221
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1222

تولیدفراوری و 

بسته بندی 

قارچ خوراکی

صندوق کارآفرینی امیدفیروزاباد میمند خیابان معلم1فیروزآبادفارس
عفت امیرساالری 

میمندی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1223
دوخت لباس 

های محلی
صندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای سرخ آباد1ارسنجانفارس

عفت موسی پور 

جشنی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

110110عفت یگانه جابریصندوق کارآفرینی امیدخرامه معز اباد جابری1خرامهفارسگلیم بافی1224
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1225

دامداری 

 400صنعتی 

رأسی

4رستمفارس
روستای/مصیری/رستم/فارس

 کرآشوب
وزارت جهاد کشاورزی55005500عقیل مرادیانبانک توسعه تعاون

7فسافارسجوراب بافی1226

استان فارس شهرستان فسا 

بخش ششده روستای 

امیرحاجیلو

صندوق کارآفرینی امید
عقیل یاری 

اصطهباناتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

وزارت جهاد کشاورزی200200علیرضا بذرافشانصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای قوام اباد1خرامهفارسپرورش قارچ1227
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1228
تولید شوریجات 

و ترشیجات
8پاسارگادفارس

فارس،پاسارگاد، روستای 

دولت آباد کمین
وزارت جهاد کشاورزی1000010000علی اسکندریبانک کشاورزی

1229
سفره خانه 

سنتی
4جهرمفارس

بخش خفر -شهرستان جهرم

باب انار روبروی ارژانس-
پست بانک

علی اصغر 

پرهیزگار
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1230
-گیاهان دارویی

گلنار- زرشک 
بانک کشاورزیسروستان روستای دولت اباد3سروستانفارس

علی اصغر جاللی 

سروستانی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1231
گلخانه گل رز 

هیدروپنیک
5کوارفارس

فارس کوار روستای شاه 

شهیدان
بانک کشاورزی

علی اصغر 

روستاطسوجی
وزارت جهاد کشاورزی1900019000

1232
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

فارس خرامه بخش سلطان 

شهر
وزارت جهاد کشاورزی200200علی اصغر زارعصندوق کارآفرینی امید

1233
پرورش قارچ 

خوراکی
1خرامهفارس

شهرستان - استان فارس 

روستای سفلی- خرامه 
وزارت جهاد کشاورزی200200علی اصغر عباسیصندوق کارآفرینی امید

1234
گاوداری 

 راسی20شیری
بانک کشاورزیمجتمع وزیر آباد2آبادهفارس

علی اصغر 

عسکریان
وزارت جهاد کشاورزی33003300

1مرودشتفارسباغ پسته1235
مرودشت فتح آباد مزرعه 

علی اصغر کشتکار
بانک کشاورزی

علی اصغر کشت 

کار
وزارت جهاد کشاورزی415415

1236
تولید فرش 

دستبافت
10شیرازفارس

شیراز بخش ارژن دو راهی 

کهمره سرخی روستای 

سجادیه گیاه زار

بانک توسعه تعاون
علی افشاری 

بهمن بیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت20011500

بانک کشاورزیخرامه روستای کفدهک2خرامهفارس.اصالح نژاد دام1237
علی اکبر مرادی 

فارسی
سازمان امور عشایر ایران500500

1238

گلخانه گل 

زینتی مقیاس 

کوچک

16کوارفارس
شهرستان کوار کوار اراضی 

232طسوج پالک 
صندوق کارآفرینی امید

علی بابا حسین 

زاده طسوجی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000
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1239
پرورش دام 

سبک و سنگین
2گراشفارس

استان فارس شهرستان 

گراش بخش ارد
وزارت جهاد کشاورزی19001900علی بابا قایدیصندوق کارآفرینی امید

1240
پرورش قارچ 

خوراکی
1خرامهفارس

شهرستان - استان فارس 

روستای نصرت- خرامه 
وزارت جهاد کشاورزی200200علی باز بذرافشانصندوق کارآفرینی امید

1241
گلخانه سبزی و 

صیفی
5رستمفارس

روستای/مصیری/رستم/فارس

 باقری
وزارت جهاد کشاورزی95009500علی باقریبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی48004800علی باقریبانک توسعه تعاوننی ریز قطرویه5نی ریزفارسکاشت زعفران1242

پست بانکفارس سپیدان رودبال4سپیدانفارستولیدی پوشاک1243
علی بهادری 

خلیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300

وزارت جهاد کشاورزی250250علی بهرامی نیاصندوق کارآفرینی امیدروستای منج علیا- بوانات1بواناتفارسکاشت زعفران1244

1245

اشتغال زایی 

تولید انواع 

قالی،گبه های 

ریز بافت و 

زیرانداز های 

عشایری

10شیرازفارس

اقلید بخش شهرمیان 

روستای شهرمیان کوچه 

ذکریای رازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000علی پناهیپست بانک

1246

توسعه پرورش 

گاوشیری 

واصالح نژاد دام

2خرامهفارس
خرامه بخش مرکزی 

روستایی میان دو شاخ
وزارت جهاد کشاورزی500500علی جامشیصندوق کارآفرینی امید

1247

توسعه پرورش 

گاومیش و 

اصالح نژاد دام

2خرامهفارس
خرامه بخش مرکزی 

روستایی میان دوشاخ کربال
وزارت جهاد کشاورزی500500علی جامیشیصندوق کارآفرینی امید

1248
- تولید گیاهی 

باغبانی
4شیرازفارس

شیراز کوهمره سرخی فتح 

آباد سفلی
وزارت جهاد کشاورزی370370علی جمشیدیبانک توسعه تعاون
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1249

اشتغال زایی 

تولید انواع 

قالی،گبه های 

ریز بافت و 

زیرانداز های 

عشایری

15شیرازفارس

متری سینما سعدی30  

 چهارراه مشیر غربی

1سمت چپ پالک7کوچه

وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000علی جوانمردیبانک توسعه تعاون

1250
توسعه باغات 

پسته
2خرامهفارس

خرامه شهرک ایثار ضلع 

شمالی چهار تلمبه طالبی
بانک کشاورزی

علی حسین 

طالبی اردکانی
وزارت جهاد کشاورزی375375

1251
توسعه باغات 

پسته
بانک کشاورزیخرامه روستای بست خیراباد2خرامهفارس

علی حسین 

کاظمی لبوموسی
وزارت جهاد کشاورزی375375

وزارت صنعت، معدن و تجارت70007000علی خلیلیبانک توسعه تعاونشیراز تاچارا کوه قدس12شیرازفارسفرش دستباف1252

1253
کشت گیاه 

گوجه بری
1بواناتفارس

شهرستان بوانات روستای 

قلعه سنگی
وزارت جهاد کشاورزی300300علی دلجوصندوق کارآفرینی امید

1254
کاشت زعفران 

و گل محمدی
1بواناتفارس

شهرستان بوانات روستای 

جشنیان
وزارت جهاد کشاورزی500500علی دهبانصندوق کارآفرینی امید

1255
بوم گردی 

عشایری
2سپیدانفارس

سپیدان بخش مرکزی 

روستای قلعه عالی
10001000علی دهقانصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1256
دفاتر 

ICTروستایی
3رستمفارس

روستای -رستم - فارس

پهون
300300علی ذاکری اصلپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1257
پرورش کبک 

توام
5اقلیدفارس

اقلید جاده اقلید سورمق 

 اقلید سمت چپ13کیلومتر 
وزارت جهاد کشاورزی24002400علی رحیمیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی250250علی رضا رمضانیصندوق کارآفرینی امیدکامفیروز روستای سربست1مرودشتفارسکشت زعفران1258



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1259

طرح تورهای 

طبیعت گردی 

وماجراجویانه،ور

زشی وپرواز با 

پاراگالیدر در 

دریاچه مهارلو

3سروستانفارس

بلوار - سروستان - فارس 

جنب داروخانه - رباط 

عدالت پور

بانک توسعه تعاون
علی رضایی 

خانکهدانی
990990

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1260

پرورش گاو 

 100شیری 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی1726017260علی زارعبانک کشاورزیمرودشت روستای فاروق7مرودشتفارس

5سپیدانفارسبوم گردی1261
سپیدان روستای ساران 

سفلی
صندوق کارآفرینی امید

علی ستوده 

سارانی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2مرودشتفارسگاو شیری1262

مرودشت بخش مرکزی 

دهستان محمد اباد روستای 

چارطاق

بانک توسعه تعاون
علی سعیدی 

عمادی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

1263
پروار بندی بره 

 راسی400
وزارت جهاد کشاورزی48004800علی سلیمانیبانک کشاورزیمجتمع وزیر آباد2آبادهفارس

1264
معدن سنگ 

الشه برفدان
10دارابفارس

 جاده داراب 8کیلومتر 

بندرعباس باالتر از 

کشتارگاه مرغ درنا

وزارت صنعت، معدن و تجارت70007000علی شاکریپست بانک

1265
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
3خرامهفارس

خرامه بخش کربال روستای 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی200200علی عباسیصندوق کارآفرینی امید

1266
توسعه پرورش 

گاوشیری
2خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی کربال 

روستای سفلی
وزارت جهاد کشاورزی500500علی عباسیصندوق کارآفرینی امید

15شیرازفارسهتل و رستوران1267
- روستای قالت - شیراز 

بافت تاریخی
2700027000علی فوالدیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1268
اقامت گاه بوم 

گردی عشایری
1پاسارگادفارس

شهرستان پاسارگاد 

شهرمادرسلیمان ابوالوردی 

جنگل چاه بید ضلع غربی 

چاه اب امور عشایر

400400علی کاظمیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3ارسنجانفارسگاوداری شیری1269

پوزه چهار قاش مجتمع 

شرکت تعاونی گاوداران 

شمال دشت ارسنجان

وزارت جهاد کشاورزی67506750علی کواریبانک کشاورزی

1270

کاشت داروهای 

گیاهی و بسته 

بندی

8نی ریزفارس
نی ریز روستای جنارویه 

هرگان
صندوق کارآفرینی امید

علی محمد 

شاهسوند حسنی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1271
نگین فرش 

رستم
بانک توسعه تعاونشهرستان رستم/ فارس10رستمفارس

علی محمد 

نیکنام
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1272
گلخانه سبزی و 

سیفی
5مهرفارس

فارس شهرستان مهر بخش 

گله دار روستای چاه محمد 

حاجی

وزارت جهاد کشاورزی12501250علی محمودیبانک توسعه تعاون

1273
گوسفند داشتی 

 راسی100
1مرودشتفارس

-کامفیروزجنوبی-مرودشت

روستای کربالیی 

محمدحسینی

پست بانک
علی مراد زاهدی 

پلنگی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1274

خط تولید 

طراحی و 

مونتاژ پوشاک

6زرین دشتفارس
روستای -زرین دشت-فارس

دهنو
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500علی نظریپست بانک

1275

اشتغال زایی 

تولید انواع 

قالی،گبه های 

ریز بافت و 

زیرانداز های 

عشایری

200شیرازفارس

شیراز جاده لپویی به بیضا 

نرسیده به کوشک هزار 

جاده دامپرک

وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000علی هاشمیبانک توسعه تعاون
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اشتغال 
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1کازرونفارسکشت زعفران1276
کازرون کوهمره روستای 

گرگنا
بانک کشاورزی

علی یار حسن 

پور
وزارت جهاد کشاورزی390390

1اقلیدفارساصالح نژاد دام1277
اقلید حسن اباد دشت بکان 

شهرک ایگدر
بانک کشاورزی

علیرضا احمدی 

مفرد
وزارت جهاد کشاورزی11001100

بانک کشاورزیسروستان تزنگ1سروستانفارسکاشت زعفران1278
علیرضا 

اسماعیلی تزنگی
وزارت جهاد کشاورزی375375

1279
اردوگاه 

گردشگری
16سپیدانفارس

فارس بیضا روستای حسین 

آباد
1200012000علیرضا داناییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1280
پرواربندی 

راسی400
وزارت جهاد کشاورزی48004800علیرضا سازگاربانک کشاورزیمجتمع دامداری وزیر آباد2آبادهفارس

1281
کارگاه تفت 

دانه های روغنی
2المردفارس

- بخش اشکنان - المرد 

روستای الورخشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000علیرضا سپاسدارصندوق کارآفرینی امید

5سپیدانفارسگاو شیری1282
فارس سپیدان روستای 

گلومهر
وزارت جهاد کشاورزی1170011700علیرضا شهبازیبانک کشاورزی

1283

توسعه کلینیک 

درمانی و مایه 

کوبی دام

2آبادهفارس

آباده ابتدای بلوار مبارزان 

جنب ترمینال کلینیک 

اختصاصی دام

وزارت جهاد کشاورزی544544علیرضا صارمیبانک کشاورزی

1کوارفارسگوساله پرواری1284
کوچه - روستای باغان 

آزادگان
صندوق کارآفرینی امید

علیرضا قربانی 

باغانی
وزارت جهاد کشاورزی16001600

1285

کاشت و 

پرورش زعفران 

و انغوزه

1نی ریزفارس

استان فارس شهرستان نی 

ریز بخش پشتکوه روستای 

دهچاه

وزارت جهاد کشاورزی800800علیرضا محمدیصندوق کارآفرینی امید

1286

اقامتگاه بوم 

گردی عشایری 

و روستایی

صندوق کارآفرینی امیدجنب روستای فتح آباد عرب2فیروزآبادفارس
علیرضا مرادی 

قره قانی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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اشتغال 
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1287

طرح مرتع 

داری اله داد 

دیمه انجیر

2ممسنیفارس

ممسنی بخش بابامنیر 

دهستان میشان روستای 

چاه انجیر گشتاسب

وزارت جهاد کشاورزی900900علیمیرزا بشیریصندوق کارآفرینی امید

5سپیدانفارسگیاهان دارویی1288
-شیراز خیابان یزدان مهر 

165پالک 
وزارت جهاد کشاورزی500500عماد خیرخواهبانک کشاورزی

1289

احداث سایبان 

برای تولید 

محصول 

مرکبات

2جهرمفارس
- کردیان- جهرم- فاری

گلدامچه
وزارت جهاد کشاورزی60006000عنایت اسماعیلیبانک کشاورزی

1290
توسعه پرورش 

گاوشیری
5خرامهفارس

فارس خرامه روستای 

قشالق درنیان
پست بانک

عنایت اله 

خسروی 

عبدالیوسفی

وزارت جهاد کشاورزی500500

1291

صندوق خرد 

محلی روستایی 

دستجرد

40استهبانفارس
استهبان خیر روستای 

دستجرد
صندوق کارآفرینی امید200200عهدیه زحمتکشصندوق کارآفرینی امید

1292
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200غالم زارعصندوق کارآفرینی امیدروستای معزاباد گورگیر1خرامهفارس

وزارت جهاد کشاورزی18001800غالم کرمیپست بانکاباده مجتمع وزیر اباد2آبادهفارسبره پرواری1293

وزارت جهاد کشاورزی25002500غالم نصرتیبانک کشاورزیروستای خیر آباد3دارابفارستولید گلخانه ای1294

1295

اشتغال زایی 

تولید انواع 

قالی،گبه های 

ریز بافت و 

زیرانداز های 

عشایری

20شیرازفارس
شیراز شهرک گلشن 

شهید مراد پور13کوچه
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000غالمحسین برجیبانک توسعه تعاون
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1296
کشت گیاهان 

دارویی
1سپیدانفارس

فارس سپیدان روستای 

جوزکنگری
بانک کشاورزی

غالمحسین گل 

ناری
وزارت جهاد کشاورزی500500

1297
کشت گیاه 

دارویی کاکتوس
3قیروکارزینفارس

فارس قیروکارزین پوزه هزار 

قدمی دهستان مبارک اباد
وزارت جهاد کشاورزی800800غالمرضا آذرکانبانک کشاورزی

1298

انبار داری و 

نگهداری مواد 

غذایی در سرد 

خانه دمای 

باالی صفر درجه

وزارت جهاد کشاورزی67006700غالمرضا باقریبانک کشاورزیروستای قلعه بیابان4دارابفارس

صندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای قوام اباد1خرامهفارسپرورش قارچ1299
غالمرضا 

بذرافشان
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی53705370غالمرضا بهزادیبانک کشاورزیفسارود شهرک فجر3دارابفارسگوسفند داشتی1300

1301
گاوداری شیری 

صنعتی
وزارت جهاد کشاورزی15001500غالمرضا حیدریبانک کشاورزیسروستان3سروستانفارس

1302
تولید گیاهان 

دارویی
بانک کشاورزی11کوی - خ معلم-اقلید2اقلیدفارس

غالمرضا 

شهریاری
وزارت جهاد کشاورزی600600

1303
کاشت گیاهان 

دارویی
صندوق کارآفرینی امیدنی ریز قلعه خواجه8نی ریزفارس

غالمرضا علی 

زاده نی ریزی
وزارت جهاد کشاورزی450450

1304
تولید فرش 

دستباف
30زرین دشتفارس

فارس شهرستان زرین 

دشت روستای حاج طاهره
وزارت صنعت، معدن و تجارت960960غالمرضا کارگربانک توسعه تعاون

1305
کاشت زعفران 

و گل محمدی
1بواناتفارس

شهرستان بوانات روستای 

جوی سفید
وزارت جهاد کشاورزی300300غالمرضا معصومیبانک کشاورزی

1306

توسعه پرورش 

گاوشیری و 

اصالح نژاد دام

2خرامهفارس
خرامه بخش مرکزی 

روستایی بنجیر کربال
وزارت جهاد کشاورزی500500غالمعلی زارعصندوق کارآفرینی امید
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1307

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری گوشتی

1ممسنیفارس
روستای -ممسنی-فارس

قلعه شاهی
وزارت جهاد کشاورزی20002000غالمعلی کیانیصندوق کارآفرینی امید

1308
پرورش شتر 

مرغ
3بواناتفارس

بوانات روستای سیاهو 

سرچهان
وزارت جهاد کشاورزی10001000غالمعلی محمدیصندوق کارآفرینی امید

1309
گلیم بافی ساده 

دورو
10فیروزآبادفارس

بلوار - فارس فیروزاباد 

10پ  - 4ک - جانبازان 
980980فاضل بهمنیاریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1310

صندوق خرد 

محلی روستایی 

1سرمیدان 

صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدفیروزاباد روستای سرمیدان56فیروزآبادفارس

1311
کشت گیاهان 

دارویی
1سپیدانفارس

فارس سپیدان همایجان 

روستای راشک
وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه احمدیبانک کشاورزی

1312
صنایع دستی 

(گلیم بافی)
1خرامهفارس

فارس شهرستان خرامه 

بخش مرکزی روستای هالل 

اباد

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه احمدی 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خرامهفارسگلیم بافی1313

فارس شهرستان خرامه 

بخش مرکزی روستای هالل 

اباد

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه احمدی 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1314

صندوق خرد 

زنان روستایی 

فدک سورمق

40آبادهفارس
خیابان . سورمق . آباده 

خیابان پیروزی. شهدا 
صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه اسالمیصندوق کارآفرینی امید

1315
بافت البسه 

محلی
1کوارفارس

- فرمشکان - کوار - فارس 

روستای خرمایی
پست بانک

فاطمه اسمعیل 

پورمل تل
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2سپیدانفارسگاو شیری1316
فارس بیضا روستای علی 

آباد سرتل
وزارت جهاد کشاورزی52005200فاطمه اکبرپوربانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1317
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه ایزدپناهصندوق کارآفرینی امیدفارس خرامه روستای جیان1خرامهفارس

100100فاطمه آزادیپست بانکدهداری1کوارفارسقالی بافی1318
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1پاسارگادفارسگلیم بافی1319
فارس شهرستان پاسارگاد 

محله علی اباد
100100فاطمه باستان کیابانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فاطمه باصفتصندوق کارآفرینی امیدباغان1کوارفارسگلیم بافی1320
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1321

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای دولت 

کربال

40شیرازفارس
زرقان روستای دولت آباد 

کربال
صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه برومندیصندوق کارآفرینی امید

1322

صندوق خرد 

محلی روستایی 

دشت ارژن

صندوق کارآفرینی امیدروستای دشت ارژن27شیرازفارس
فاطمه بهادری 

دشت ارژنه
صندوق کارآفرینی امید400400

150150فاطمه بهدادصندوق کارآفرینی امیدروستای هنگنویه- خنج 1خنجفارسخوس دوزی1323
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1324
تولید فرش 

دستباف
18مرودشتفارس

مرودشت بخش کر روستای 

ده کهنه روبروی مدرسه
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000فاطمه بهروزیپست بانک

150150فاطمه بهمنیبانک توسعه تعاونمرودشت روستای ابوالمهدی1مرودشتفارسگلیم بافی1325
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1326

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای تفیهان

صندوق کارآفرینی امیدشیراز روستای تفیهان20شیرازفارس
فاطمه بوستانی 

جو
صندوق کارآفرینی امید200200

1کوارفارسگلیم بافی1327
روستای - کوار - فارس 

همدم اباد
پست بانک

فاطمه بیات شاه 

پرست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2نی ریزفارسATMدستگاه 1328
نی ریز بخش قطرویه 

روستای ریزاب
500500فاطمه پا ک بینپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1329

صندوق خرد 

محلی روستایی 

گل نرگس گرده

صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه پذیرشصندوق کارآفرینی امیداستهبان روستای گرده40استهبانفارس

1330
کاشت زعفران 

و گل محمدی
1بواناتفارس

شهرستان بوانات روستای 

فخر اباد
وزارت جهاد کشاورزی370370فاطمه ترابیبانک کشاورزی

8888فاطمه تقی زادهپست بانکشهرک غدیر1دارابفارسقالب بافی1331
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1332

صندوق خرد 

زنان روستایی 

درودزن

صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه تنهاصندوق کارآفرینی امیددرودزن30مرودشتفارس

1333

صندوق خرد 

زنان عشایری 

دلوار کوه سیاه

صندوق کارآفرینی امیدنوراباد بخش بابامنیر30ممسنیفارس
فاطمه تیمورزاده 

محمدی
صندوق کارآفرینی امید400400

1334

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای لپویی

صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه جعفریصندوق کارآفرینی امیدشیراز زرقان لپویی40شیرازفارس

1335
احداث کارگاه 

گلیم بافی
1سروستانفارس

فارس سروستان روستای 

خیراباد
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه جاللی 

دوست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1336

صندوق خرد 

زنان روستایی 

هشتیجان

صندوق کارآفرینی امیدهشتیجان30مرودشتفارس
فاطمه جهانی 

مقدم
صندوق کارآفرینی امید200200

1337
کارگاه گلیم 

بافی
100100فاطمه جوکارصندوق کارآفرینی امیدروستای اکبراباد1پاسارگادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1338

سراجی 

کیف و )سنتی

(چرم دوزی

1خرامهفارس

- شهرستان خرامه - فارس

روستای - بخش کربال 

کمجان خیابان شهید علی 

محمد زارع

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه چاوشیان 

اهری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1339

صندوق خرد 

زنان روستای 

چاه گزی

39مهرفارس

روستای -بخش وراوی-مهر

پایین تر از -چاه گزی

قبرستان

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه حاجی 

زاده
صندوق کارآفرینی امید400400

100100فاطمه حسن زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد1ارسنجانفارسکاموا بافی1340
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1341
- صنایع دستی 

گلیم بافی
1دارابفارس

شهرستان  –استان فارس 

 –بخش رستاق  –داراب 

کوچه شهید  –رستاق 

4پ –علیپور 

8080فاطمه حسینیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1342

صندوق خرد 

محلی روستایی 

فسارود

صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه حیدربیگیصندوق کارآفرینی امیدفسارود-اقلید20اقلیدفارس

1343
احداث کارگاه 

گلیم بافی
100100فاطمه حیدریانصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1344
کارگاه گلیم 

بافی
1پاسارگادفارس

بخش پاسارگاد خیابان 

کوروش کوچه ایثار
100100فاطمه خانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1345
کشت گیاهان 

دارویی
2خرم بیدفارس

فارس خرمبید روستای 

انارک
وزارت جهاد کشاورزی225225فاطمه خسروانیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1المردفارسگلیم بافی1346
- محله تل خندق - المرد 

خیابان مهتاب
100100فاطمه دالویزصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1347
صنایع دستی 

گلیم
1دارابفارس

شهرستان -استان فارس

- بخش رستاق-داراب

10کوچه - خیابان والیت 

150150فاطمه دهباشیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1348
لباس های 

محلی اقوام
1کوارفارس

فارس شهرستان کوار 

روستای قنات
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه دیداری 

بیات
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1349

صندوق خرد 

زنان روستای 

زرگران

صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه دیندارلوصندوق کارآفرینی امیدمرودشت روستای زرگران35مرودشتفارس

1350

صندوق خرد 

محلی روستای 

وزیره

50نی ریزفارس
استان فارس شهرستان نی 

ریز قطروییه شهرک وزیره
صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه راستگوصندوق کارآفرینی امید

1351

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای رحمت 

3آباد 

20شیرازفارس
شیزاز زرقان روستای 

رحمت آباد
صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه رحمتیصندوق کارآفرینی امید

1352

صندوق خرد 

زنان روستای 

دشتک

صندوق کارآفرینی امیدمرودشت روستای دشتک30مرودشتفارس
فاطمه رحیمه 

پری
صندوق کارآفرینی امید400400

1353
کاشت گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه رسالت نیاصندوق کارآفرینی امیدقیروکارزین روستای دهبه1قیروکارزینفارس

1354
مشاغل خانگی 

گلیم بافی
1پاسارگادفارس

خیابان آثار - مادر سلیمان 

کوچه بشارت- باستانی
100100فاطمه رستمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1355

صندوق خرد 

محلی روستایی 

1ابگل 

24فیروزآبادفارس
فیروزاباد بخش میمند 

روستای ابگل
صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه رضاییصندوق کارآفرینی امید

1356

صندوق خرد 

محلی روستای 

دوکوهک

صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه روستاییصندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای دوکوهک60ارسنجانفارس

1357
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای معزآباد گورگیر
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه زارعصندوق کارآفرینی امید

1358

صندوق خرد 

زنان روستایی 

2فتح آباد 

صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه زارعیصندوق کارآفرینی امید2روستای فتح اباد 33مرودشتفارس

1359
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی کربال 

روستای بنجیر
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه زارعیصندوق کارآفرینی امید

1360
رودوزی سنتی 

و لباس محلی
2قیروکارزینفارس

قیر روستای دهبه کوچه 

شهید نگهدار محیط
10001000فاطمه سریرپوربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدسروستان بلواردانشگاه1سروستانفارسفرش دست باف1361
فاطمه سلیمی 

کوچی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فراشبندفارسگلیم بافی1362
فارس فراشبند روستای 

منصورآباد
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه سمنبری 

جو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی100100فاطمه شاکریبانک توسعه تعاونمحله چاه حاج ابول- المرد 1المردفارسخوس دوزی1363



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1364
- صنایع دستی 

گلیم بافی
1دارابفارس

شهرستان - استان فارس 

- بخش رستاق - داراب 

9کوچه - خیابان ولی عصر 

150150فاطمه شامحمدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1365
مشاغل خانگی 

گلیم بافی
1پاسارگادفارس

- بخش مرکزی پاسارگاد 

روستای اکبر آباد
100100فاطمه شبانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1366

صندوق خرد 

محلی روستایی 

کاله سیاه

33ممسنیفارس
فارس ممسنی روستای کاله 

سیاه
صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه شفیعیصندوق کارآفرینی امید

1367
کشت گیاهان 

داروی
وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه شمشیریصندوق کارآفرینی امیدخرم بید روستای احمد آباد1خرم بیدفارس

1ارسنجانفارسقالب بافی1368
شهرستان ارسنجان روستای 

شرق آباد
100100فاطمه شهابیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فاطمه شهبازیصندوق کارآفرینی امیدروستای باغان1کوارفارسگلیم بافی1369
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5نی ریزفارسبوم گردی1370

-شهرستان نی ریز-فارس

منطقه -بخش آباده طشک

روستای اسالوی-پیچکان

22212221فاطمه شیخ علیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1371

صندوق خرد 

محلی روستایی 

عشایری )

بوانات(صوفیان

31بواناتفارس
بوانات سرچهان عشایر 

صوفیان
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه صداقت 

منش
صندوق کارآفرینی امید400400

150150فاطمه صداقتیصندوق کارآفرینی امیدفارس رستم محله ضامنی1رستمفارسگلیم بافی1372
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1کوارفارسملکین بافی1373
روستای - کوار - فارس 

مظفری
100100فاطمه صف شکنپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1374

صندوق خرد 

زنان روستایی 

شیب زرد

20شیرازفارس
شیراز سیخ دارنگون 

روستای شیب زرد
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه ظهوری 

کیش
صندوق کارآفرینی امید200200

1375

صندوق خرد 

محلی روستای 

ابراهیم آباد

47سپیدانفارس
سپیدان بخش بیضا روستای 

ابراهیم آباد
صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه عابدیصندوق کارآفرینی امید

1376
احداث کارگاه 

گلیم بافی
51مهرفارس

بخش -شهرستان مهر-فارس

روستای چاه شرف-وراوی
100100فاطمه علی زادهبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1377
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

فارس خرامه دروازه کربالی 

7کوچه بعثت 
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه علیاییصندوق کارآفرینی امید

1378
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
صندوق کارآفرینی امیدفارس خرامه شهرک ایثار1خرامهفارس

فاطمه عمادی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

1پاسارگادفارسگلیم بافی1379
شهرستان پاسارگاد روستای 

اکبراباد
200200فاطمه غالمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فاطمه فالحت نباپست بانکفارس کوار روستای دهداری1کوارفارسگلیم بافی1380
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1381

صندوق خرد 

زنان روستای 

سلطان والیت

30مرودشتفارس
سلطان -مرودشت-فارس

والیت
صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه قاسمیصندوق کارآفرینی امید

1382
پرورش قارچ 

خوراکی
1خرامهفارس

شهرستان -استان فارس 

روستای خیرآباد- خرامه 
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه قائدیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1383

صندوق خرد 

محلی روستایی 

تل مهتابی دوم

15نی ریزفارس
استان فارس شهرستان نی 

ریز روستای تل مهتابی دوم
صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه قره قونیصندوق کارآفرینی امید

1کازرونفارسگلیم بافی1384
-شهرباالده-کازرون-فارس

روستای تل سامان
105105فاطمه قزل بیگلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1385

صندوق خرد 

محلی روستایی 

خوید جان

صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه قلندریصندوق کارآفرینی امیدفیروزاباد روستای خوید جان46فیروزآبادفارس

1386
گلیم بافی ساده 

دورو
1فیروزآبادفارس

روستای - فیروزاباد - فارس 

جهاداباد
100100فاطمه قنبریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1387
احداث کارگاه 

گلیم بافی
صندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

فاطمه قوقی چاه 

انجیری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خرم بیدفارسگلیم بافی1388
فارس خرمبید صفاشهر 

روستای دستجرد
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه کارگر 

دولت آبادی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1پاسارگادفارسگلیم بافی1389
فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد
100100فاطمه کاظمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1390

صندوق خرد 

محلی روستایی 

مشتان ریحانه

صندوق کارآفرینی امیدروستای مشتان-کازرون50کازرونفارس
فاطمه کاظمی 

مشتانی
صندوق کارآفرینی امید400400

1فسافارسگلیم بافی1391

فسا کاظم آباد خیابان 

شهید رحمت اله کاظمی 

3کوچه

بانک توسعه تعاون
فاطمه کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1392
کارگاه گلیم 

بافی
بانک توسعه تعاونبخش پاسارگاد خیابان امام1پاسارگادفارس

فاطمه کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فسافارسگلیم بافی1393
فسا کاظم اباد خیابان شهید 

2نیازی کوچه
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1394
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه کدخداییصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستایی آبشور1خرامهفارس

1سروستانفارسفرش دست باف1395
سروستان بلوار رباط کوچه 

هنرستان شهدای عشایر
پست بانک

فاطمه کریمی 

کوچی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1396

تولیدی انواع 

قالیچه --قالی 

و گبه

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700فاطمه کشاورزیپست بانکفیروزاباد خیابان باهنر20فیروزآبادفارس

1397

صندوق خرد 

زنان روستایی 

محمد آباد

صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه کیهان پورصندوق کارآفرینی امیدمرودشت روستای محمد آباد40مرودشتفارس

1398

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای مشتان

صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه گندمکارصندوق کارآفرینی امیدروستای مستان-کازرون53کازرونفارس

150150فاطمه متصرفصندوق کارآفرینی امیدفارس داراب بخش رستاق1دارابفارسگلیم بافی1399
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فاطمه محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای چاه عباسعلی1ارسنجانفارسگلیم بافی1400
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فاطمه محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای دشت گورکی1ارسنجانفارسگلیم بافی1401
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1402

صندوق خرد 

زنان روستایی 

2فتوح آباد 

صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه محمدیصندوق کارآفرینی امید2روستای فتوح آباد 60مرودشتفارس

5شیرازفارسگلیم بافی1403
شیراز شهرک آپادانا خیابان 

1سجاد
پست بانک

فاطمه محمدی 

کشکولی
17501750

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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2سروستانفارسفرش دست باف1404
فارس سروستان روستای 

نظر اباد
200200فاطمه محیطپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1405

توسعه پرورش 

گاوشیری 

واصالح نژاد دام

2خرامهفارس
خرامه بخش مرکزی 

روستایی مظفری کربال
وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه مظفریصندوق کارآفرینی امید

1406
بافتنی های 

سنتی
100100فاطمه مظفریصندوق کارآفرینی امیدروستای نوروزان- کوار 1کوارفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1407

صندوق خرد 

محلی روستایی 

کهواده

صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه معصومیصندوق کارآفرینی امیدفیروزابادعشایر سیار30فیروزآبادفارس

1408
صنایع دستی 

معصومی
1نی ریزفارس

فارس نی ریز مشکان بلوار 

امیرکبیر
195195فاطمه معصومیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1409
گلیم بافی ساده 

دورو
1فیروزآبادفارس

خ - روستای روزبدان 

گلستان
100100فاطمه ملک پورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فاطمه موسویصندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای کنار مالک1فراشبندفارسگلیم بافی1410
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1411

صندوق 

خردمحلی 

روستایی 

روستای )

(سیمکان

40بواناتفارس
شهرستان بوانات بخش 

مرکزی روستای سیمکان
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه موسوی 

سیمکانی
صندوق کارآفرینی امید400400
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1412
کارگاه تولید 

صنایع دستی
2دارابفارس

استان فارس شهرستان 

داراب مرکز بخش رستاق 

صحرویه خیابان ولی عصر 

خیابان شهید کرمی بعد از 

سه راهه غدیر منزل محمد 

حسنی زاده

150150فاطمه میرزاییصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسجاجیم بافی1413
شهرستان ارسنجان روستای 

چهارقالت
100100فاطمه نجفیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

10فیروزآبادفارسگلیم بافی1414
استان فارس شهرستان 

فیروزاباد روستای سرمیدان
10001000فاطمه نجفیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فاطمه نظریپست بانکروستای قنات- کوار 1کوارفارسگلیم بافی1415
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1416

صندوق 

خردمحلی 

روستای اسالم 

آباد

45کازرونفارس
روستای -شاپور-کازرون

اسالم آباد
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه نظری 

رودبالی
صندوق کارآفرینی امید200200

1417

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای مور 

دراز

صندوق کارآفرینی امیدکوار روستای مور دراز40کوارفارس
فاطمه هاشمی 

مظفری
صندوق کارآفرینی امید400400

1418

صندوق 

خردمحلی 

روستای تل 

انجیر

35کازرونفارس
-بخش قایمیه-کازرون

روستای تل انجیر
صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه هوشمندیصندوق کارآفرینی امید
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1419

کارگاه تولیدی 

آموزشی فرش 

دستباف

8خرامهفارس
خرامه روستای معزاباد 

گورگیر مدرسه شهید رزمجو
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500فانوس محمدیصندوق کارآفرینی امید

1420

پرورش 

بوقلمون 

گوشتی صنعتی

6دارابفارس

استان فارس داراب بخش 

جنت دهستنان قلعه بیایان 

روستای شهرک غدیر

وزارت جهاد کشاورزی54005400فتاح رنجبربانک کشاورزی

1421
احداث کارگاه 

گلیم بافی
صندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

فتانه احمدی 

کمال آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1422
تولید فرش 

دستبافت
صندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای منصور آباد5فراشبندفارس

فرامرز حیدری 

علمدارلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1خرامهفارسگلیم بافی1423
خرامه معز اباد جابری خ 

گلزار شهدا
صندوق کارآفرینی امید

فرانک کریمی 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ممسنیفارسگلیم بافی1424
-خادنگان-ممسنی-فارس

37کوچه ی
250250فرانک گودرزیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1425

صندوق خرد 

محلی روستای 

خورنگان

صندوق کارآفرینی امید400400فرح جعفریصندوق کارآفرینی امیدفسا روستای خورنگان40فسافارس

5نی ریزفارسکشت زعفران1426
نی ریز روستای کوشکک 

مزرعه علیا
وزارت جهاد کشاورزی58005800فرح شیخعلیبانک توسعه تعاون

پست بانکروستای قنات- کوار 1کوارفارسگلیم بافی1427
فرحناز بیات شاه 

پرست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف1428
فرحناز خاتم 

صدرآبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1429

صندوق خرد 

محلی روستای 

اسماعیل اباد

صندوق کارآفرینی امید400400فرحناز روزیطلبصندوق کارآفرینی امیدروستای اسماعیل اباد40شیرازفارس

1کوارفارسگلیم بافی1430
- شهرستان کوار - فارس 

روستای نوروزان
صندوق کارآفرینی امید

فرحناز قاسمی 

نوروزانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150فرخ لقا اکبریصندوق کارآفرینی امیدروستای هنگنویه- خنج 1خنجفارسگلیم بافی1431
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

10کازرونفارسقالی دستبافت1432
-بخش جره باالده-کازرون

روستای دارین
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000فرخ لقا هژبری فرصندوق کارآفرینی امید

1رستمفارسگلیم بافی1433
رستم مصیری محله شهرک 

منزل سید محمود بازیار
150150فرخنده حسینیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1434

تولید گلیم 

کیف .جاجیم .

حصیر وغیره.

12501250فرخنده رضائیبانک توسعه تعاونافزر روستای ابگرم5قیروکارزینفارس
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1پاسارگادفارسگلیم بافی1435

فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد روستای 

کردشول

100100فرخنده منصوریبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1436

تولیدی کیف 

چرم چرخ دوز 

و پوشاک

1فراشبندفارس
فارس فراشبندروستای بلوط 

آباد
100100فرخنده همتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1437

خدمات 

بازرگانی و 

بازاریابی 

محصوالت 

کشاورزی و 

دامی

وزارت جهاد کشاورزی1000010000فرزاد استخریبانک کشاورزیمرودشت بخش سیدان3مرودشتفارس
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1438
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
2خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای مالک اشتر
صندوق کارآفرینی امید

فرزاد خسروی 

عبدالیوسفی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1439
گلخانه سبزی و 

سیفی
3پاسارگادفارس

فارس سعادت شهر روستای 

قوام آباد
وزارت جهاد کشاورزی50005000فرزانه احمدیصندوق کارآفرینی امید

1440
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی کربال 

روستای کوشک
وزارت جهاد کشاورزی200200فرزانه بذرافشانصندوق کارآفرینی امید

2ممسنیفارسگلیم بافی1441
روستای -ممسنی-فارس

کره کان
150150فرزانه حدادیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1442
دستگاه ای تی 

ام
1زرین دشتفارس

زرین دشت روستای حاجی 

طاهره خ امام
357357فرزانه خادمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1443

سردخانه دو 

مداره جهت 

انبارداری و 

نگهداری میوه

7کازرونفارس
فارس کازرون جاده روستای 

گلستان
وزارت جهاد کشاورزی1320013200فرزانه خدایاریبانک کشاورزی

1444

صندوق خرد 

محلی عشایر 

کاروان سرا

صندوق کارآفرینی امید5فسا باالی فاز 40فسافارس
فرزانه رضایی 

شیری
صندوق کارآفرینی امید200200

پست بانکزرین دشت دهنو1زرین دشتفارسدفتر خدماتی1445
فرزانه سعادتی 

فرد
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1446
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
3خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستایی خیر آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200فرزانه سلطانیصندوق کارآفرینی امید

100100فرزانه شهبازیبانک توسعه تعاونفراشبند روستای خور1فراشبندفارسگلیم بافی1447
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1448
کارگاه گلیم 

بافی
100100فرزانه شهوندصندوق کارآفرینی امیدروستای مبارک اباد1پاسارگادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1فسافارسگلیم بافی1449
فسا کاظم اباد خیابان امام 

موسی کاظم
100100فرزانه عسکریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فرزانه موساییصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف1450
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1451
تولید فرش 

دستبافت
10شیرازفارس

بخش مرکزی روستای 

خاتونک خیابان قشقایی 

10کوچه

پست بانک
فرشاد افشاری 

بهمن بیگلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

1452
کشت گیاهان 

داروویی
2سپیدانفارس

سپیدان همایجان روستای 

چهارمور
بانک کشاورزی

فرشاد رزمی 

ابگرمانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1مرودشتفارسگلیم بافی1453
مرودشت بخش سیدان 

روستای روزیا خفرک اولیا
150150فرشته ایزد پناهصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1454
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای شهرک ایثار
وزارت جهاد کشاورزی200200فرشته آذریصندوق کارآفرینی امید

1455
تولید فرش 

دستباف
بانک توسعه تعاونروستای حسین اباد200فراشبندفارس

فرشته دانش 

دوست
وزارت صنعت، معدن و تجارت26002600

150150فرشته راستیصندوق کارآفرینی امیدروستای هنگنویه- خنج 1خنجفارسخوس دوزی1456
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

300300فرشته فاتحیصندوق کارآفرینی امیدروستای باقری/رستم/فارس1رستمفارسگلیم بافی'1457
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1458

صندوق 

خردمحلی 

عشایری مالی 

بلوط

40کازرونفارس
اسکان عشایر -کازرون 

مالی بلوط
صندوق کارآفرینی امید400400فرشته قرمزیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای نارک1فراشبندفارسگلیم بافی1459
فرشته قریبی 

فراشبندی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی1460
روستای - کوار - فارس 

هورباف
100100فرشته قهرمانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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8888فرشته نعمتیانپست بانکشهرک غدیر1دارابفارسقالب بافی1461
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2نی ریزفارسگردشگری1462
-اباده طشک-نیریز-فارس

خواجه جمالی
980980فرشته واصلبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1463
کاشت گیاهان 

دارویی
1کازرونفارس

بخش جره و -کازرون-فارس

-دهستان فامور-باالده

روستای بیخک جروق

وزارت جهاد کشاورزی250250فرشید نوروزیبانک کشاورزی

1خرامهفارسگلیم بافی1464

فارس شهرستان خرامه 

بخش مرکزی روستای هالل 

اباد

صندوق کارآفرینی امید
فرنگیس انصاری 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1پاسارگادفارسگلیم بافی1465

فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد روستای 

مبارک اباد

100100فرنگیس زارعیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسمهره بافی1466
روستای - کوار - فارس 

نوروزان
پست بانک

فرنگیس نامداری 

نوروزانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1467

محصوالت 

گلخانه ای 

سیفی وسبزی

5ممسنیفارس
ممسنی جاده اهنگری جاده 

گاز به سمت دیباقال
پست بانک

فرهاد ماهوری 

گشتاسب
وزارت جهاد کشاورزی1140011400

2المردفارستولید گلیم1468

-شهرستان المرد -فارس

روستای -بخش مرکزی 

جمال آباد

100100فروزان یوسفیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خرامهفارسگلیم بافی1469
خرامه بخش مرکزی 

روستای هالل آباد
صندوق کارآفرینی امید

فریبا احمدی 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1470

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستا باالده

2الرستانفارس
فارس الرستان بخش بیرم 

روستای باالده
صندوق کارآفرینی امید400400فریبا اذرحزینصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1471
کارگاه تولیدی 

خیاطی
2فسافارس

روستای -ششده و قره بالغ

کبک آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا بومه اینالوصندوق کارآفرینی امید

1472
-مشاغل خانگی 

 گلیم بافی
1پاسارگادفارس

خیابان - مادر سلیمان 

شهرداری
100100فریبا حاتمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امید400400فریبا شهبازیصندوق کارآفرینی امیدروستای ارد _گراش 45گراشفارسقالیبافی1473

1پاسارگادفارسگلیم بافی1474

فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد روستای 

مبارک اباد

100100فریبا شهوندبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی300300فریبا صالحیصندوق کارآفرینی امیدسپیدان روستای چیکان2سپیدانفارسگیاهان دارویی1475

100100فریبا غالمی انورصندوق کارآفرینی امیدفراشنبد روستای خور1فراشبندفارسگلیم بافی1476
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فریبا قربانیصندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای خور1فراشبندفارسگلیم بافی1477
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

8888فریبا مدبرپست بانک7تنگ کتویه ک شهدا 1دارابفارسپو شاک سنتی1478
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فریبا مهرکیصندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای نارک1فراشبندفارسگلیم بافی1479
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1480
گیاهان دارویی 

چند منظوره ای
1نی ریزفارس

نی ریز بخش آباده طشک 

روستای چاه گز
وزارت جهاد کشاورزی11701170فریده بیاتیصندوق کارآفرینی امید

1ممسنیفارسگلیم بافی1481
روستای -ممسنی-فارس

میشان علیا
بانک توسعه تعاون

فریده پناهنده 

ازاد
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1482
توسعه پرورش 

قارچ دکمه ایی
صندوق کارآفرینی امیدخرامه کربال روستای قشالق1خرامهفارس

فریده خسروی 

عبدالیوسفی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1483
کارگاه گلیم 

بافی
صندوق کارآفرینی امیدروستای اکبراباد1پاسارگادفارس

فریده شبانی 

کردشولی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1484

تولید گلیم 

عشایری و 

روستایی

500500فریده صادقی پورصندوق کارآفرینی امیدبوانات روستای فخراباد2بواناتفارس
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2فراشبندفارسگلیم بافی1485
فارس فراشبند بلوار معلم 

 ساری عوضپور1کوچه
100100فریده قربانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فسافارسگلیم بافی1486
فسا کاظم اباد خیابان شهید 

میرکی نژاد
صندوق کارآفرینی امید

فریده کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1487

زیرانداز ههای 

داری تابلو 

فرش های 

-داری برجسته 

گلیم و گپه

4قیروکارزینفارس
خ  –کمربندی - قیر

روبروی دادگستری- ساحلی
12501250فریده ملک پوربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فراشبندفارسگلیم بافی1488
فارس فراشبند بلوار امام 

1کوی امام خمینی
100100فریده منصوریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فریده مهرکیصندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای نارک1فراشبندفارسگلیم بافی1489
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5سپیدانفارستولیدی پوشاک1490
فارس سپیدان روستای 

میرآقا
وزارت صنعت، معدن و تجارت990990فریده نصیریبانک توسعه تعاون

1491
کارگاه گلیم 

بافی
17001700فریده نیکنامبانک توسعه تعاونمصیری/رستم/فارس5رستمفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150فریما احمدیپست بانکروستای هنگنویه- خنج 1خنجفارسخوس دوزی1492
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1پاسارگادفارسگلیم بافی1493

فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد روستای 

ابوالوردی

100100فریور شیروانیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1494
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

فارس خرامه روستای معز 

آبادگورگیر
وزارت جهاد کشاورزی200200فزجام زارعصندوق کارآفرینی امید
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1495
گیاهان دارویی 

و زعفران
5مرودشتفارس

مرودشت بخش رامجرد 

روستای نوسنجان
وزارت جهاد کشاورزی500500فضل اله رستگاربانک توسعه تعاون

3شیرازفارسگلیم بافی1496
بخش ارژن روستای چهل 

چشمه
صندوق کارآفرینی امید

فضل اله 

شهریاری جورگی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1497

اردوگاه 

گردشگی و 

خدمات رفاهی

3رستمفارس
فارس رستم روستای 

حسین اباد
25002500فالمرز رضاییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1498

صندوق خرد 

محلی روستایی 

بگدانه

صندوق کارآفرینی امیدشیراز روستای کمره سرخی20شیرازفارس
فهیمه جباری 

نسب
صندوق کارآفرینی امید200200

1خرامهفارسگلیم بافی1499

استان فارس شهرستان 

خرامه بخش کربال روستای 

کمجان خیابان شهید محمد 

2زارع

110110فهیمه زارعصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فسافارسگلیم بافی1500
فسا کاظم اباد خیابان امام 

موسی کاظم
بانک توسعه تعاون

فهیمه کاظمی 

راد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فوزیه حیدریصندوق کارآفرینی امیدعشایر سیار- کوار 1کوارفارسگلیم بافی1501
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100فوزیه شهبازیصندوق کارآفرینی امیدهورباف1کوارفارسگلیم بافی1502
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1503
کاشت گیاهان 

دارویی
2آبادهفارس

خیابان شاهد کوچه اول 

48پالک 
وزارت جهاد کشاورزی8484فیروز رستگاربانک کشاورزی

1504

اصالح نژاد 

پرورش گاو 

شیری سیمنتال

4اقلیدفارس
اقلید طغر ادربسته مجتمع 

دامگستر
وزارت جهاد کشاورزی1050010500فیروز مسعودیبانک کشاورزی
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صندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای نارک1فراشبندفارسگلیم بافی1505
فیروزه پورعیدی 

گلکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1506

احداث 

ساختمان پست 

بانک و خرید 

ATMدستگاه

2ممسنیفارس
فارس ممسنی روستای 

گچگران
12001200فیروزه عبدالهیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1507
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200فیروزه عمادیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرامه شهرک ایثار1خرامهفارس

1508

صندوق خرد 

محلی روستایی 

مینوی خرد 

گرده

صندوق کارآفرینی امید400400فیروزه کریمیصندوق کارآفرینی امیداستهبان روستای گرده40استهبانفارس

1509
کارگاه گل 

دوزی
صندوق کارآفرینی امیدفارس کوار روستای فرود6کوارفارس

فیروزه محمودی 

فرودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

1510
کارگاه تولیدات 

مصنوعات چوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت990990قاسم قربانیبانک توسعه تعاونمشکان شهرک شاهد4نی ریزفارس

1511
کشت زعفران 

 هکتار1
وزارت جهاد کشاورزی400400قاسم قهرمانیبانک کشاورزیمرودشت عماد اباد1مرودشتفارس

1512

گیاهان 

آلویه )دارویی

(ورا

وزارت جهاد کشاورزی300300قاسم نامی صغادهبانک کشاورزیصغاده- خفر- جهرم1جهرمفارس



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1513

توسعه پرورش 

و اصالح نژاد 

گاو شیری 

هلشتاین

3خرامهفارس
خرامه بخش مرکزی 

روستایی معز آباد گورگیر
وزارت جهاد کشاورزی900900قباد زارعصندوق کارآفرینی امید

150150قدریه شیرگیرصندوق کارآفرینی امیدروستای هنگنویه- خنج 1خنجفارسگلیم بافی1514
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1515
توسعه باغات 

پسته
وزارت جهاد کشاورزی375375قدمعلی عبدالهیبانک کشاورزیخرامه روستای بست خیراباد2خرامهفارس

1516
کارگاه گلیم 

بافی
بانک توسعه تعاونروستای مبارک اباد1پاسارگادفارس

قلمکار شفیعی 

کردشولی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1517

توسعه پرورش 

بزو گوسفند 

شیری و اصالح 

نژاد دام

1خرامهفارس
فارس خرامه روستای کوه 

خیاره
صندوق کارآفرینی امید

قلندر علی زاده 

جابری
سازمان امور عشایر ایران700700

1518

توسعه پرورش 

بزو گوسفند 

شیری و اصالح 

نژاد دام

1خرامهفارس
فارس خرامه روستای کوه 

خیاره
صندوق کارآفرینی امید

قلی انصاری 

جابری
سازمان امور عشایر ایران500500

1519
پرورش 

گوسفند رومانف
وزارت جهاد کشاورزی500500قیطاس بیرمیصندوق کارآفرینی امیدسروستان روستای سیف اباد2سروستانفارس

2قیروکارزینفارسگلیم بافی1520

قیر بلوار عشایر روستای 

موصولو کوچه امام محمد 

باقر

10001000کامران پادگانهبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1521
پرورش قارچ 

خوراکی
1خرامهفارس

شهرستان - استان فارس 

روستای صادق آباد- خرامه 
وزارت جهاد کشاورزی200200کامران زارعیصندوق کارآفرینی امید

2آبادهفارسپرورش اسب1522

فارس اباده بلوار استقالل 

خیابان خاتم النبیا نبش 

کوچه سوم

پست بانک
کامران نعمت 

الهی
وزارت جهاد کشاورزی19501950

1523
پرورش گاو 

 راسی10شیری 
وزارت جهاد کشاورزی15001500کاوس کشاورزیبانک کشاورزی19177281406مرودشتفارس

100100کبری ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد3ارسنجانفارسگلیم بافی1524
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1525

صندوق خرد 

محلی روستای 

شیدان

صندوق کارآفرینی امید400400کبری ابوترابیصندوق کارآفرینی امیدبیضا روستای شیدان38سپیدانفارس

1ارسنجانفارسگلیم بافی1526
شهرستان ارسنجان روستای 

کناره
صندوق کارآفرینی امید

کبری احمدی 

فرد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1527

صندوق خرد 

محلی روستایی 

بهجان

32جهرمفارس
-سیمکان-جهرم =فارس

روستای بهجان-پشت پر
صندوق کارآفرینی امید

کبری امیری 

بهجانی
صندوق کارآفرینی امید400400

100100کبری پرتابیانصندوق کارآفرینی امیدروستای میر حسنی- المرد 1المردفارسخوس دوزی1528
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1سروستانفارسفرش دست باف1529
فارس سروستان روستای 

نظر اباد
پست بانک

کبری تدین 

صدرآبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5نی ریزفارسگلیم بافی1530
فارس نی ریز مشکان 

2خیابان فضیلت کوچه هنر 
250250کبری جاللیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1531

صندوق خرد 

محلی روستایی 

فتح المبین

40دارابفارس
فارس شهرستان داراب 

روستای فتح المبین
صندوق کارآفرینی امید400400کبری حقیقیصندوق کارآفرینی امید

8888کبری خجستهپست بانکشهرک غدیر1دارابفارسقالب بافی1532
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1533

صندوق خرد 

محلی روستای 

مظفر آباد

صندوق کارآفرینی امید400400کبری خیر خواهصندوق کارآفرینی امیدخرمبید روستای مظفر آباد40خرم بیدفارس

1534
-صنایع دستی 

گلیم بافی
150150کبری دهباشیصندوق کارآفرینی امیدداراب روستای رستاق3دارابفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1535
کارگاه گلیم 

بافی
1پاسارگادفارس

بخش پاسارگاد روستای 

مبارک اباد
100100کبری دهقانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1536

صندوق 

خردمحلی 

روستای 

سریزجان

صندوق کارآفرینی امید200200کبری دهقانیصندوق کارآفرینی امیدروستای سریزجان-کازرون30کازرونفارس

1رستمفارسگلیم بافی1537
فارس رستم شاه جهان 

احمد
300300کبری رییسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1538
توسعه پرورش 

قارچ دکمه ایی
1خرامهفارس

خرامه کربال روستای 

سلطان شهر
وزارت جهاد کشاورزی200200کبری زارعصندوق کارآفرینی امید

1فسافارسگلیم بافی1539
فسا کاظم اباد خیابان شهید 

خوازه
2020کبری عسکریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100کبری قراییصندوق کارآفرینی امیداسالم آباد1ارسنجانفارسگلیم بافی1540
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1541

صندوق خرد 

محلی زنان 

روستای مبارک 

آّباد

صندوق کارآفرینی امید200200کبری مبارکیصندوق کارآفرینی امیداستهبان خیر مبارک اباد35استهبانفارس

150150کبری نامورپست بانکخنج روستای کهنویه1خنجفارسخیاطی1542
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مرودشتفارسگلیم بافی1543
مرودشت روستای روزیان 

خضرک علیا
بانک توسعه تعاون

کبری نبی 

عبدالیوسفی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1544
کارگاه گلیم 

بافی
1ارسنجانفارس

روستای اسالم - ارسنجان

آباد
100100کبری نجفی نیاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران200200کتانجان مردانهصندوق کارآفرینی امیدعشایر سیار1مرودشتفارسگلیم بافی1545

1546
طرح اصالح 

نژاد دام
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

مهرنجان
بانک کشاورزی

کرامت اهلل عرب 

زاده
سازمان امور عشایر ایران560560

1آبادهفارسعاملیت گاز1547
ایزد خواست خ امام کوچه 

مسلم منزل شخصی
صندوق کارآفرینی امید

کرامت اله 

رحیمی رضایی
وزارت جهاد کشاورزی300300

1548
پرورش گل 

نرگس
1جهرمفارس

کناردان - جهرم- فارس

هکان
وزارت جهاد کشاورزی226226کرامت اله مومنیبانک کشاورزی

1549
کشت گیاهان 

دارویی
2فسافارس

کوچه -بلوار امام حسین

45پالک -742
وزارت جهاد کشاورزی500500کریم احمدنیاصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی300300کریم عظیمیپست بانکفارس کوار روستای قنات1کوارفارسگیاهان دارویی1550

1ارسنجانفارسجاجیم1551
شهرستان ارسنجان روستای 

چهارقالت
صندوق کارآفرینی امید

کشور امیدی 

جشنی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ممسنیفارسگلیم بافی1552
منزل .روستای جنجان

ماندنی صادقی
150150کشور صادقیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کازرونفارسگلیم بافی1553
-شهرباالده-ن.کازر-فارس

روستای تل سامان
105105کفایت قزلبیگلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1554
گلیم بافی ساده 

دورو
100100کفایت ملک پورصندوق کارآفرینی امیدروستای روزبدان1فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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150150کلثوم احمدی فرصندوق کارآفرینی امیدروستای محمله- خنج 1خنجفارسگلیم بافی1555
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رستمفارسگلیم بافی1556
بخش -شهرستان رستم

روستای بابامیدان-مرکزی
150150کلثوم ساداتصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1557

صندوق خرد 

زنان روستای 

2بزمیان 

صندوق کارآفرینی امید400400کلثوم فالحیصندوق کارآفرینی امید2روستای بزمیان 355مرودشتفارس

1کازرونفارسگلیم بافی1558
بخش جره -کازرون-فارس

روستای تل سامان-باالده
105105کلثوم قزل بیگلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1559
کشت گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی25002500کمال اسدیصندوق کارآفرینی امیدهورمه- گله دار1مهرفارس

3خرم بیدفارسکاشت زعفران1560
روستای حیدر آباد بخش 

مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی500500کمال باباخانیصندوق کارآفرینی امید

1561

توسعه و 

پرورش قارچ 

خوراکی

1خرامهفارس
استان فارس شهرستان 

خرامه روستای بنجیر
وزارت جهاد کشاورزی200200کمال زارعیصندوق کارآفرینی امید

2ممسنیفارسدامداری صنعتی1562
روستای - نوراباد ممسنی 

سید حاجی غریب
وزارت جهاد کشاورزی38003800کناری موسویپست بانک

150150کنیز احمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای هنگنویه- خنج 1خنجفارسخوس دوزی1563
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150کوثر سرداریبانک توسعه تعاونمرودشت روستای روزیان1مرودشتفارسگلیم بافی1564
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ممسنیفارسگلیم بافی1565
نوراباد ممسنی روستای 

دشت رزم
300300کوثر عربیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1566
تولید 

فرشدستباف
100کازرونفارس

کازرون دهستان سمغان 

روستای تل میلک
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000کورش قرمزیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000کوکب صدرزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای دستجه6فسافارستولیدی شیرنی1567
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1فسافارسگلیم بافی1568
فسا کاظم اباد خیابان شهید 

4نیازی کوچه
بانک توسعه تعاون

کیمیا بیژنی 

کوچی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1569

صندوق خرد 

محلی روستای 

بیگ اینالو

صندوق کارآفرینی امید200200کیوان برزگرصندوق کارآفرینی امیدفسا روستای بیگ20فسافارس

1کوارفارسملکین بافی1570
روستای - کوار - فارس 

مظفری
پست بانک

کیوان فانی 

مظفری
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1571
بسته بندی 

انجیر و خشکبار
5جهرمفارس

جنب )خنک -خفر- جهرم

(شیراز- جاده جهرم
بانک کشاورزی

کیومرث نظری 

آبسردی
وزارت جهاد کشاورزی75007500

1خرامهفارسگلیم بافی1572
فارس خرامه بخش مرکزی 

روستای هالل آباد
صندوق کارآفرینی امید

گل افروز 

احمدی جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1573

صندوق خرد 

زنان روستایی 

2عز آباد 

صندوق کارآفرینی امید2مرودشت روستای عز آباد 35مرودشتفارس
گل افروز 

بازوبندی
صندوق کارآفرینی امید400400

1574
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

فارس خرامه بخش مرکزی 

شهرک ایثار
وزارت جهاد کشاورزی200200گل افروز کشاورزصندوق کارآفرینی امید

1کوارفارسگلیم بافی1575
- طسوج - کوار -فارس 

روستای هورباف
بانک توسعه تعاون

گل افشان 

خسروی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونفراشبند روستای آویز1فراشبندفارسگلیم بافی1576
گل آخر طیبی 

خواه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1577
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
صندوق کارآفرینی امیدخرامه معزآباد جابری3خرامهفارس

گل آفتاب اکرمی 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی200200

1578

صندوق خرد 

زنان روستایی 

1بزمیان

صندوق کارآفرینی امید400400گل آفرین فالحیصندوق کارآفرینی امید1روستای بزمیان 40مرودشتفارس



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

150150گل بس ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای هنگنویه- خنج 1خنجفارسگلیم بافی1579
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی1580
کوار روستای قنات - فارس 

دهداری
بانک توسعه تعاون

گل بس احسانی 

نسب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مهرفارسخوس دوزی1581
-شهرستان مهر-فارس

روستای چاه کبگان
صندوق کارآفرینی امید

گل بس آتش 

افروز
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونمرودشت روستای کناره1مرودشتفارسگلیم بافی1582
گل بی بی 

بهبودی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران150150گل بی بی بهمنیصندوق کارآفرینی امیدعشایر سیار1مرودشتفارسگلیم بافی1583

1584
-مشاغل خانگی 

 گلیم بافی
1پاسارگادفارس

خیابان - روستای ابوالوردی 

کوچه انوری - شهید برزگر 

39پالک - 

120120گل جان عابدیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1585
-صنایع دستی

گبه بافی
1ارسنجانفارس

فارس ارسنجان روستای 

دشت گورکی
صندوق کارآفرینی امید

گل جان کریمی 

جشنی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1586

صندوق خرد 

زنان روستایی 

راهنویه

صندوق کارآفرینی امید200200گل چین کشاورزصندوق کارآفرینی امیدروستای راهنویه30مرودشتفارس

1خرامهفارسگلیم بافی1587
خرامه بخش مرکزی 

روستای هالل آباد
صندوق کارآفرینی امید

گل در جهان 

جواهری جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150گل رخ خدامیبانک توسعه تعاونمرودشت روستای کناره1مرودشتفارسگلیم بافی1588
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فسافارسگلیم بافی1589
فسا کاظم اباد خیابان امام 

موسی کاظم
بانک توسعه تعاون

گل سر نیازی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای سرخ آباد1ارسنجانفارسگلیم بافی1590
گل عنبر 

اسماعیلی زاده
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1پاسارگادفارسگلیم بافی1591

فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد روستای 

مبارک آباد

100100گل عنبر زارعیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1مرودشتفارسگلیم بافی1592
 متری 20مرودشت 

بیمارستان
صندوق کارآفرینی امید

گل نار علی 

مردانی
سازمان امور عشایر ایران150150

1رستمفارسگلیم بافی1593
شهرستان /فارس

روستای بردکوه/رستم
150150گل ناز محمودیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1594
صنایع دستی 

گلیم بافی
3دارابفارس

شهرستان داراب روستای 

رستاق قلعه امیری
150150گل نساء سالخوردصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300گل نگار قرمزیبانک توسعه تعاونکازرون باالده20کازرونفارسفرش دستباف1595

1596
پرورش 

گوسفند رومانف
وزارت جهاد کشاورزی500500گالب کرمیصندوق کارآفرینی امیدسروستان روستای سیف اباد2سروستانفارس

صندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای کنارمالک1فراشبندفارسگلیم بافی1597
گلچهره احمدی 

اسالملو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100گلزار امیریصندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای باچون1فراشبندفارسگلیم بافی1598
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1599

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای 

2خیرآباد توللی 

صندوق کارآفرینی امید400400گلشاد سلطانیصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای خیرآباد40خرامهفارس

1600

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای شاه 

1شهیدان 

صندوق کارآفرینی امیدکوار روستای شاه شهیدان40کوارفارس
گلنار کراری 

مظفری پور
صندوق کارآفرینی امید400400

1601

صندوق خرد 

محلی روستای 

چاه سرخ 

زنبوری

34ارسنجانفارس
ارسنجان روستای چاه سرخ 

زنبوری
صندوق کارآفرینی امید400400گلناز معتضدیانصندوق کارآفرینی امید
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1602
کارگاه گلیم 

بافی
100100گلی مرادی نسببانک توسعه تعاونروستای مبارک اباد1پاسارگادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100گوهر خنجیبانک توسعه تعاونفراشبند روستای نارک1فراشبندفارسگلیم بافی1603
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1604
کارگاه گلیم 

بافی
1پاسارگادفارس

بخش پاسارگاد خیابان 

کوروش
100100گوهر کرمیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1605

صندوق خرد 

محلی روستای 

طالب بیگی

40سروستانفارس
سروستان دهستان شوریجه 

روستای طالب بیگی
صندوق کارآفرینی امید400400گیال خشنودصندوق کارآفرینی امید

1606
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
2خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای شهرک ایثار
وزارت جهاد کشاورزی200200الدن گاوکانیصندوق کارآفرینی امید

1کوارفارسگلیم بافی1607

فارس شهرستان کوار 

خیابان بهار جنب سالن 

ورزشی

صندوق کارآفرینی امید
الله زار دیداری 

بیات
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1608
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه کربال روستای 

قشالق خیابان شهید علی 

زارع قشالقی

وزارت جهاد کشاورزی200200الله زارعصندوق کارآفرینی امید

1609
اقامتگاه بوم 

گردی
4شیرازفارس

بافت .روستای قالت-شیراز

 متر بعد 200.قدیم

روبروی مجتمع .ازعوارضی

فرهنگی فربود

20002000لعبت شیبانیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

50سروستانفارسفرش دستبافت1610

استان فارس،شهرستان 

سروستان،روستای 

نظرآباد،انبار تولیدی 

اسفندیاری

بانک توسعه تعاون
لهراسب 

اسفندیاری
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150لیال احمدیصندوق کارآفرینی امیدفارس داراب بخش رستاق1دارابفارسگلیم بافی1611
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1612
تولیدات چرمی 

دست دوز
1فسافارس

فسا روستای میانشهر 

خیابان آزادگان کوچه 

اردیبهشت

120120لیال اسکندریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مهرفارسخوس بافی1613
استان فارس شهرستان مهر 

روستای قدمان
100100لیال اسمعیلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسگلیم بافی1614
شهرستان ارسنجان روستای 

کناره
100100لیال افشارصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1615
بافت البسه 

محلی
1کوارفارس

- فرمشکان - کوار - فارس 

روستای خرمایی
پست بانک

لیال باقری ده 

شیبی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1616
احداث کارگاه 

گلیم بافی
100100لیال پارساصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قیروکارزینفارسگلیم بافی1617
فارس قیروکارزین قیر 

روستای عروسک
150150لیال تالشانبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدفارس کوار روستای خرمایی1کوارفارسلباسهای محلی1618
لیال جمالی 

هکوانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1619
گلیم بافی ساده 

دورو
1فیروزآبادفارس

روستای - فیروزاباد - فارس 

روزبدان
100100لیال حاتم پورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1620

صندوق خورد 

محلی روستایی 

روستای منصور 

اباد

40الرستانفارس
استان فارس الرستان بخش 

جویم روستای منصور اباد
صندوق کارآفرینی امید400400لیال خلخالصندوق کارآفرینی امید

1621
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی کربال 

روستای سلطان آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200لیال دخت زارعصندوق کارآفرینی امید

1کوارفارسگلیم بافی1622
فارس شهرستان کوار 

روستای دهداری
100100لیال دهداریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1623
مشاغل خانگی 

گلیم بافی
1پاسارگادفارس

کوچه - خیابان ذوالقرنین 

هستی
100100لیال رجبیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1624
گلیم بافی ساده 

دورو
100100لیال رحیمیصندوق کارآفرینی امیدسرمیدان- فیروزاباد 1فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1625
تولید فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000لیال رستگاربانک توسعه تعاونفارس قیروکارزین قیر4قیروکارزینفارس

100100لیال رنجبرپست بانکفارس کوار روستای فتح آباد1کوارفارسگلیم بافی1626
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خرامهفارسگلیم بافی1627
هالل .روستای معزآبادجابری

تلمبه محمودزارع.آباد
110110لیال زارعصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

7ارسنجانفارستولیدی پوشاک1628
روستای جمال - ارسنجان

خ ولی عصر –آباد 
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000لیال زارعبانک توسعه تعاون

1629
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200لیال زارعصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای سجل اباد1خرامهفارس

1630

صندوق خرد 

زنان روستایی 

کوثر خسرو 

شیرین

33آبادهفارس

. خسرو شیرین . آباده 

خیابان . خیابان مالصدرا 

شهدا

صندوق کارآفرینی امید400400لیال سرپوشصندوق کارآفرینی امید

1631
مجموعه 

گردشگری
صندوق کارآفرینی امیدروستای ده فاضل-نی ریز2نی ریزفارس

لیال شاهسونی 

پور
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسگلیم بافی1632
روستای / ارسنجان / فارس 

چهار قالت
100100لیال شهابیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150لیال غالم پورصندوق کارآفرینی امیدروستای همت اباد1پاسارگادفارسگلیم بافی1633
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1634

طرح تجهیز و 

توسعه دفتر 

ICTروستایی 

600600لیال فداکارپست بانکداراب روستای بانوج1دارابفارس
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

100100لیال فالحت نیاپست بانکفارس کوار روستای دهداری1کوارفارسگلیم بافی1635
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فسافارسگلیم بافی1636

فسا کاظم آباد خیابان 

شهید رحمت اله کاظمی 

1کوچه

بانک توسعه تعاون
لیال کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1637

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای حسین 

آباد

20شیرازفارس
شیراز سیاخ دارنگون 

روستای حسین آباد فاز یک
صندوق کارآفرینی امید

لیال کالنتری 

مفرد
صندوق کارآفرینی امید200200

150150لیال محمدیصندوق کارآفرینی امیدشهرک غدیر نوایگان3دارابفارسروار ملکی1638
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100لیال مددی قناتپست بانکفارس کوار روستای قنات1کوارفارسگلیم بافی1639
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1640
- صنایع دستی 

گلیم بافی
1دارابفارس

شهرستان - استان فارس 

- بخش رستاق - داراب 

9کوچه - خیابان ولی عصر 

150150لیال ملک پورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100لیال مندنی زادهبانک توسعه تعاونفارس کوار روستای دهداری1کوارفارسگلیم بافی1641
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1642
مشاغل خانگی 

گلیم بافی
1پاسارگادفارس

 –بخش پاسارگاد 

جنب کوچه  –مادرسلیمان 

باستان

100100لیال مهرآورصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1643

صندوق خرد 

- روستایی 

روستای لشکان

30المردفارس
- بخش مرکزی- المرد

روستای لشکان
صندوق کارآفرینی امید400400لیال میرزاییصندوق کارآفرینی امید

1کوارفارسملکین بافی1644
روستای - کوار - فارس 

مظفری
100100لیال نجفیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسگلیم بافی1645
شهرستان ارسنجان روستای 

کناره
100100لیال نجفیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1شیرازفارسگلیم بافی1646
شهرستان شیراز سیاخ 

دارنگون روستای قلعه چوبی
صندوق کارآفرینی امید

لیال نصیری 

موصلو
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

12501250لیال هادی زادهبانک توسعه تعاونفیروزاباد مالیفحله5فیروزآبادفارسطرح بوم گردی1647
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ممسنیفارسگلیم بافی1648
نوراباد ممسنی روستای چل 

چشمه جاوید
150150مازر شایانی زادبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3ممسنیفارساحیای مرتع1649
نوراباد ممسنی روستای 

جونگان
وزارت جهاد کشاورزی950950مازیار شهریوربانک توسعه تعاون

1650
گلخانه کوچک 

مقیاس
وزارت جهاد کشاورزی18001800ماندانا شاکریصندوق کارآفرینی امیدروستای ضامنی/رستم/فارس2رستمفارس

1رستمفارسگلیم بافی1651
روستای /رستم/فارس

بابامیدان
صندوق کارآفرینی امید

ماندانا محمد پور 

نصرآباد
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکفارس کوار روستای قنات1کوارفارسگلیم بافی1652
ماه بانو بیات شاه 

پرست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی1653
روستای - کوار - فارس 

خورگان
پست بانک

ماه بس بیات 

شاپرست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی1654
روستای - کوار - فارس 

هورباف
صندوق کارآفرینی امید

ماه پسند روشن 

تیره شبانکاره
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1ارسنجانفارسگلیم بافی1655
شهرستان ارسنجان روستای 

شرق آباد
100100ماه جان محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1656

اقامتگاه بوم 

گردی عشایری 

و روستایی

2فیروزآبادفارس
ابتدای جاده -فیروزاباد 

جم-فیروزاباد 
10001000ماه جمال فتحیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100ماه خاور شهبازیصندوق کارآفرینی امیدباغان1کوارفارسگلیم بافی1657
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی1658
فارس شهرستان کوار 

روستای قنات
100100ماه زینب نیایشبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسملکین بافی1659
روستای - کوار - فارس 

مظفری
پست بانک

ماه صنم 

محمدی خرمائی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کازرونفارسگلیم بافی1660

بخش جره - کازرون-فارس

-دهستان دادین - و باالده

روستای تل سامان

صندوق کارآفرینی امید
ماه ناز جهان 

چهره
105105

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100ماه نسا اسمعیلیصندوق کارآفرینی امیدروستای سرخآباد1ارسنجانفارسگلیم بافی1661
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رستمفارسگلیم بافی1662
رستم سورنا روستای عرب 

خاکک
150150ماهتاب خالوییصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رستمفارسگلیم بافی1663
بخش سورنا روستای عرب 

خالویی
صندوق کارآفرینی امید

ماهتاب یوسفی 

اصل
280150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1664
گلیم بافی ساده 

دورو
1فیروزآبادفارس

بلوار - فیروزاباد - فارس 

16کوچه - امام حسین 
100100ماهرخ اردکپانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1665

صندوق خرد 

محلی روستایی 

فهلیان

50ممسنیفارس
ممسنی روستای -فارس

فهلیان
صندوق کارآفرینی امید400400ماهرخ دهقانصندوق کارآفرینی امید
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1پاسارگادفارسگلیم بافی1666

فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد روستای 

مبارک اباد

100100ماهرخ شیروانیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رستمفارسگلیم بافی1667
فارس رستم مصیری خ 

شالیزار خانه معلم
150150ماهی احمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1668
تولید کود 

ورمی کمپوست
وزارت جهاد کشاورزی50005000مجتبی رضاییبانک کشاورزیروستای تادوان- خفر- جهرم23جهرمفارس

1669
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش کربال 

سلطانشهر
وزارت جهاد کشاورزی200200مجتبی زارعصندوق کارآفرینی امید

1670
کشت گیاهان 

دارویی
1سپیدانفارس

فارس ، سپیدان ، دهستان 

خفری ، روستای موردراز
وزارت جهاد کشاورزی500500مجتبی صالحیبانک کشاورزی

1671

توسعه و 

گسترش باغات 

پسته و انجیر

وزارت جهاد کشاورزی750750مجتبی قوهستانیبانک کشاورزیخرامه روستای جهان اباد3خرامهفارس

1نی ریزفارسکشت زعفران1672
نی ریز بخش پشتکوه 

روستای بید کهتویه
بانک کشاورزی

مجتبی هاشمی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

1673
ایجاد دفتر 

پست بانک
2الرستانفارس

فارس الرسان بخش مرکزی 

روستای چاه نهر
700700مجید رستگارنیاپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1674
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
2خرامهفارس

جاده شیراز خرامه روستای 

شهرک ایثار کوچه شهید 

عسکر گاوکانی درب هفتم 

سمت راست

صندوق کارآفرینی امید
مجید کاویانی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی200200
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1675
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

فارس خرامه بخش مرکزی 

شهرک ایثار
وزارت جهاد کشاورزی200200مجید کشاورزصندوق کارآفرینی امید

1676
کارگاه گلیم 

بافی
1پاسارگادفارس

بخش پاسارگاد خیابان 

کوروش
100100محبوبه ابراهیمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1677

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای سایبان

30الرستانفارس
استان فارس الرستان بخش 

مرکزی روستای سایبان
صندوق کارآفرینی امید400400محبوبه ارماتصندوق کارآفرینی امید

1678
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای کوشک
وزارت جهاد کشاورزی200200محبوبه بذرافشانصندوق کارآفرینی امید

پست بانکفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف1679
محبوبه توکلی 

دولت آبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1680
ریسندگی پشم 

و گلیم بافی
1ممسنیفارس

دهستان جاوید روستای 

سرآسیاب
150150محبوبه خلیلیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1681
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش کربال روستای 

کمجان
وزارت جهاد کشاورزی200200محبوبه زارعصندوق کارآفرینی امید

1کوارفارسگلیم بافی1682
فارس کوار روستای شاه 

بهرامی
صندوق کارآفرینی امید

محبوبه سهرابی 

پرور
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1683

صندوق خرد 

محلی روستایی 

شرفی

صندوق کارآفرینی امید200200محبوبه شرفیصندوق کارآفرینی امیدروستای شرفی-دژکرد-اقلید 20اقلیدفارس

1684
گلیم بافی ساده 

دورو
100100محبوبه قربانیصندوق کارآفرینی امیدروستای روزبدان1فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1685

اشتغال زایی 

تولید انواع 

قالی،گبه های 

ریز بافت و 

زیرانداز های 

عشایری

15شیرازفارس
بخش ارژن روستای چهل 

چشمه انتهای خیابان اصلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت30002000محبوبه کاظمیبانک توسعه تعاون

1فسافارسگلیم بافی1686
فسا کاظم آباد خیابان 

شهید رحمت اله کاظمی
صندوق کارآفرینی امید

محبوبه کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1687

صندوق خرد 

زنان روستایی 

بنی یکه

صندوق کارآفرینی امید400400محبوبه محمودیصندوق کارآفرینی امیدروستای بنی یکه30مرودشتفارس

1688

صندوق خرد 

محلی زنان 

روستای درب 

قلعه

15استهبانفارس
استهبان ایج رودبال 

روستای درب قلعه
صندوق کارآفرینی امید400400محبوبه مرادیصندوق کارآفرینی امید

150150محبوبه مردانیبانک توسعه تعاونمرودشت روستای زنگ آباد1مرودشتفارسگلیم بافی1689
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1690

صندوق خرد 

محلی روستای 

2طشک 

40نی ریزفارس

استان فارس شهرستان نی 

ریز آباده طشک روستای 

طشک

صندوق کارآفرینی امید400400محترم جعفریصندوق کارآفرینی امید

1691

طرح راه اندازی 

کارگاه گلیم 

بافی

صندوق کارآفرینی امیدفیروزاباد روستای روزبدان1فیروزآبادفارس
محترم رحمتیان 

زاده
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1692
پرورش قارچ 

خوراکی
1خرامهفارس

استان فارس شهرستان 

روستای خیرآباد- خرامه 
وزارت جهاد کشاورزی200200محترم زارعصندوق کارآفرینی امید
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1693

صندوق خرد 

- محلی زنان

2روستای کال 

20المردفارس
- بخش اشکنان- المرد

روستای کال
صندوق کارآفرینی امید400400محدثه صفریصندوق کارآفرینی امید

1فسافارسگلیم بافی1694

فسا کاظم آباد خیابان 

شهید رحمت اله کاظمی 

3کوچه

صندوق کارآفرینی امید
محدثه کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

10ارسنجانفارستولیدی پوشاک1695

- ارسنجان - استان فارس 

 - (ره)شهرک امام خمینی 

 ساحلی4چه .ک - 2فاز

بانک توسعه تعاون
محسن امیری 

شیری
وزارت صنعت، معدن و تجارت28001800

1696
کشت گلخانه 

ای زعفران
2رستمفارس

شهرستان /استان فارس

روستای تل بندو/رستم
وزارت جهاد کشاورزی35003500محسن انصاریبانک توسعه تعاون

1697

اصاح نژاد و 

پرورش دام 

عشایر

1آبادهفارس
منطقه عشایری - آباده 

کلوان
بانک کشاورزی

محسن خجسته 

شورباخورلو
سازمان امور عشایر ایران14001400

1698
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه روستای سالمت اباد 

کوچه شهید ملک ایزد پناه
وزارت جهاد کشاورزی200200محسن زارعصندوق کارآفرینی امید

1699

مجتمع 

گردشگری 

ایران زمین

24کوارفارس

شهرستان کوار جاده کوار 

اکبر آباد نرسیده به روستای 

دشتک

1200012000محسن عوض پوربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1700

ایجاد دفتر 

پست بانک و 

نصب دستگاه 

atm 

(عابربانک)

1الرستانفارس
روستای - الرستان - فارس 

شرفویه
800800محسن فاطمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1701
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی66006600محسن کریم زادهبانک کشاورزیروستای کوشکقاضی4فسافارس
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1702
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

فارس خرامه روستای کوه 

خیاره
صندوق کارآفرینی امید

محسن مددی 

جابری
وزارت جهاد کشاورزی200200

1703
کاشت گیاهان 

(زعفران)دارویی 
1آبادهفارس

خسرو شیرین خیابان امیر 

کبیر
وزارت جهاد کشاورزی300300محسن یعقوبیصندوق کارآفرینی امید

1704
کاشت و تولید 

سیر
وزارت جهاد کشاورزی750750محمد اسپرجانیبانک کشاورزیسروستان بلوار نماز1سروستانفارس

5شیرازفارسفراوری پسته1705

پشت -روستای برمشور 

- سیم پیچی نوروزی 

شرکت پسته اسدی

وزارت جهاد کشاورزی75007500محمد اسدیبانک کشاورزی

1706
پرورش گاو 

شیری
2آبادهفارس

 7اباده بلوار استقالل کوچه

109پالک 
بانک کشاورزی

محمد امین 

نعمت الهی
وزارت جهاد کشاورزی44004400

1707
کاشت گیاهان 

دارویی
2قیروکارزینفارس

قیروکارزین امامشهر 

روستای وجشک
وزارت جهاد کشاورزی300300محمد باقر رضائیصندوق کارآفرینی امید

1708

مجتمع خدمات 

گردشگری 

توریستی 

تفریحی النه 

طاووس

15مرودشتفارس
مرودشت دوراهی نقش 

رستم رستوران النه طاووس
بانک توسعه تعاون

محمد باقر عظیم 

زاده
70007000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1709

پروار بندی 

 50گوساله 

راسی

2بواناتفارس
شهرستان بوانات روستای 

فخر اباد
وزارت جهاد کشاورزی25002500محمد برزگربانک کشاورزی
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1710

ایجاد گلخانه 

جهت تولید 

سبزی و صیفی 

و نشاء و گلهای 

تزیینی

7کازرونفارس

شهرستان کازرون بخش 

کوهمره نوردان روستای 

پاپون سفلی

بانک کشاورزی
محمد جعفر 

داودی
وزارت جهاد کشاورزی95009500

1711
کاشت گیاهان 

(زعفران)دارویی 
1آبادهفارس

استان فارس شهرستان 

آباده پشت پارک شهید 

فرهمند منطقه اسد آباد 

مزرعه کشاورزی جعفری

وزارت جهاد کشاورزی176176محمد جعفریبانک کشاورزی

1712

ارایه اینترنت 

 )بیسیم 

به  (وایرلس 

 10بیش از 

روستای شهر 

ارسنجان

بانک توسعه تعاون-ارسنجان میدان سعیدیه 1ارسنجانفارس
محمد جواد 

ابراهیمی
270270

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1713
دامداری گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدروستای دشتک- کوار 2کوارفارس

محمد جواد 

آزادی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

9نی ریزفارسکشت زعفران1714
نی ریز بخش پشتکوه 

روستای حسن آباد دهچاه
صندوق کارآفرینی امید

محمد جواد 

پیکانی
وزارت جهاد کشاورزی19601960

1715
کشت نخل 

(پیاروم)
12جهرمفارس

- جلگاه- مرکزی- جهرم

جوین
بانک کشاورزی

محمد جواد 

حکمت آمیز
وزارت جهاد کشاورزی37503750

1716
اقامتگاه بوم 

گردی
1سپیدانفارس

سپیدان روستای چشمه 

سفید
صندوق کارآفرینی امید

محمد جواد 

رضایی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1717

کشت گیاهان 

دارویی و گل 

نرگس

1جهرمفارس
روستای - خفر- جهرم

آسمانجرد
بانک کشاورزی

محمد جواد 

سلیمانی 

آسمانجردی

وزارت جهاد کشاورزی260260
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1718
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
2خرامهفارس

روستای - خرامه - فارس 

سفلی
صندوق کارآفرینی امید

محمد جواد 

علیایی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1719

توسعه پرورش 

بز سانن 

وآلپاین شیری 

واصالح نژاد دام

1خرامهفارس
خرامه کفدهک روستای 

معزاباد گورگیر
صندوق کارآفرینی امید

محمد جواد 

فتحی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

1720
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
بانک کشاورزیبیدک مجتمع وزیرآباد2آبادهفارس

محمد جواد 

نعمت الهی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

1721
کارگاه تولید 

مصنوعات چوبی
7المردفارس

- بخش اشکنان- المرد

روستای مزبهو
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000محمد چیدهصندوق کارآفرینی امید

1722
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

فارس خرامه بخش سلطان 

شهر
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد حسن زارعصندوق کارآفرینی امید

500500محمد خاکسارصندوق کارآفرینی امیدحشمتیه1آبادهفارسمنبت چوب1723
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1724
گوسفند اصالح 

نژاد
1کازرونفارس

فارس کازرون روستای 

برکتک
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد رحمانیصندوق کارآفرینی امید

1725

اصالح نژاد 

پرورش گاو 

شیری سیمنتال

16اقلیدفارس
اقلید طغر ادربسته مجتمع 

دامگستر
وزارت جهاد کشاورزی70007000محمد رضا جابریبانک کشاورزی
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1726

کارگاه گلیم 

بافی و دست 

بافته های داری

3اقلیدفارس
اقلید سرحد دژکرد محله 

ریسیان کوچه مسجد جامع
پست بانک

محمد رضا 

خادمی
18001800

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1727

توسعه پرورش 

بره پرواری و 

اصالح نژاد دام

2خرامهفارس
خرامه بخش مرکزی 

روستایی جهان آباد
صندوق کارآفرینی امید

محمد رضا 

قوهستانی
وزارت جهاد کشاورزی900900

1728
کاشت گیاهان 

(زعفران)دارویی
صندوق کارآفرینی امیداقلید روستای آسپاس دهنو1اقلیدفارس

محمد رضا 

مسلمی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1729

توسعه پرورش 

گاوشیری و 

اصالح نژاد دام

2خرامهفارس
خرامه بخش مرکزی 

روستایی خیر آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد رمضانیصندوق کارآفرینی امید

10قیروکارزینفارسقالی بافی1730
-افزر - قیروکارزین - فارس 

مظفری
وزارت صنعت، معدن و تجارت12501250محمد رئیسیبانک توسعه تعاون

1731
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای حسین آباد کربال
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد زارعصندوق کارآفرینی امید

1732

پرورش بره 

 400پرواری 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی57005700محمد زارعی نژادبانک کشاورزیمرودشت روستای فتح اباد2مرودشتفارس

1733
کاشت گیاهان 

(زعفران)دارویی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد شریفیصندوق کارآفرینی امیداقلید روستای آسپاس دهنو1اقلیدفارس

1734

صید ماهی از 

سد سلمان 

فارسی

بانک کشاورزیمانیان- مرکزی- جهرم2جهرمفارس
محمد صادق 

زارع یرجی
وزارت جهاد کشاورزی375375
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25002500محمد صفریبانک توسعه تعاونفارس بیضا هرابال4سپیدانفارسگوهر تراشی1735
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1736
جایگزینی 

سوخت
2شیرازفارس

شیراز باهنر جنوبی بلوار 

 مجتمع 17زاگرس کوچه 

122 واحد 2کوثر طبقه 

وزارت جهاد کشاورزی500500محمد صفریصندوق کارآفرینی امید

1737
پرورش 

گوسفند رمانف
2سروستانفارس

فارس سروستان بخش 

کوهنجان روستای سیف اباد
صندوق کارآفرینی امید

محمد علی 

جمالی
وزارت جهاد کشاورزی500500

1738
پرورش قارچ 

خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد علیاییصندوق کارآفرینی امیدروستای سفلی2خرامهفارس

1739

اشتغال زایی 

تولید انواع 

قالی،گبه های 

ریز بافت و 

زیرانداز های 

عشایری

5شیرازفارس
شهرستان شیراز زرقان 

محله شهریار خیابان شهدا
بانک توسعه تعاون

محمد فاتحی 

دلخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت95095

1740

احداث سایبان 

برای تولید 

گیاهان دارویی

1جهرمفارس
شهر - خفر- جهرم- فارس

خفر
بانک کشاورزی

محمد فاضلی 

شهر خفری
وزارت جهاد کشاورزی12001200

1741
تولید کابینت 

MDFفلز و 
4نی ریزفارس

- بخش قطرویه - نی ریز 

شهرک وزیره
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000محمد فیروزیپست بانک

1742
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای خیر آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200محمد قایدیصندوق کارآفرینی امید

1743
گلخانه سبزی و 

صیفی
بانک کشاورزیمحله بوکان- سعادت شهر 5پاسارگادفارس

محمد قلی 

شادکام
وزارت جهاد کشاورزی30573057
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1744
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
بانک کشاورزیمجتمع دامداری وزیر آباد1آبادهفارس

محمد کریم 

اسدی
وزارت جهاد کشاورزی24002400

بانک کشاورزیشیراز بخش مرکزی ظفرآباد3شیرازفارسگاوداری شیری1745
محمد کریم 

جیران زاده
وزارت جهاد کشاورزی1160011600

1746

کشت گیاهان 

دارویی آنغوزه و 

گل محمدی

3نی ریزفارس
نی ریز بخش - فارس 

پشتکوه روستای دهچاه
وزارت جهاد کشاورزی750750محمد محمدیبانک توسعه تعاون

5نی ریزفارساحداث گلخانه1747
نی ریز روستای خراسانی 

تلمبه ممتاز یان
وزارت جهاد کشاورزی24302430محمد ممتازیانصندوق کارآفرینی امید

1748
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
3خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستایی معز آباد جابری
صندوق کارآفرینی امید

محمد مهدی 

محمدی جابری
وزارت جهاد کشاورزی200200

1749
تولید نبات و 

قند طعم دار
وزارت صنعت، معدن و تجارت17001700محمد نریمانبانک کشاورزیناحیه صنعتی ده فاضل7نی ریزفارس

1750
دامداری 

گوسفند داشتی
3فراشبندفارس

فارس فراشبند منطقه 

برچشمه
بانک کشاورزی

محمد هادی 

اسماعیلیان
وزارت جهاد کشاورزی89008900

1751

احداث و توسعه 

باغ انگور 

داربستی و پسته

بانک کشاورزیمرودشت روستای تل سرخ2مرودشتفارس
محمد هادی 

تابنده
وزارت جهاد کشاورزی17901790

1752
پرورش گل 

محمدی
1جهرمفارس

روستای - سیمکان- جهرم

کراده
صندوق کارآفرینی امید

محمد هادی 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی250250

1753
توسعه باغات 

انجیر
2خرامهفارس

شهرستان -استان فارس

- روستای کفدهک -خرامه

روبروی بنکو شیبانی

بانک کشاورزی
محمد هاشم 

قاسمی
وزارت جهاد کشاورزی750750

1754
گل گاوزبان 

ایرانی
4نی ریزفارس

فارس نی ریز منطقه حسین 

بیگی
بانک کشاورزی

محمد وحید 

معدلی
وزارت جهاد کشاورزی750750
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بانک توسعه تعاونتوجردی-بوانات-فارس10بواناتفارستولید پوشاک1755
محمد یوسف 

هادی پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1756

مجتمع صنعتی 

جمشیدیان 

تولید کننده 

انواعپره میوه و 

سبزیجات

20شیرازفارس

جاده نیروگاه سیکل .شیراز

 متر به چهارراه 200.ترکیبی

سمت .روستای طفراباد

کجتمع صنعتی .چپ

جمشیدیان

بانک کشاورزی
محمدامین 

جمشیدیان
وزارت جهاد کشاورزی1500015000

1757
تولید فرش 

دستبافت
10شیرازفارس

چهل چشمه روستای زنگنه 

کوچه فردوسی سمت چپ
بانک توسعه تعاون

محمدتقی 

شهریاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

1758
پرورش 

گوسفند رومانف
بانک کشاورزیسروستان روستای سیف اباد4سروستانفارس

محمدحسن 

بیرمی
وزارت جهاد کشاورزی800800

5خرم بیدفارسسفال برجسته1759
استان فارس شهرستان خرم 

بید روستای قشالق
صندوق کارآفرینی امید

محمدحسین 

دهقانی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1760
کشت گیاهان 

دارویی
1فسافارس

 10کوچه - پارک شهر- فسا

منزل دولتخواه
صندوق کارآفرینی امید

محمدحسین 

دولتخواه
وزارت جهاد کشاورزی200200

1761

احداث مجتمع 

گردشگری ، 

تفریحی 

کامفیروز

16مرودشتفارس
فارس شهرستان مرودشت 

بخش کامفیروز
پست بانک

محمدرسول 

اباذری پور
90009000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی12001200محمدرضا برازشبانک کشاورزیگراش روستایی کنار زیادت1گراشفارسگاوشیری1762

1763

بسته بندی 

خرما و سرد 

خانه

12فراشبندفارس
-روستای حسین آباد

فراشبند
بانک کشاورزی

محمدرضا حق 

شناس
وزارت جهاد کشاورزی1200012000
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1764
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200محمدرضا زارعیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرامه روستای بنجیر1خرامهفارس

1765
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش کربال روستای 

سفلی
صندوق کارآفرینی امید

محمدصادق 

علیایی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1766

توسعه پرورش 

بزو گوسفند 

شیری و اصالح 

نژاد دام

1خرامهفارس
فارس خرامه روستای کوه 

خیاره
صندوق کارآفرینی امید

محمدعلی 

انصاری جابری
سازمان امور عشایر ایران500500

1767
گوهر تراشی و 

صنایع دستی
بانک توسعه تعاوناباده طشک روستای طشک4نی ریزفارس

محمدعلی 

خداترس
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1768

انبارداری و 

نگهداری 

محصوالت 

کشاورزی

4قیروکارزینفارس
قیروکارزین روستای 

خیرآباد جنب تاالر احمدی
وزارت جهاد کشاورزی50005000محمدعلی دهقانبانک کشاورزی

1769

تولید برق با 

انرژی 

خورشیدی

12نی ریزفارس

استان فارس شهرستان نی 

ریز روستای ده فاضل 

شهرک صنعتی روستای ده 

فاضل

بانک توسعه تعاون
محمدعلی 

زردشت
وزارت نیرو2340023400

1770
توسعه کاشت 

زعفران
1خرامهفارس

خرامه شهرک ایثار کوچه 

مهدیه
بانک کشاورزی

محمدیار بیژنی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی300300

6شیرازفارسگاوداری صنعتی1771

استان فارس ظفرآباد 

طرح  )مجتمع گاو شیری .

انتقال دام به خارج از 

(محدوده شهر

وزارت جهاد کشاورزی54805480محمود روحانیبانک کشاورزی
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1772

پرورش گیاهان 

 )دارویی 

(زعفران 

1آبادهفارس
- دهستان خسرو شیرین 

روستای محمدآباد
وزارت جهاد کشاورزی400400محمود سالکیصندوق کارآفرینی امید

1773

انواع میوه 

خشک 

سبزیجات 

صیفی جات 

خشک شده 

بسته بندی 

حبوبات غالت 

و برنج بسته 

بندی قند و 

شکر و بسته 

بندی خشکبار 

و بسته بندی 

انواع چاشنی ها

8الرستانفارس
فارس الرستان خور جنب 

مسجد فاروق
وزارت صنعت، معدن و تجارت45004500محمود قطباءبانک توسعه تعاون

1774

واحد دامداری 

اصالح نژاد بز و 

میش

2ارسنجانفارس
فارس ارسنجان منطقه 

عشایری تنگ شکن
بانک کشاورزی

محمود همتی 

جشنی
سازمان امور عشایر ایران625625

1775

کارگاه تراش 

سنگ های 

قیمتی و نیمه 

قیمتی 

(گوهرتراشی)

15نی ریزفارس
فارس نیریز ابده طشک 

روستای طشک
20002000مختار زارعبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1776
گیاهان دارویی 

چند منظوره ای
1نی ریزفارس

نی ریز روستای دهچاه 

قنات بید کهتویه
بانک توسعه تعاون

مختار هاشمی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی900900
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1رستمفارسگلیم بافی1777
شهرستان /فارس

روستای بردکوه/رستم
150150مخمل محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی1778
روستای - کوار - فارس 

مظفری
100100مخمل نادرپورصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدخرامه معز اباد جابری1خرامهفارسگلیم بافی1779
مدینه انصاری 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1780

صندوف خرد 

زنان خود 

جوش روستای 

حاجی طاهره

40زرین دشتفارس
فارس زرین دشت حاجی 

طاهره
صندوق کارآفرینی امید400400مدینه ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

6ممسنیفارسقالیبافی1781
فارس ممسنی روستای 

خومه زار
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200مدینه اردشیر پورپست بانک

1782

صندوق خرد 

محلی روستای 

امیر حاجیلو

صندوق کارآفرینی امیدفسا روستای امیر حاجیلو20فسافارس
مدینه امیر 

حاجیلو
صندوق کارآفرینی امید200200

1ارسنجانفارسگلیم بافی1783
روستای / ارسنجان / فارس 

کناره
100100مدینه دستوریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1784
کارگاه گلیم 

بافی
100100مدینه رحیمیبانک توسعه تعاونروستای مبارک اباد1پاسارگادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خرامهفارسسیاه چادر بافی1785

فارس شهرستان خرامه 

بخش مرکزی روستای هالل 

اباد

صندوق کارآفرینی امید
مدینه رسول پور 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مدینه رضاییبانک توسعه تعاونفراشبند روستای خور1فراشبندفارسگلیم بافی1786
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1787

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای دشتک 

2

صندوق کارآفرینی امیدکوار روستای دشتک40کوارفارس
مدینه رضایی 

قلعه فرنگی
صندوق کارآفرینی امید400400

1فراشبندفارسگلیم بافی1788
فراشبند روستای امام زاده 

شهید
100100مدینه روح بخشصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1789
راه اندازی گلیم 

بافی
100100مدینه زارعیبانک توسعه تعاونروستای کی زرین1فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1790

ایجاد و راه 

اندازی باجه 

خدمات بانکی 

روستایی

2استهبانفارس
- بخش خیر - استهبان 

روستای قشم قاوی
680680مدینه سهام پورپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1791

صندوق خرد 

محلی روستایی 

کرکویه

30قیروکارزینفارس
قیروکارزین بخش افزر 

روستای کرکویه
صندوق کارآفرینی امید400400مدینه طیبی پورصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیسروستان تزنگ1سروستانفارسکاشت زعفران1792
مدینه غالمی 

ششده
وزارت جهاد کشاورزی300300

وزارت جهاد کشاورزی67006700مدینه کاظمیبانک کشاورزیروستای سراب بهرام6ممسنیفارسبره پرواری1793

1کوارفارسگلیم بافی1794
روستای - کوار - فارس 

همدم اباد
پست بانک

مدینه گرجی 

تیره آخچلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مدینه مختاریصندوق کارآفرینی امیدروستای هورباف1کوارفارسگلیم بافی1795
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکفارس کوار روستای دهداری1کوارفارسگلیم بافی1796
مدینه ملکی 

فرودی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1797
اصالح واحداث 

باغ پسته
وزارت جهاد کشاورزی300300مرادقلی کشاورزبانک کشاورزیمرودشت روستای فالونک1مرودشتفارس
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1798

کاشت گیاهان 

 )دارویی 

(فیسالیس 

2قیروکارزینفارس
قیروکارزین امامشهر 

روستای وجشک
وزارت جهاد کشاورزی750700مرتضی اسدیصندوق کارآفرینی امید

5اقلیدفارسگاو شیری1799
بخش حسن آباد روستای 

تخت چمن
وزارت جهاد کشاورزی2200022000مرتضی جاودانیبانک کشاورزی

1800
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی شهرک 

ایثار
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی زارع 

شیبانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1801
گلخانه کوچک 

مقیاس
وزارت جهاد کشاورزی18001800مرتضی شاکریصندوق کارآفرینی امیدروستای ضامنی/رستم/فارس2رستمفارس

1802

پرورش و بسته 

بندی قارچ 

خوراکی

1الرستانفارس
بخش / الرستان/فارس 

روستای ده فیش/ بنارویه
وزارت جهاد کشاورزی300300مرتضی محمدیصندوق کارآفرینی امید

1803

کاشت زعفران 

و کاشت 

گیاهان دارویی

4نی ریزفارس
 آباده 3اباده طشک کیلومتر 

ارسنجان- آباده طشک 
وزارت جهاد کشاورزی16801680مرتضی منفردصندوق کارآفرینی امید

1804

معرق کاری و و 

هنر کنده کاری 

بر روی چوب

1فسافارس

فسا روستای دستجه 

مجتمع خیریه شهید 

یوسفیان

100100مرجان داودیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مرجان شهبازیصندوق کارآفرینی امیدهورباف1کوارفارسگلیم بافی1805
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1806
کشت و تولید 

گیاهان دارویی
2نی ریزفارس

 بهمن حریم 22خیابان 

رودخانه سمت راست
وزارت جهاد کشاورزی750750مرجان مزیدیپست بانک

1خرامهفارسگلیم بافی1807
خرامه روستای معز اباد 

جابری خیابان محمدیه
110110مرضیه ایزدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خرامهفارسگلیم بافی1808
خرامه روستای هالل اباد 

سر تلمبه دهقانی ولی زارع
110110مرضیه زارعصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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وزارت جهاد کشاورزی200200مرضیه عباسیصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای سفلی1خرامهفارسپرورش قارچ1809

1810
کارگاه گلیم 

بافی
صندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد1ارسنجانفارس

مرضیه ابراهیمی 

منش
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی1811
روستای - کوار - فارس 

خورگان
پست بانک

مرضیه انتخابی 

اصل
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

970970مرضیه برزگربانک توسعه تعاونبوانات سوریان3بواناتفارسبوم گردی1812
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مرضیه برومندصندوق کارآفرینی امیدنوروزان- کوار 1کوارفارسگلیم بافی1813
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1814

صندوق خرد 

محلی روستای 

سید احمدی

30خرم بیدفارس
خرمبید روستای سید 

احمدی
صندوق کارآفرینی امید400400مرضیه بهمنیصندوق کارآفرینی امید

1815

صندوق خرد 

محلی روستایی 

بازبچه

20اقلیدفارس
روستای -شهرمیان- اقلید 

بازبچه
صندوق کارآفرینی امید200200مرضیه چابکصندوق کارآفرینی امید

1816
احداث کارگاه 

گلیم بافی
6969مرضیه رزمجوپست بانکالیزنگان-داراب-فارس1دارابفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150مرضیه رستگاریصندوق کارآفرینی امیدروستای قالتویه1دارابفارسحصیر بافی1817
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مهرفارسخوس دوزی1818
استان فارس شهرستان مهر 

روستای صادره
100100مرضیه زارعیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1819
کارگاه قالب 

بافی
صندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد1ارسنجانفارس

مرضیه زاهدیان 

نژاد
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مهرفارسحصیر بافی1820

استان فارس شهرستان مهر 

دهستان -بخش وراوی

روستای چاه گزی-خوزی

100100مرضیه سمیعیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1ارسنجانفارسگلیم بافی1821
روستای / ارسنجان / فارس 

کناره
100100مرضیه شهابیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسگلیم بافی1822
شهرستان ارسنجان روستای 

چهارقالت
100100مرضیه شهابیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونمرودشت روستای گله زن1مرودشتفارسگلیم بافی1823
مرضیه طوفان 

دوست
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مرضیه عفیفی نیابانک توسعه تعاونفراشبند روستای خور1فراشبندفارسگلیم بافی1824
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مرضیه غریبیبانک توسعه تعاونمرودشت روستای کناره1مرودشتفارسگلیم بافی1825
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دارابفارسگلیم بافی1826

استان فارس شهرستان 

داراب بخش رستاق روستای 

رستاق خیابان ولیعصر

150150مرضیه غالمیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسجاجیم بافی1827
شهرستان ارسنجان روستای 

چهارقالت
صندوق کارآفرینی امید

مرضیه قاسمی 

زاده
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1المردفارسگلیم بافی1828

شهرستان -استان فارس

-دهستان سیگار -المرد

روستای جمال آباد

100100مرضیه کریم پوربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مرضیه محیطپست بانکفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف1829
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1830
- صنایع دستی 

قالب بافی
1دارابفارس

شهرستان - استان فارس 

- بخش رستاق - داراب 

خیابان غدیر

150150مرضیه مرادیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای کنارمالک1فراشبندفارسگلیم بافی1831
مرضیه مرادی 

جعفرلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1832

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای بند 

1امیر 

صندوق کارآفرینی امید400400مرضیه نجفیصندوق کارآفرینی امیدشیراز روستای بند امیر40شیرازفارس

1833
گردشگری و 

بومیگری
2سپیدانفارس

سپیدان هما شهر کوچه 

امید نوروزی منزل نوروزی
10001000مرضیه نوروزیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونفارس کوار روستای دهشیب1کوارفارسقالب بافی1834
مرضیه نوری 

زاده دشتکی
120120

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1835
اصالح و احیاد 

باغ مرکبات
وزارت جهاد کشاورزی17001700مرضیه هژبربانک کشاورزیده خیر سفلی-داراب 4دارابفارس

1836
قالیبافی وگلیم 

بافی
100100مرضیه یوسفیبانک توسعه تعاونروستای خیر اباد1سروستانفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1837
کارگاه گلیم 

بافی
صندوق کارآفرینی امیدروستای ابوالوردی1پاسارگادفارس

مروارید بیگم 

هاشمی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1838

. خاتم کاری 

. منبت . معرق 

گلیم بافی

110110مریم زارعصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای سفلی1خرامهفارس
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1839
کاشت گل 

محمدی
بانک کشاورزیتنگ سواره1سروستانفارس

مریم اجرایی کته 

گنبدی
وزارت جهاد کشاورزی600600

1ارسنجانفارسجاجیم بافی1840
شهرستان ارسنجان روستای 

چهارقالت
100100مریم احمدی نیاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1841

صندوق خرد 

زنان روستای 

خرم مکان

صندوق کارآفرینی امید200200مریم اخچلوصندوق کارآفرینی امیدروستای خرم مکان30مرودشتفارس
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1842

صندوق خرد 

محلی روستایی 

بلو کهلو

صندوق کارآفرینی امید200200مریم اسدیصندوق کارآفرینی امیدفیروزاباد عشایر سیار38فیروزآبادفارس

1843
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم اسماعیلیصندوق کارآفرینی امیدخرامه کربال روستای بنجیر1خرامهفارس

1آبادهفارسسرمه دوزی1844
حشمتیه خیابان تختی 

کوچه سوسن
150150مریم آرزومندصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1845
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستایی آبشور
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم آلسعدیصندوق کارآفرینی امید

1846
تولید فرش 

دستباف
12فسافارس

روستای -بخش مرکزی-فسا

-خیابان شهدا -صحرارود

-3کوچه 

پست بانک
مریم بختیاری 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1847

صندوق خرد 

زنان روستایی 

2فاروق 

صندوق کارآفرینی امید400400مریم بهروزصندوق کارآفرینی امید2روستای فاروق 40مرودشتفارس

1کوارفارسگلیم بافی1848
روستای - کوار - فارس 

خورگان
پست بانک

مریم بیات شاه 

پرست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1849

صندوق خرد 

 )زنان روستایی 

روستای روگیر 

(محمد تقی 

30المردفارس
- عالمرودشت- المرد

روستای روگیر محمد تقی
صندوق کارآفرینی امید400400مریم پویندهصندوق کارآفرینی امید

1رستمفارسگلیم بافی1850
شهرستان /فارس

روستای قنات/رستم
صندوق کارآفرینی امید

مریم توفیقیان 

اصل
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1851
قالیبافی و گلیم 

بافی
بانک توسعه تعاونسروستان بلوار دانشگاه1سروستانفارس

مریم ثابت 

سروستانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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150150مریم جمشیدیصندوق کارآفرینی امیدمصیری-شهرستان رستم1رستمفارسگلیم بافی1852
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مریم چوبکیبانک توسعه تعاونفراشبند روستای خور1فراشبندفارسگلیم بافی1853
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1854
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم دعوت الحقصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای بنجیر1خرامهفارس

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان رستم/فارس1رستمفارسگلیم بافی1855
مریم دالور 

اردکانی
300200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکفارس کوار روستای قنات1کوارفارسگلیم بافی1856
مریم دیداری 

بیات
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1857
کارگاه قالی 

بافی
4رستمفارس

روستای دهنو /رستم/فارس

کرم آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700مریم رستمیپست بانک

1خنجفارسگلیم بافی1858
روستای - شهرستان خنج

محمله
150150مریم رنجبر ایگدرصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دارابفارسصنایع دستی1859

شهرستان  –استان فارس 

 –بخش رستاق  –داراب 

خیابان ساحل  –رستاق 

جنب نانوایی رضایی –غربی 

150150مریم روانصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1مرودشتفارسگلیم بافی1860
مرودشت روستای گله زن 

ابرج
150150مریم روستاییبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خرامهفارسگلیم بافی1861
خرامه معز اباد جابری هالل 

اباد تلمبه محمود زارع
110110مریم زارعصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1862
پرورش قارچ 

خوارکی
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم زارعصندوق کارآفرینی امیدروستای گورگیر1خرامهفارس



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1863

صندوق خرد 

محلی روستایی 

بنجیر

صندوق کارآفرینی امید400400مریم زارعیصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای بنجیر23خرامهفارس

1864

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای 

دارنگون

صندوق کارآفرینی امید200200مریم سلطان فرصندوق کارآفرینی امیدروستای دارنگون20شیرازفارس

1865

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای 

1خیرآباد 

صندوق کارآفرینی امید400400مریم سلطانیصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای خیرآباد40خرامهفارس

1866
گلخانه کوچک 

مقیاس
وزارت جهاد کشاورزی18001800مریم شاکریصندوق کارآفرینی امیدروستای ضامنی/رستم/فارس2رستمفارس

100100مریم صیادیبانک توسعه تعاونروستای فرود- کوار - فارس 1کوارفارسگلیم بافی1867
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسگلیم بافی1868
روستای / ارسنجان / فارس 

چهار قالت
صندوق کارآفرینی امید

مریم طالبی 

جشنی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1المردفارسحصیر بافی1869

- روستای خافی - المرد 

کوچه شهید - بلوار غدیر 

باقری

100100مریم طاهر نژادبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مریم طاهریصندوق کارآفرینی امیدجعفریه1بواناتفارستولید پوشاک1870

1فسافارسگلیم بافی1871

فسا کاظم آباد خیابان 

شهید رحمت اله کاظمی 

3کوچه

100100مریم عسکریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1872
کاشت گیاهان 

زعفران-دارویی
1بواناتفارس

شهرستان -لستان فارس

-بخش مرکزی-بوانات

روستای جوی سفید

وزارت جهاد کشاورزی500500مریم عمادیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1873
کارگاه گلیم 

بافی
100100مریم عمادیبانک توسعه تعاونروستای اکبراباد1پاسارگادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1874
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم قایدیصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای خیر اباد1خرامهفارس

1875
پرورش قارچ 

خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200مریم قائدیصندوق کارآفرینی امیدروستای معزآباد جابری1خرامهفارس

1876

توسعه باغات 

پسته و انجیر و 

اجرای نت هوس

3خرامهفارس
بخش مرکزی روستای کوه 

خیاره
بانک کشاورزی

مریم قربانی 

جابری
وزارت جهاد کشاورزی1800225

1877

صندوق خرد 

روستایی فاطمه 

- الزهرا 

روستای کهنویه 

2شماره 

30المردفارس
- بخش عالمرودشت- المرد

روستای کهنویه
صندوق کارآفرینی امید400400مریم کریمیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف1878
مریم کریمی 

کوچی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1879

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای کیان 

آباد

صندوق کارآفرینی امید200200مریم گلریزصندوق کارآفرینی امیدشیراز روستای کیان آباد20شیرازفارس

1رستمفارسگلیم بافی1880
- مصیری-شهرستان رستم

روستای بردکوه
150150مریم محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مریم مزارعیبانک توسعه تعاونفراشبند روستای خور1فراشبندفارسگلیم بافی1881
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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100100مریم مزارعیبانک توسعه تعاونفراشبند روستای خور1فراشبندفارسگلیم بافی1882
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1883

صندوق خرد 

محلی روستای 

حسین آباد

33جهرمفارس
جهرم بخش مرکزی 

روستای حسین آباد
صندوق کارآفرینی امید400400مریم معزیصندوق کارآفرینی امید

1المردفارسخوس دوزی1884
روستای رییسی - المرد 

یحیی
100100مریم ملکیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فسافارسگلیم1885

فسا کاظم آباد خیابان 

شهیداسفندیار کاظمی 

4کوچه

100100مریم میرکی نژادصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسپته بافی1886
روستای - کوار - فارس 

نوروزان
پست بانک

مریم نادری 

نوروزانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

7کوارفارسپرورش کبک1887
 30کوار روستای هورباف 

کیلومتری جاده شیراز کوار
وزارت جهاد کشاورزی80008000مریم نعیمیبانک کشاورزی

1888

صندوق خرد 

محلی روستایی 

قالتویه

40دارابفارس
فارس شهرستان داراب 

بخش فرگ روستای قالتویه
صندوق کارآفرینی امید400400مریم نواب نیاصندوق کارآفرینی امید

1فسافارسگلیم بافی1889

فسا کاظم آباد خیابان 

شهید رحمت اله کاظمی 

2کوچه

صندوق کارآفرینی امید
مریم نیازی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خرامهفارسگلیم بافی1890

فارس شهرستان خرامه 

بخش مرکزی روستای معز 

آباد

صندوق کارآفرینی امید
مژده انصاری 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مژگان زارعپست بانکفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف1891
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1892

صندوق 

خردمحلی 

روستایی 

روستای )

(خورکش

50بواناتفارس
شهرستان بوانات بخش 

مرکزی روستای خورکش
صندوق کارآفرینی امید

مژگان شیری 

بردجی
صندوق کارآفرینی امید400400

1پاسارگادفارسگلیم بافی1893
شهرستان پاسارگاد روستای 

کردشول
200200مژگان عباسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1894
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستایی دهقانان
صندوق کارآفرینی امید

مژگان کاویانی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی200200

صندوق کارآفرینی امیدسپیدان روستای دالین5سپیدانفارستولیدی پوشاک1895
مژگان نوذری 

اردکانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1896
پرورش گاو 

شیری
5سپیدانفارس

روستای -بیضا-سپیدان

کوشکهزار
وزارت جهاد کشاورزی99709970مسعود احمدیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی44804480مسعود آریاییبانک کشاورزیفارس بیضا روستای دنجان3سپیدانفارسگلخانه1897

وزارت جهاد کشاورزی300300مسعود برومندبانک کشاورزیخشت روستای امامزاده علی2کازرونفارسزنبور داری1898

1899

احداث گلخانه 

پرورش سبزی 

وصیفی

60مرودشتفارس

شیراز، ابتدای جاده قدیم 

اصفهان، واحد - شیراز 

سیدان شرکت سیرجان بنیاد

بانک کشاورزی
مسعود 

پورخسروانی
وزارت جهاد کشاورزی1100003050

1900
پرورش قارچ 

خوراکی
1خرامهفارس

روستای -کربال-خرامه

کمجان
وزارت جهاد کشاورزی200200مسعود زارعیصندوق کارآفرینی امید

1901

تولید قارچ 

 200خوراکی 

تن در سال

وزارت جهاد کشاورزی1490014900مسعود سجادیانبانک کشاورزیمرودشت فاروق18مرودشتفارس



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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1902
کشت زعفران و 

گیاهان دارویی
1استهبانفارس

استهبان خ شهید فقیهی ک 

39/8
بانک کشاورزی

مسعود صداقت 

پیشه
وزارت جهاد کشاورزی260260

3ممسنیفارسمرتعداری1903

نوراباد ممسنی روستای 

چاربیشه ماهور طرح 

مرتعداری گندله دان کوه درا

صندوق کارآفرینی امید
مسعود فروغی 

مهر
وزارت جهاد کشاورزی950950

1904
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
3خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستایی خیر آباد
صندوق کارآفرینی امید

مسلم اسد پور 

اصطهباناتی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1905
پروار بندی بره 

 راسی400
وزارت جهاد کشاورزی36003600مسلم فرخندهپست بانکمجتمع وزیر آباد2آبادهفارس

1906
پرورش گاو 

شیری
6آبادهفارس

اباده بیدک انتهای خیابان 

شهید بهشتی
بانک کشاورزی

مسلم منصوری 

فر
وزارت جهاد کشاورزی3070030700

1907
پرورش دام 

سبک وسنگین
1مرودشتفارس

فار مرودشت کامفیروز 

شمالی بخش کر روستای 

بکیان

وزارت جهاد کشاورزی800800مسلم یوسفیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200مصدق هوشمندصندوق کارآفرینی امیدقایمیه روستای تل میلک1کازرونفارسدامپروری1908

1909
گیاهان دارویی 

چند منظوره ای
1نی ریزفارس

نی ریز روستای دهچاه 

10تلمبه 
وزارت جهاد کشاورزی800800مصطفی پردلیبانک توسعه تعاون

1910
بوم گردی 

عشایری
950950مصطفی خسرویبانک توسعه تعاونفیروزاباد روستای موشگان6فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1911
پرورش قارچ 

خوراکی
1خرامهفارس

روستای / شهرستان خرامه 

معزآباد گوگیر
وزارت جهاد کشاورزی200200مصطفی زارعصندوق کارآفرینی امید

1912
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200مصطفی زارعصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای سالمت اباد1خرامهفارس
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1913
پرورش قارچ 

خوراکی
2خرامهفارس

شهرستان - استان فارس 

روستای خیرآباد- خرامه 
وزارت جهاد کشاورزی200200مصطفی غنیصندوق کارآفرینی امید

1914

تولید و بسته 

بندی و عرضه 

مستقیم نان 

تیری سنتی و 

نان لواش سنتی

5کوارفارس

شهرستان - استان فارس 

- روستای اکبرآباد - کوار 

خیابان شهید جعفر 

نوروززاده

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500مصطفی فخریصندوق کارآفرینی امید

1915

کمباین 

خودکششی 

وش چین پنبه

5الرستانفارس
بنارویه  _الرستان  _فارس 

خیابان شهید حججی _
وزارت جهاد کشاورزی80008000مصطفی محمدیبانک کشاورزی

1916
تولید محصول 

گلخانه ای
وزارت جهاد کشاورزی3400034000مصطفی معصومیبانک کشاورزیبوانات روستای امامزاده بزم15بواناتفارس

1917
تولید فرش 

دست باف
5نی ریزفارس

فارس نی ریز روستای ده 

فاضل
بانک توسعه تعاون

مطهره پور زین 

العابدین
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

وزارت جهاد کشاورزی375375مظفر پاک منشبانک کشاورزیکته- خفر- جهرم1جهرمفارسکشت زعفران1918

150150معصو مه جاویدیبانک توسعه تعاونمرودشت روستای کناره1مرودشتفارسگلیم بافی1919
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسگلیم بافی1920
شهرستان ارسنجان روستای 

کناره
100100معصومه ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100معصومه ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف1921
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1922

صندوق خرد 

زنان حاجی 

طاهره

40زرین دشتفارس
فارس زرین دشت روستای 

حاجی طاهره
صندوق کارآفرینی امید400400معصومه ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

150150معصومه امیدوارصندوق کارآفرینی امیدروستای قالتویه1دارابفارسبافتنی1923
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1924

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای ارد

40گراشفارس
استان فارس گراش بخش 

ارد روستای ارد
صندوق کارآفرینی امید400400معصومه اورسصندوق کارآفرینی امید

1925

صندوق خرد 

محلی روستایی 

بنه کالغی

127نی ریزفارس

استان فارس شهرستان نی 

ریز بخش قطروییه روستای 

بنه کالغی شهرک امام رضا 

ع

صندوق کارآفرینی امید
معصومه بنی 

اسدی
صندوق کارآفرینی امید400400

1پاسارگادفارسگلیم بافی1926

فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد روستای 

مبارک آباد

بانک توسعه تعاون
معصومه بهنام 

مرشدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1927
- صنایع دستی 

قالب بافی
1دارابفارس

شهرستان - استان فارس 

- بخش رستاق - داراب 

12کوچه - خیابان والیت 

150150معصومه بی کسصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1928

طرح تجهیز و 

توسعه دفتر 

ICTروستایی

980980معصومه پرداسپست بانکداراب روستای الیزنگان1دارابفارس
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1929
تولید فرش 

دست بافت
3قیروکارزینفارس

فارس قیروکارزین شهر افزر 

دهستان افزر روستای تنگ 

کله خیابان پردیس کوچه 

پوالدیان

12501250معصومه پروربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونروستای کردشول- پاسارگاد 1پاسارگادفارسگلیم بافی1930
معصومه جاویدی 

آل سعدی
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1دارابفارسگلیم بافی1931
فارس داراب بخش رستاق 

خیابان شهید علیپور
150150معصومه خواجویصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150معصومه خورشهصندوق کارآفرینی امیدروستای جنگویه- خنج 1خنجفارسگلیم بافی1932
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1933
احداث کارگاه 

گلیم بافی
صندوق کارآفرینی امید100100معصومه رزمجوصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

1المردفارسخوس دوزی1934
- دهستان سیگار - المرد 

روستای ستنبک
100100معصومه رمضانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100معصومه زارعصندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف1935
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1936

صندوق خرد 

محلی روستایی 

امین اباد

صندوق کارآفرینی امید400400معصومه سلطانیصندوق کارآفرینی امیدفیروزاباد روستای امین اباد48فیروزآبادفارس

1937

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای لپویی 

2

صندوق کارآفرینی امید400400معصومه شارودیصندوق کارآفرینی امیدشیراز زرقان لپویی40شیرازفارس

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500معصومه صالحیبانک توسعه تعاونداراب روستای الیزنگان3دارابفارسفرش دستبافت1938

100100معصومه عامریصندوق کارآفرینی امیدروستای خره- المرد 1المردفارسخوس دوزی1939
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1940
بافت البسه 

محلی
1کوارفارس

- فرمشکان - کوار - فارس 

روستای خرمایی
100100معصومه عباسیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150معصومه عبد الهیصندوق کارآفرینی امیدشهرک غدیر1دارابفارسگلیم بافی1941
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1942

صندوق 

خردمحلی 

روستایی 

شهرک الزهرا 

سرچهان

40بواناتفارس
بوانات بخش سرچهان 

شهرک الزهرا
صندوق کارآفرینی امید400400معصومه علیخانیصندوق کارآفرینی امید
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1943
احداث کارگاه 

گلیم بافی
پست بانکالیزنگان- داراب- فارس 1دارابفارس

معصومه فتوحی 

الیزنگانی
6969

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1944

صندوق خرد 

زنان روستایی 

حاجی آباد

صندوق کارآفرینی امید400400معصومه فالحیصندوق کارآفرینی امیدروستای حاجی آباد30مرودشتفارس

1945
احداث کارگاه 

گلیم بافی
صندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

معصومه قاسمی 

منش
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1946

ایجاد 

روستاICTدفتر

ی 

ابپخشان،ساخت

 

ساختمان،خرید 

دستگاه 

ATMخودپرداز

تجهیز مکان -

پست بانک از 

دوربین،دزدگیر 

MDFو 

2ممسنیفارس
روستای - ممسنی-فارس

ابپخشان
14001400معصومه قایدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1947
گلخانه کوچک 

مقیاس
وزارت جهاد کشاورزی18001800معصومه قیصریصندوق کارآفرینی امیدروستای ضامنی/رستم/فارس2رستمفارس

1فسافارسگلیم بافی1948
فسا کاظم اباد خیابان امام 

موسی کاظم
بانک توسعه تعاون

معصومه کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2دارابفارسگلیم بافی1949
فارس داراب بخش رستاق 

خ شهید خادمی
صندوق کارآفرینی امید

معصومه کهن 

سال
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150معصومه محمدیصندوق کارآفرینی امیدفارس رستم روستای بردکوه1رستمفارسگلیم بافی1950
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1951
گلیم بافی ساده 

دورو
100100معصومه معصومیپست بانکروستای حسین آباد سرگر1فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسجاجیم بافی1952
شهرستان ارسنجان روستای 

چهارقالت
100100معصومه منگلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1953
گیاهان دارویی 

چند منظوره ای
1نی ریزفارس

نی ریز روستای کوشکک 

تلمبه اسالم آباد پالک 

سنگ سفید

وزارت جهاد کشاورزی900900معصومه نگهداریبانک توسعه تعاون

1954

صندوق خرد 

زنان روستایی 

دهبید

صندوق کارآفرینی امید400400معصومه هاشمیصندوق کارآفرینی امیدروستای دهبید53مرودشتفارس

1955

صندوق خرد 

محلی روستای 

اسالم آباد

صندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای اسالم آباد50ارسنجانفارس
معصومه همتی 

جشنی
صندوق کارآفرینی امید400400

صندوق کارآفرینی امیدخرامه معز اباد جابری1خرامهفارسگلیم بافی1956
معصومه یگانه 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100معصومه یوسفیصندوق کارآفرینی امیدفارس کوار روستای قنات1کوارفارسگلیم بافی1957
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1958

بوم گردی 

عشایری 

وروستایی

2فیروزآبادفارس
فیروزاباد خیابان امام 

خمینی شمالی
صندوق کارآفرینی امید

ملک حسین 

عبدالهی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1959
پرورش 

گوسفند بومی
بانک کشاورزیسروستان روستای چاه انجیر5سروستانفارس

ملک سیما 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی800800

1960

صندوق 

خردمحلی 

روستای 

مهبودی سفلی

30کازرونفارس
روستای مهبودی -کازرون

سفلی
صندوق کارآفرینی امید200200ملک نسا مهبودیصندوق کارآفرینی امید

2ممسنیفارسقالیبافی1961
-پل فهلیان-ممسنی-فارس

روستای قلعه گر
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300ملکی زارع خفریبانک توسعه تعاون
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1کوارفارسگلیم بافی1962
روستای - کوار - فارس 

دهداری
100100ملکی عباسیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1963

صندوق خرد 

محلی 

عشایرچهل 

چشمه

صندوق کارآفرینی امید400400ملیحه کریمیصندوق کارآفرینی امیدفسا روستای خیر آباد جنگل40فسافارس

1964

صندوق خرد 

زنا ن روستا 

دودج

40شیرازفارس
روستای دودج خ اصلی ک 

ولیعصر
صندوق کارآفرینی امید

مملکت ریحانی 

دودجی
صندوق کارآفرینی امید400400

1965
پروار بندی بره 

 راسی400
وزارت جهاد کشاورزی36003600منصور بندگانپست بانکمجتمع وزیر آباد2آبادهفارس

1966

گاوداری شیری 

 50صنعتی 

راسی

5مرودشتفارس
مرودشت حسن اباد تل 

کمین
بانک کشاورزی

منصور بهمنی 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی79007900

1967
پرواربندی 

گوساله
3کازرونفارس

فارس کازرون بلیان مجتمع 

دامداری بلوط
وزارت جهاد کشاورزی92509250منصور فتائیبانک کشاورزی

2آبادهفارسچلنگری1968
صغاد بلوار امام خمینی 

جنب بانک صادرات
صندوق کارآفرینی امید

منصور نعمت 

الهی
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1969

سرای بوم 

گردی ابوالفتح 

دهقانی

7نی ریزفارس

بخش - نی ریز- فارس 

ورودی روستای - قطرویه

بشنه سرای ابوالفتح دهقانی

بانک توسعه تعاون
منصوره دهقانی 

بشنه
1120900

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی1970
فارس شهرستان کوار 

روستای اکبرآباد
صندوق کارآفرینی امید

منصوره راستی 

اکبرآبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1خرامهفارسپرورش قارچ1971
خرامه روستای معز اباد 

جابری
صندوق کارآفرینی امید

منظر انصاری 

جابری
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500منظر کریمی پوربانک توسعه تعاونخشت و کنارتخته- کازرون 15کازرونفارسفرش دستباف1972
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1973
کارگاه گلیم 

بافی
1پاسارگادفارس

بخش پاسارگاد روستای 

کردشول
100100منظم حقیقتبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1974
پرورش 

گوسفند رومانف
3سروستانفارس

فارس سروستان بخش 

کوهنجان روستای سیف اباد
وزارت جهاد کشاورزی800800منوچهر جمالیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی40004000منوچهر خسرویبانک کشاورزیفیروزاباد روستای موشگان2فیروزآبادفارسپرورش گوسفند1975

1976

صندوق خرد 

محلی روستایی 

عشایری قره 

آقاج

40شیرازفارس
شیراز بخش ارژن خان 

زنیان روستای خیر آباد
صندوق کارآفرینی امید400400منور شهبازیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای کنار مالک1فراشبندفارسگلیم بافی1977
منور مرادی 

جعفرلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1978

تولید گیاه 

نعناع )دارویی

(فلفلی

1اقلیدفارس
استان فارس شهراستان 

اقلید دهستان خنجشت
وزارت جهاد کشاورزی300300منیره محمدیبانک کشاورزی

150150منیژه ترک نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای هنگنویه- خنج 1خنجفارسخوس دوزی1979
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1980
کارگاه گلیم 

بافی
100100منیژه رحیمیبانک توسعه تعاونروستای مبارک اباد1پاسارگادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1981
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

فارس خرامه روستای 

کمجان
وزارت جهاد کشاورزی200200منیژه زارعصندوق کارآفرینی امید

1982

صندوق خرد 

زنان روستای 

قایم اباد

70پاسارگادفارس
شهرستان پاسارگاد روستای 

قایم اباد
صندوق کارآفرینی امید400400منیژه زارعصندوق کارآفرینی امید
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60فیروزآبادفارسگلیم1983

فیروزاباد فارس روستای 

جایدشت بلوار امام خمینی 

 منزل احمد کشاورز4کوچه 

980980منیژه طیبی پوربانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1984

صندوق خرد 

محلی روستای 

کوشک قاضی

صندوق کارآفرینی امیدفسا روستای کوشک قاضی20فسافارس
منیژه عزیز زاده 

کوشک قاضی
صندوق کارآفرینی امید200200

150150منیژه غنی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای چاطوس- خنج 1خنجفارسخوس بافی1985
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فسافارسگلیم بافی1986

فسا کاظم آباد خیابان 

شهید رحمت اله کاظمی 

3کوچه

صندوق کارآفرینی امید
منیژه کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1987
گلیم بافی ساده 

دورو
100100منیژه کریمیصندوق کارآفرینی امید30ک . روستای سرمیدان 1فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسگلیم بافی1988
روستای / ارسنجان / فارس 

چهار قالت
100100منیژه محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی320320منیژه معتضدیانبانک کشاورزیبوانات روستای قلعه سنگی1بواناتفارسکشت زعفران1989

1990

صندوق خرد 

محلی زنان 

روستایی 

ایج170

صندوق کارآفرینی امید400400منیژه نظریصندوق کارآفرینی امیداستهبا ایج خ شهدا17استهبانفارس

1991
گلیم بافی ساده 

دورو
1فیروزآبادفارس

خ - روستای روزبدان 

گلستان
100100مه لقا قانعی فردصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150مه ناز وزیر نظامبانک توسعه تعاونمرودشت روستای گرم آباد1مرودشتفارسگلیم بافی1992
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی1993
روستای - کوار - فارس 

همدم اباد
پست بانک

مهتاب بیات 

شاپرست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1994
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه کربال روستای 

بنجیرکوچه بنفشه
وزارت جهاد کشاورزی200200مهتاب زارعیصندوق کارآفرینی امید

1ارسنجانفارسگلیم بافی1995
روستای / ارسنجان / فارس 

کناره
100100مهتاب محمدیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسگلیم بافی1996
روستای / ارسنجان / فارس 

کناره
100100مهتاب نجفیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1پاسارگادفارسگلیم بافی1997

فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد روستای 

ابوالوردی

8080مهدخت تندروبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1998

طرح گاو شیری 

اصالح نژاد 

(نژاد سیمینتال)

1شیرازفارس
قره باغ روستای - شیراز 

علی آباد
وزارت جهاد کشاورزی16001600مهدی قاسمیصندوق کارآفرینی امید

1999

انبار داری 

ونگهداری مواد 

غذایی در 

سردخانه دمای 

باالی صفر درجه

5دارابفارس
شهرستان داراب شهرک 

غدیر نوایگان
وزارت جهاد کشاورزی58005800مهدی انصاریبانک کشاورزی

2000
توسعه پرورش 

گاو شیری
5خرامهفارس

فارس خرامه روستای 

کوشک
وزارت جهاد کشاورزی900900مهدی بذرافکنپست بانک

2001

توسعه و 

صادرات گلیم و 

فرش دستباف

25شیرازفارس

فارس ، مرودشت، کامفیروز 

جنوبی ، تنگ شول ، 

روستای شول بزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت48004800مهدی جوانمردیبانک توسعه تعاون

2002
پرورش 

بلدرچین
4کازرونفارس

کازرون روستای مشتان بعد 

از گلزلر شهدا
وزارت جهاد کشاورزی27302730مهدی جوکاربانک کشاورزی
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2003

طرح توجیهی 

توسعه گلخانه 

 متری10000

10دارابفارس

شهرستان - استان فارس 

- بخش جنت شهر - داراب 

منطقه پشت کوه

وزارت جهاد کشاورزی2470024700مهدی دادگربانک کشاورزی

2004
کاشت گل 

محمدی
2بواناتفارس

شهرستان بوانات روستای 

جشنیان
وزارت جهاد کشاورزی400400مهدی رادمردصندوق کارآفرینی امید

2005
بسته بندی 

حبوبات و غالت
وزارت جهاد کشاورزی60006000مهدی زارعیبانک کشاورزیمرودشت سیدان3مرودشتفارس

2006

کمباین 

خودکششی 

وش چین پنبه

5الرستانفارس
بنارویه  _الرستان  _فارس 

(ع)خیابان امام حسین  _
وزارت جهاد کشاورزی80008000مهدی سهرابیبانک کشاورزی

2007
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
وزارت جهاد کشاورزی44004400مهدی عسکریانبانک کشاورزیمجتمع وزیر آباد3آبادهفارس

5سپیدانفارسبره پرواری2008
فارس سپیدان روستای 

سرناباد
وزارت جهاد کشاورزی80001325مهدی فرهمندفربانک کشاورزی

2009
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی کشاورزصندوق کارآفرینی امیدفارس خرامه شهرک ایثار1خرامهفارس

2010
کشت گیاهان 

دارویی زعفران
1خرم بیدفارس

استان فارس شهرستان خرم 

بید قادرآباد مزرعه علفی
وزارت جهاد کشاورزی450450مهدی مدنیبانک کشاورزی

2011
مجموعه 

گردشگری
20استهبانفارس

جاده کمربندی مجتمع 

گردشگری ملکی
90009000مهدی ملکیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2012

پرورش و 

نگهداری و 

تولید ملکه 

زنبور عسل 

کندویی300

2رستمفارس
فارس رستم روستای 

موردک میر خیر اله
وزارت جهاد کشاورزی900900مهدی هاشمیبانک کشاورزی
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300300مهر افروز بازیاربانک توسعه تعاونروستای باقری/رستم/فارس1رستمفارسگلیم بافی2013
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2014

توسعه پرورش 

گاوشیری و 

اصالح نژاد دام

2خرامهفارس
خرامه بخش مرکزی 

روستایی آبشور
وزارت جهاد کشاورزی500500مهراب کدخداصندوق کارآفرینی امید

6الرستانفارساصالح نژاد دام2015
فارس الرستان لطیفی 

کوچه بهداشت
وزارت جهاد کشاورزی14001400مهراب محبعلیپست بانک

2016
چلن گری و 

چاقوسازی
1آبادهفارس

صغاد بلوار امام جنب بانک 

صادرات
150150مهران نعمت الهیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی2017
فارس شهرستان کوار 

روستای دهداری
100100مهرانگیز دهداریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مهرانگیز شهبازیصندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای خور1فراشبندفارسگلیم بافی2018
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2019
تولید فرش 

دستباف
5فیروزآبادفارس

جایدشت خیابان آزادگان 

جنب قنات سمت راست 

کوچه سوم

بانک توسعه تعاون
مهربانو صیادی 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

2020

شرکت تعاونی 

زرین شتر مرغ 

پرورش شتر  )

(مرغ 

6آبادهفارس
روستای ایزدخواست . آباده 

جاده سد شهدا. 
وزارت جهاد کشاورزی49504950مهرداد ایزدیبانک کشاورزی

1رستمفارسگیاهان دارویی2021
روستای/مصیری/رستم/فارس

 ضامنی
وزارت جهاد کشاورزی300300مهرداد شاکریبانک کشاورزی

2022
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه روستای کفدهک 

1کوچه الله 
وزارت جهاد کشاورزی200200مهرزاد جاودانهصندوق کارآفرینی امید

بانک توسعه تعاونفارس کوار روستای خورگان1کوارفارسگلیم بافی2023
مهرنوش 

ابوالحسن بیگی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2ممسنیفارسگلیم بافی2024
فارس نوراباد ماهور پی 

کمک
150150مهری رضاییپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2025
گلیم بافی و 

قالیبافی
1ممسنیفارس

روستای -ممسنی-فارس

ابپخشان
150150مهری قایدیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2026

صندوق خرد 

محلی روستایی 

شهرمیان

صندوق کارآفرینی امید200200مهشید اسکندریصندوق کارآفرینی امیداقلید روستای شهرمیان20اقلیدفارس

1خرامهفارسگلیم بافی2027

فارس شهرستان خرامه 

بخش مرکزی روستای هالل 

اباد

صندوق کارآفرینی امید
مهناز آقاجان 

زاده کاظم آبادی
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2028
صندوق خرد 

زنان
صندوق کارآفرینی امید200200مهناز کرمیصندوق کارآفرینی امیدخان زنیان روستای چراب40شیرازفارس

2029
پرورش 

گوسفند رومانف
وزارت جهاد کشاورزی800800مهناز مرادیبانک کشاورزیسروستان روستای سیف اباد1سروستانفارس

1رستمفارسگلیم بافی2030
شهرستان /فارس

روستای بردکوه/رستم
300300مهناز نیکنامبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی2031

فارس شهرستان کوار 

 سمت 5 راه 4خیابان غدیر 

چپ درب اول

صندوق کارآفرینی امید
مهوش ابوالحسن 

بیگی گله زن
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2032

مجتمع 

گردشگری و 

اقامتی دامان

بانک توسعه تعاونروستای کهکران10سپیدانفارس
مهوش 

اسفندیاری
55005500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدخرامه معز اباد جابری1خرامهفارسگلیم بافی2033
مهوش انصاری 

طلب
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی2034
روستای - کوار - فارس

همدم اباد
پست بانک

مهوش روشن 

شبانکاره
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2035
توسعه پرورش 

قارچ دکمه ایی
وزارت جهاد کشاورزی200200مهوش زارعیصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای بنجیر1خرامهفارس

150150مهوش شیرگیرصندوق کارآفرینی امیدروستای هنگنویه- خنج 1خنجفارسبافت گلیم دو رو2036
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسقالب بافی2037
شهرستان ارسنجان روستای 

اسالم
100100مهوش صفی قلیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فسافارسگلیم بافی2038

فسا کاظم آباد خیابان 

شهید رحمت اله کاظمی 

3کوچه

صندوق کارآفرینی امید
مهوش کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ارسنجانفارسگلیم بافی2039
روستای / ارسنجان / فارس 

کناره
صندوق کارآفرینی امید

مهین احمدی 

جشنی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2040

صندوق خرد 

محلی زنان 

روستای دامنه

صندوق کارآفرینی امید200200مهین اردال زادهصندوق کارآفرینی امیداستهبان روستای دامنه خیر30استهبانفارس

100100مهین ترکمان جوصندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای خور1فراشبندفارسگلیم بافی2041
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی2042
روستای شاه - کوار - فارس 

شهیدان
صندوق کارآفرینی امید

مهین رنجبر 

اسالملو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف2043
مهین سلیمی 

کوچی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2044
گلیم بافی ساده 

دورو
100100مهین همتیصندوق کارآفرینی امیدروستای روزبدان1فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2045

فیلم یک الیه 

معمولی ازپلی 

نایلون )اتیلن

های مخصوص 

کشاورزی 

(وگلخانه ای

4الرستانفارس

-بخش صحرای باغ 

عمادشهربه سمت 5کلیومتر

روستای تل کشی-هورمود

وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000موسی رسولیبانک توسعه تعاون

2046
توسعه و تجهیز 

ictدفتر 
1دارابفارس

داراب روستای -فارس 

آبجهان
500500موسی رضاییپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

صندوق کارآفرینی امیدخرامه معز اباد جابری1خرامهفارسزیلو بافی2047
میترا رحیمی 

جابری
110110

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2048
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی12001200میترا مرتضویپست بانکروستای بهروز اباد1دارابفارس

2ممسنیفارسدامداری صنعتی2049
ممسنی نورآباد روستای 

سروان
وزارت جهاد کشاورزی25002500میثم شریفیبانک کشاورزی

2050

توسعه دامداری 

بز )سنتی

(داشتی

1کازرونفارس
-قایمیه-کازرون-فارس

سمغان
وزارت جهاد کشاورزی200200میثم طاهریصندوق کارآفرینی امید

2051
اقامتگاه بوم 

گردی
4جهرمفارس

 –خفر  –جهرم  –فارس 

انتهای - روستای غربی 

جنب مسجد- خیابان اصلی 

20002000میالد حاصلیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2052

اصالح نژاد 

پرورش گاو 

شیری سیمنتال

3اقلیدفارس
اقلید طغر ادربسته مجتمع 

دامگستر
بانک کشاورزی

میالد زارع حسن 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی80008000



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2053
گلیم بافی ساده 

دورو
1فیروزآبادفارس

خ -روستای روزبدان 

4ک - گلستان 
100100مینا کرمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مینا گورکانیصندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای خور1فراشبندفارسگلیم بافی2054
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2055
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
بانک کشاورزیمجتمع دامداری وزیر آباد1آبادهفارس

نادر ساکیان 

ابوالحسنی
وزارت جهاد کشاورزی44004400

3قیروکارزینفارسگیاهان دارویی2056
قیروکارزین مبارک اباد 

حیدر اباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000ناز آفرین دبیریصندوق کارآفرینی امید

2057

صندوق خرد 

محلی روستایی 

پیراشکفت

32ممسنیفارس
روستای -ممسنی-فارس

پیراشکفت سرتنگ بزرگ
صندوق کارآفرینی امید200200ناز عنبر کوهپیماصندوق کارآفرینی امید

1رستمفارسگلیم بافی2058
فارس شهرستان 

روستای پرین/رستم
300300نازآفرین رستمیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2059
کارگاه گلیم 

بافی
100100نازبانو رمضانیبانک توسعه تعاونروستای ابوالوردی1پاسارگادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2060
کشت زعفران و 

گیاهان دارویی
1سپیدانفارس

فارس سپیدان خفری 

روستای رودشیر خفری
وزارت جهاد کشاورزی500500نازدار محمدیبانک کشاورزی

1رستمفارسگلیم بافی2061
فارس رستم مصیری 

کارخانه قند
150150نازعنبر هاشمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150نازنین احمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای هنگنویه- خنج 1خنجفارسخوس دوزی2062
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2063
پرورش قارچ 

خوراکی
صندوق کارآفرینی امیدکربال روستای رشیدآباد1خرامهفارس

نازنین فاطمه 

جاویدی
وزارت جهاد کشاورزی200200



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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2064

صندوق خرد 

محلی روستای 

ایازآباد

صندوق کارآفرینی امید200200نازنین قربانیصندوق کارآفرینی امیدکازرون روستای ایازآباد40کازرونفارس

پست بانکروستای قنات- کوار 1کوارفارسگلیم بافی2065
نازنین مباشری 

قنات
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150نازی شفیعیصندوق کارآفرینی امیدرستم مصیری روستای برکوه1رستمفارسگلیم بافی2066
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2067
برداشت 

میکانیزه پنبه
6الرستانفارس

فارس لرستان بخش بنارویه 

روستای مارمه
وزارت جهاد کشاورزی80008000ناصر باقریبانک کشاورزی

2068
پرورش قارچ 

خوراکی
5خرامهفارس

شهرستان - استان فارس 

روستای سلطان آباد- خرامه 
صندوق کارآفرینی امید

ناصر هنرمند 

خوب
وزارت جهاد کشاورزی200200

2069

دامداری 

صنعتی پرورش 

گوساله

1الرستانفارس
الرستان لطیفی مجتمع 

شمس
وزارت جهاد کشاورزی60003600ناظم شمسی زادهبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدسپیدان روستای جورگ1سپیدانفارسبومگردی2070
ناظمه محمدی 

کشکولی
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2071
- صنایع دستی 

گلیم بافی
1دارابفارس

شهرستان - استان فارس 

- بخش رستاق - داراب 

قلعه امیری

150150ناهید آشوریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2072
صندوق خرد 

زنان چاه زبر
صندوق کارآفرینی امید400400ناهید بزرافشانصندوق کارآفرینی امیدفارس زرین دشت چاه زبر40زرین دشتفارس

2073
گلیم بافی و 

قالیچه
1دارابفارس

استان فارس شهرستان 

داراب مرکز بخش رستاق 

صحرویه خیابان ولی عصر 

 منزل سجاد 4کوچه 

محمدی

150150ناهید حسنی زادهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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1فراشبندفارسگلیم بافی2074
شهرستان فراشبند روستای 

باچون
100100ناهید غالمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کازرونفارسگلیم بافی2075

بخش جره - کازرون-فارس

-دهستان دادین - و باالده

روستای تل سامان

105105ناهید قرلبیگلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی2076

فارس شهرستان کوار 

خیابان چمران نرسیده به 

 متری سمت چپ40

100100ناهید میرزاوندپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2077

تولیدوبافت 

وفروش فرش 

دستبافت 

وفراهم کردن 

وسایل مورد 

نیاز اعضا

100زرین دشتفارس
فارس شهرستان زرین 

دشت روستای دره شور
بانک توسعه تعاون

نایب ملک 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت980980

2078
کشت گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی375375نبی اله رهاییبانک کشاورزیقطب آباد- کردیان- جهرم1جهرمفارس

2079
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

فارس خرامه دهستان سفلی 

روستای حسن آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200نبی مداحیصندوق کارآفرینی امید

2080
بره پرواری 

(اصالح نژاد)
بانک کشاورزیارسنجان روستای خبریز2ارسنجانفارس

نجف علی 

منوچهری
وزارت جهاد کشاورزی23002300

1پاسارگادفارسگلیم بافی2081
شهرستان پاسارگاد روستای 

کردشول
200200نجمه پلخانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونفارس کوار روستای نوروزان1کوارفارسگلیم بافی2082
نجمه جاویدی 

اکبرآبادی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100نجمه دهقانصندوق کارآفرینی امیدآباده آبگرم- کوار 1کوارفارسگلیم بافی2083
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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2084

صندوق خرد 

محلی زنان 

روستایی تابلو 

فرش گرده

صندوق کارآفرینی امید200200نجمه عابدپورصندوق کارآفرینی امیداستهبان35استهبانفارس

2085
پرورش قارچ 

خوراکی
3جهرمفارس

فارس جهرم بخش سیمکان 

روستای شاغون
وزارت جهاد کشاورزی500500نجمه فرجیصندوق کارآفرینی امید

2086
پرورش قارچ 

خوراکی
صندوق کارآفرینی امیدروستای حسن آباد1خرامهفارس

نجمه محمود 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2087
احداث کارگاه 

گلیم بافی
صندوق کارآفرینی امیدفارس سروستان1سروستانفارس

نجمه مقتدری 

کته گنبدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کازرونفارسگلیم بافی2088
-شهرباالده-کازرون-فارس

روستای تل سامان
105105نجمیه قزل بیگلوصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2089

صندوق خرد 

محلی روستای 

خیرآباد

صندوق کارآفرینی امید200200نجیمه سلیمیصندوق کارآفرینی امیدفسا خیر آباد جنگل20فسافارس

2090

صندوق خرد 

محلی روستایی 

فتح المبین

40دارابفارس
فارس داراب روستای فتح 

المبین
صندوق کارآفرینی امید400400نجیمه شجاعیصندوق کارآفرینی امید

2091
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش کربال روستای 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی200200ندا نجفیصندوق کارآفرینی امید

2092
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستایی آبشور
وزارت جهاد کشاورزی200200نرجس آلسعدیصندوق کارآفرینی امید

2093

صندوق خرد 

زنان روستایی 

1فتح آباد 

صندوق کارآفرینی امید400400نرجس زارعیصندوق کارآفرینی امید1مرودشت روستای فتح اباد 40مرودشتفارس



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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1ارسنجانفارسقالب بافی2094
روستای / ارسنجان / فارس 

چاه عباسعلی
100100نرجس شهابیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2095

کارگاه تولید 

انواع مصنوعات 

چوبی

4جهرمفارس
 –خفر  –جهرم  –فارس 

باب انار
700700نرجس طاهریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2096

تولید و باز 

آفرینی و مرمت 

و آموزش 

ساخت سازهای 

سنتی با هدف 

گردشگری

150150نرجس عباسیصندوق کارآفرینی امیدشهرک غدیر نوایگان3دارابفارس
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2097

- صنایع دستی 

گلیم بافی و 

تولید 

منسوجات 

دستی

3دارابفارس

شهرستان - استان فارس 

- بخش رستاق - داراب 

خیابان - روستای رستاق 

3کوچه - والیت 

صندوق کارآفرینی امید
نرگس حسنی 

زاده
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2098
صندوق خرد 

زنان فرج بیگی
40زرین دشتفارس

روستای -فارس زرین دشت

فرج بیگی
صندوق کارآفرینی امید400400نرگس خسرویصندوق کارآفرینی امید

100100نرگس خواجهصندوق کارآفرینی امیدفراشبند روستای خور1فراشبندفارسگلیم بافی2099
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2100
کارگاه گلیم 

بافی
100100نرگس رحیمیصندوق کارآفرینی امیدروستای ابوالوردی1پاسارگادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2101

صندوق خرد 

محلی روستایی 

مشکان

42نی ریزفارس
استان فارس شهرستان نی 

بلوار امیرکبیر-مشکان -ریز 
صندوق کارآفرینی امید400400نرگس رکنیصندوق کارآفرینی امید
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1رستمفارسگلیم بافی2102
-بابامیدان-شهرستان رستم

روستای دشتک
150150نرگس ساداتصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

8پاسارگادفارستولیدی پوشاک2103
فارس شهرستان پاسارگاد 

روستای اکبر آباد
صندوق کارآفرینی امید

نرگس صالحی 

اوریچی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

1پاسارگادفارسگلیم بافی2104
شهرستان پاسارگاد روستای 

کردشول
200200نرگس عزیزیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فسافارسگلیم بافی2105

فسا کاظم آباد خیابان 

شهید رحمت اله کاظمی 

2کوچه

بانک توسعه تعاون
نرگس کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2106
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200نرگس معتضدیانصندوق کارآفرینی امیدخرامه هالل آباد1خرامهفارس

2107

صندوق خرد 

محلی روستایی 

عشایری )

بوانات(کرکویه

39بواناتفارس
بوانات سرچهان عشایر 

کرکویه
صندوق کارآفرینی امید400400نرگس یوسف پورصندوق کارآفرینی امید

100100نزاکت زارعیصندوق کارآفرینی امیدسروستان روستای تل پوک1سروستانفارسگلیم بافی2108
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150نساء سلیمیپست بانکشهرک غدیر1دارابفارسریو ال2109
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدقنات1کوارفارسگلیم بافی2110
نسترن احمدی 

قرقانی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فسافارسگلیم بافی2111

فسا کاظم آباد خیابان 

شهید رحمت اله کاظمی 

2کوچه

صندوق کارآفرینی امید
نسترن کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2112

تولید و آموزش 

صنایع دستی و 

رنگ رزی

5سپیدانفارس
فارس سپیدان روستای 

برشنه
25002500نسترن کشکولیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای سرخآباد1ارسنجانفارسگلیم بافی2113
نسرین اسماعیلی 

پور
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

20مرودشتفارسپوشاک2114
مرودشت کامفیروز روستای 

خواجه ای
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000نسرین اعتمادپست بانک

2115
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200نسرین السعدیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرامه روستای آبشور1خرامهفارس

150150نسرین راستیصندوق کارآفرینی امیدروستای هنگنویه- خنج 1خنجفارسخوس دوزی2116
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100نسرین زارعیبانک توسعه تعاونروستای ترمان- المرد 1المردفارسخوس دوزی2117
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2118
پرورش قارچ 

خوراکی
1خرامهفارس

روستای -خرامه-فارس

رشید آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200نسرین سونیصندوق کارآفرینی امید

2119
احداث کارگاه 

گلیم بافی
1سروستانفارس

فارس سروستان روستای 

شورجه
صندوق کارآفرینی امید

نسرین عباسی 

شوریجه
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150نسرین نیکنامصندوق کارآفرینی امیدرستم مصیری ک شقایق1رستمفارسگلیم بافی2120
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2121
تولید و فروش 

فرش دست باف
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700نصرت اله یداللهیبانک توسعه تعاونخرامه روستای کفدهک20خرامهفارس

2ممسنیفارسگلیم بافی2122
روستای -ممسنی-فارس

دشت رزم جاوید
250250نصرت شایانیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1فسافارسگلیم بافی2123
فسا کاظم اباد خیابان شهید 

6نیازی کوچه
بانک توسعه تعاون

نصیبه کاظمی 

میرکی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2124
پرورش 

گوسفند رومانف
بانک کشاورزیفارس سروستان4سروستانفارس

نصیر محمدی 

کنوی
وزارت جهاد کشاورزی800800

2125

صندوق خرد 

محلی روستایی 

حسن آباد

صندوق کارآفرینی امید400400نفیسه صالحیصندوق کارآفرینی امیدحسن آباد-اقلید40اقلیدفارس

1کوارفارسگلیم بافی2126
فارس شهرستان کوار 

روستای همدم آباد
100100نگار ابوالحسنیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2127
گلیم بافی ساده 

دورو
100100نگار دلشادخوصندوق کارآفرینی امیدروستای روزبدان1فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2128
فرش دستباف 

گلیم بافی
150150نگار صادقیصندوق کارآفرینی امیدروستای مورکی1ممسنیفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2129
گلیم بافی ساده 

دورو
100100نگار قلی زادهصندوق کارآفرینی امیدسرمیدان- فیروزاباد 1فیروزآبادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100نگار قهرمانیپست بانکفارس کوار روستای قنات1کوارفارسگلیم بافی2130
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1ممسنیفارسگلیم بافی2131
دشمن -ممسنی-فارس

روستای پربنار-زیاری
150150نگار کشاورزیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2132
- صنایع دستی 

قالب بافی
1دارابفارس

شهرستان - استان فارس 

- بخش رستاق - داراب 

خیابان غدیر

150150نگار مرادیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک توسعه تعاونفراشبند روستای کنارمالک1فراشبندفارسگلیم بافی2133
نگار مرادی 

جعفرلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2134
کارگاه گلیم 

بافی
100100نگار همتی نسبصندوق کارآفرینی امیدروستای اکبراباد1پاسارگادفارس

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2135
کارگاه تولیدی 

فرش دستباف
5فسافارس

شهرستان فسا ششده قره 

بالغ روستای سروک
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000نگین فریدونیبانک توسعه تعاون
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وزارت جهاد کشاورزی65006500نواب یوسفیبانک کشاورزیفارس زرین دشت گلکویه5زرین دشتفارسطرح گلخانه2136

2137
طرح گاو شیری 

 راسی30
3شیرازفارس

-قره باغ-مرکزی-شیراز

مجتمع گاوشیری ظفرآباد
وزارت جهاد کشاورزی48604860نواز کریم پوربانک کشاورزی

2138

خدمات تلقیح 

مصنوعی گاو 

در روستا

1زرین دشتفارس
فارس شهرستان زرین 

دشت شهر دبیران
وزارت جهاد کشاورزی200200نورالدین شریعتیصندوق کارآفرینی امید

2139
توسعه پرورش 

گاوشیری
5خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای بنجیر
وزارت جهاد کشاورزی500500نوراله زارعیپست بانک

2140
کشت گل 

محمدی
1بواناتفارس

-سرچهان-بوانات-فارس

روستای اهل کوه
وزارت جهاد کشاورزی400400نورمحمد عابدیصندوق کارآفرینی امید

2141

توسعه پرورش 

بزو گوسفند 

شیری و اصالح 

نژاد دام

1خرامهفارس
فارس خرامه روستای کوه 

خیاره
صندوق کارآفرینی امید

نوروز انصاری 

جابری
سازمان امور عشایر ایران500500

صندوق کارآفرینی امیدفارس داراب بخش رستاق1دارابفارسگلیم بافی2142
نوش آفرین کوه 

پیما
150150

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدروستای هورباف1کوارفارسگلیم بافی2143
نوشین قاسمی 

نسب
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2144
تولید قارچ 

خوراکی
1ارسنجانفارس

خیابان سعیدیه - ارسنجان

کوچه وکیل منزل ابراهیم 

امینی

وزارت جهاد کشاورزی430430نیره امینیصندوق کارآفرینی امید

950950نیما رزمجوییبانک توسعه تعاونممسنی روستای قایدان4ممسنیفارسگردشگری2145
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی2146
روستای - کوار - فارس 

دهداری
100100هاجر حیدریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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100100هاجر دهداریبانک توسعه تعاونفارس کوار روستای دهداری1کوارفارسگلیم بافی2147
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1رستمفارسگلیم بافی'2148

شهرستان /فارس

روستای تل کهنه /رستم

زیردو

150150هاجر دهقانیانصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1کوارفارسگلیم بافی2149
روستای - کوار - فارس 

خورگان
100100هاجر رحیمیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2150
توسعه پرورش 

قارچ دکمه ایی
وزارت جهاد کشاورزی200200هاجر زارعیصندوق کارآفرینی امیدخرامه کربال روستای بنجیر1خرامهفارس

2151
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
وزارت جهاد کشاورزی200200هاجر زارعیصندوق کارآفرینی امید خیابان زنبق2خرامه فاز1خرامهفارس

2152

صندوق خرد 

زنان روستایی 

1خیر آباد توللی

صندوق کارآفرینی امید400400هاجر سلطانیصندوق کارآفرینی امیدخرامه روستای خیر آباد40خرامهفارس

2153
کشت گیاهان 

دارویی
2سپیدانفارس

سپیدان خفری روستای 

باغستان
وزارت جهاد کشاورزی500500هاجر صالحیصندوق کارآفرینی امید

2154

صندوق خرد 

محلی روستایی 

3روستای کدنج 

40شیرازفارس
شیراز سیاخدارنگون 

روستای کدنج
صندوق کارآفرینی امید

هاجر عابدی 

کدنجی
صندوق کارآفرینی امید400400

100100هاجر کشاورزبانک توسعه تعاونروستای فرود- کوار - فارس 1کوارفارسقالب بافی2155
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1پاسارگادفارسگلیم بافی2156
شهرستان پاسارگاد روستای 

دولت اباد
200200هاجر مختاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1ارسنجانفارسگلیم بافی2157
شهرستان ارسنجان روستای 

چاه عباسعلی
صندوق کارآفرینی امید

هاجر میرزایی 

عبدالیوسفی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5نی ریزفارسگلیم بافی2158
فارس نی ریز مشکان 

2خیابان فضیلت کوچه هنر 
300300هاجر نظریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2159

بسته بندی آب 

میوه ، نوشابه 

گازدار و 

ماءالشعیر گازدار

وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000هادی رسولیصندوق کارآفرینی امیدکازرون روستای جدس6کازرونفارس

2160

توسعه 

مصنوعات 

مبلمان و )چوبی

(چوب

4کازرونفارس
خشت خیابان ولی -کازرون 

عصر
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500هادی عباسیصندوق کارآفرینی امید

2161
کاشت و تولید 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی15001500هاشم قاسمیبانک کشاورزیفارس سروستان کوهنجان4سروستانفارس

وزارت جهاد کشاورزی380380هاشم مرادپوربانک کشاورزیمرودشت شرکت خارا2مرودشتفارسکشت زعفران2162

2163
ایجاد،راه اندازی 

و تجهیز
2فسافارس

- بخش مرکزی - فسا 

روستای صحرارود
پست بانک

هدایت اله 

ابوالحسنی
13501350

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2164
توسعه باغات 

پسته
2خرامهفارس

خرامه خیابان امام خمینی 

1کوچه وصال 
بانک کشاورزی

هدایت اله 

کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی200200

2165
پرورش 

گوسفند رومانف
بانک کشاورزیکت گنبد-سروستان1سروستانفارس

هدایت مقتدری 

کته گنبدی
وزارت جهاد کشاورزی800800

2166

پرواربندی دام 

بره )سبک

(پرواری

4الرستانفارس
- جویم - الرستان - فارس 

منصورآباد
بانک توسعه تعاون

هدایت نجاتی 

عمله
وزارت جهاد کشاورزی24002400
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1کوارفارسگلیم بافی2167
فارس شهرستان کوار 

روستای قنات
صندوق کارآفرینی امید

هدیه بیات شاه 

پرست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

150150هما توکلیبانک توسعه تعاونمرودشت روستای ابوالمهدی1مرودشتفارسگلیم بافی2168
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2169
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه کربال روستای قوام 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی200200همایون بذرافشانصندوق کارآفرینی امید

2170
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی1000010000همت علی روستابانک کشاورزیفیروزاباد امین اباد3فیروزآبادفارس

بانک توسعه تعاونفارس سروستان1سروستانفارسفرش دست باف2171
همین بس 

دیانت کنوی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2172

اقامتگاه 

گردشگری بوم 

گردی

صندوق کارآفرینی امیدکته- گلبرنجی- خفر-جهرم5جهرمفارس
هوشنگ پزشکی 

کته
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای علی آباد- کوار 5کوارفارسگوشت بره2173
هوشنگ شمسی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی46004600

2174
کشت گیاهان 

دارویی
2جهرمفارس

سیستان - مرکزی- جهرم

علیا
وزارت جهاد کشاورزی525525هومان نجف زادهبانک کشاورزی

1المردفارسخوس دوزی2175
شهرستان - استان فارس 

روستای چاه شیخ- المرد 
100100وجیهه زاهدیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2176
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
بانک کشاورزیبیدک مجتمع وزیرآباد3آبادهفارس

وحید خانی نژاد 

ده عرب
وزارت جهاد کشاورزی44004400

2177
کشت گیاهان 

دارویی
وزارت جهاد کشاورزی500500وحید طاطیبانک کشاورزیروستای جعفر آباد- نی ریز 1نی ریزفارس

2178
توسعه کلینیک 

دام و مایه کوبی
2آبادهفارس

شهرک شهید . صغاد 

بهشتی کوچه سیرت
وزارت جهاد کشاورزی600600وحید محمدیپست بانک
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2179
باشگاه ورزشی 

(اسب )
بانک توسعه تعاونروستای فرود- کوار - فارس 12کوارفارس

وحید منوچهری 

فرودی
وزارت ورزش و جوانان60006000

2180
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی1300013000وحید مویدیبانک کشاورزیفارس بیضا پشت باغ3سپیدانفارس

2181
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای کفدهک
صندوق کارآفرینی امید

وحید یدالهی 

فارسی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1مهرفارسخوس بافی2182

استان فارس شهرستان مهر 

بخش اسیر شهرک امام 

خمینی خ معلم

100100وحیده چوکانصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2183
تولید قوطی 

فلزی کنسرو
40خرم بیدفارس

خ امام - قادراباد- خرم بید

ک صاحب الزمان- خمینی
وزارت جهاد کشاورزی2500025000ولی اله کیانیبانک کشاورزی

2184

طرح های 

گردشگری 

شش پیر

3سپیدانفارس
سپیدان روستای برشنه 

شش پیر
20002000ولی کهنسالپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2185
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای معز آباد جابری
وزارت جهاد کشاورزی200200ویدا میرزاییصندوق کارآفرینی امید

2186
احداث سایبان 

باغ مرکبات
وزارت جهاد کشاورزی17001700یارمحمد منحصرپست بانکروستای سلطان آباد2دارابفارس

2187
گلخانه سبزی و 

صیفی
وزارت جهاد کشاورزی1860018600یاسر جهانگیربانک کشاورزیروستای حسین آباد قالتخوار10ارسنجانفارس

2188
اقامتگاه 

بومگردی
3پاسارگادفارس

بخش پاسارگاد مادرسلیمان 

خیابان امام کوچه دبیرستان 

بهار

400400یاسر ولی شاهیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2189
کشت گیاهان 

دارویی
بانک کشاورزیروستای صغاده- خفر- جهرم1جهرمفارس

یاسین نامی 

صغاده
وزارت جهاد کشاورزی375375

2190

حجاری و تولید 

مصنوعات 

سنگی تزیینی

1مرودشتفارس
مرودشت کامفیروز روستای 

مهجن آباد روبرو داروخانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500یداهلل اتحادپاکپست بانک

2191
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

خرامه بخش مرکزی 

روستای کوشک
وزارت جهاد کشاورزی200200یوسف بذرافکنصندوق کارآفرینی امید

2192
توسعه پرورش 

قارچ خوراکی
1خرامهفارس

روستای - خرامه - فارس 

سفلی
وزارت جهاد کشاورزی200200یوسف عباسیصندوق کارآفرینی امید

2193

اقامتگاه بوم 

گردی و 

گردشگری

15001500یونس زمانیصندوق کارآفرینی امیدروستای باغان- خنج 3خنجفارس
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2194
باشگاه سوار 

کاری
8المردفارس

- محله چاه علی - المرد 

45کوچه 
وزارت ورزش و جوانان1000010000یونس زمانیپست بانک

1رستمفارسگاوداری سنتی2195
فارس شهرستان رستم 

روستای گل بابکان
سایر500500ابراهیم افشونبانک کشاورزی

1ممسنیفارسباغداری2196
فارس ممسنی دشمن 

زیاری روستای هجرت
سایر500500ابراهیم امیریبانک کشاورزی

2197
پرورش 

گوسفند داشتی
1سپیدانفارس

فارس سپیدان براق عشایر 

سیار
سایر500500ابراهیم امینیبانک کشاورزی

1پاسارگادفارسپرورش گوسفند2198
روستای .شهرستان پاسارگاد

مبارک آباد
سایر500500ابراهیم مرادیپست بانک

1بواناتفارسپرورش بوقلمون2199
بوانات بخش سرچهان شهر 

کره ای
بانک کشاورزی

ابراهیم 

میرشکاری
سایر500500
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1ممسنیفارسزنبورداری2200
آدرس نوراباد ممسنی 

بردنگان روستای پیره دان
سایر500500ابراهیم نوروزیبانک کشاورزی

سایر250250ابراهیم یزدانیبانک کشاورزیآباده طشک روستای ده زیر1نی ریزفارسدامداری2201

1پاسارگادفارسدامداری2202
سعادت شهر روستای قایم 

اباد
صندوق کارآفرینی امید

ابراهیم یوسفی 

ابوالوردی
سایر500500

2203

تعمییر ماشین 

االت و ادوات و 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدآباده مرشدی1بواناتفارس
ابوالفضل 

خویشتن دار
سایر500500

2204
پرورش زنبور 

عسل
پست بانکفارس،داراب،روستای رستاق1دارابفارس

ابوالفضل یزدان 

پرست
سایر500500

2205
پرورش گاو 

شیری
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

ابراهیم اباد

بانک کشاورزی
ابوالقاسم 

ابراهیمی
سایر500500

2206
پرورش قارچ 

دکمه ای
سایر500500ابوالقاسم ایزدپناهبانک توسعه تعاونخرامه، روستای سالمت آباد1خرامهفارس

1نی ریزفارسدامداری2207
شهرستان نی ریز بخش 

قطرویه روستای شط بادام
سایر500500ابوالقاسم خلیلیبانک کشاورزی

1مرودشتفارسپرورش گوسفند2208
مرودشت درودزن روستایی 

دره باد
پست بانک

ابوذر الهیاری 

سلوکلویی
سایر500500

2209

 )دامداری 

گوسفند داشتی 

)

سایر500500ابوذر امینیبانک توسعه تعاونسپیدان شهرک شهدا2سپیدانفارس

1فسافارسپرواربندی دام2210
فسا بخش مرکزی روستا 

نورآباد هارم
سایر400400ابوذر اوالدحسینپست بانک
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2211

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

1سپیدانفارس
فارس سپیدان همایجان 

سرناباد چشمه دزدان
سایر500200ابوذر زارعپست بانک

سایر500500ابوذر شیروانیصندوق کارآفرینی امیدپاسارگاد روستای ابوالوردی1پاسارگادفارسدامداری2212

1ممسنیفارسباغداری2213
فارس ممسنی دشمن 

زیاری روستای دشت تریتاج
سایر500500ابوذر کشاورزیبانک کشاورزی

2214
پرورش گاو 

شیری
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

تل بیضا

سایر500500ابوطالب بذرگربانک کشاورزی

2215
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای دم 

قنات جونگان
سایر500500ابوطالب شهریورپست بانک

2ممسنیفارسدامپروری2216
ممسنی منطقه تنگ هلل 

روستای بربید جاوید
سایر500500ابوطالب کرمیبانک توسعه تعاون

2217

سوپرمارکت و 

فروش لبنیات 

محلی

1فسافارس
فسا بخش مرکزی روستا 

کوشکقاضی
سایر300300احتجاب تودجیپست بانک

2218
پرورش گاو 

شیری
1شیرازفارس

زرقان کربال روستای 

الهیجی
سایر500500احترام بذرگرپست بانک

2219
پرورش زنبور 

عسل
1سپیدانفارس

فارس سپیدان مرکزی 

خفری روستای بردزرد
سایر500250احد فریدونیپست بانک

سایر500500احسان اسماعیلیبانک توسعه تعاونجهرم حسین اباد1جهرمفارسدامداری2220

2221

مغازه نصب و 

تعمیر سیستم 

های حرارتی و 

برودتی

1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا هرابال 

بلوار امام حسین جنب 

نمایندگی سایپا

پست بانک
احسان اله 

معامله گر
سایر300300
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1قیروکارزینفارسبز داری2222
-افزر - قیروکارزین - فارس 

 مظفری
سایر500500احسان آقا رضاییصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیآباده طشک روستای جزین1نی ریزفارسدامداری2223
احسان آیین 

پرست
سایر250250

1قیروکارزینفارسبزداری2224
- قیروکارزین- فارس

دشت الر- زاخرویه
صندوق کارآفرینی امید

احسان بهرامی 

اخچلو
سایر300300

2225
پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدفارس قیر روستای شهرپیر1قیروکارزینفارس

احسان پناه 

پوردمرچماقلو
سایر500300

2226
پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدخرامه، روستای آبشور1خرامهفارس

احسان جاویدی 

آلسعدی
سایر500500

2227
پرورش گاو 

شیری
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

قره گزلو

سایر500500احسان قره گزلوبانک کشاورزی

2228
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500احسان کریمیصندوق کارآفرینی امیدخرم بید صفاشهر1خرم بیدفارس

2229
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیروستای خیراباد. فسا2فسافارس

احمد ازادی 

خیرابادی
سایر500500

2230
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

جویجان
سایر500500احمد افشونبانک توسعه تعاون

سایر250250احمد الیاسوندبانک کشاورزیآباده طشک روستای طشک1نی ریزفارسدامداری2231

سایر500500احمد امیریبانک توسعه تعاونآباده کوشکک1آبادهفارسپرورش گوسفند2232

2233

پرورش و تکثیر 

قوچ و میش 

 200وحشی 

راس مولد

4نی ریزفارس
منطقه تل پر دامنه .قطرویه 

تفت و غفور آباد
سایر22502250احمد ایرانیبانک کشاورزی
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1سپیدانفارسپرورش گوسفند2234

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

علی اباد تنگ

سایر500500احمد پارسابانک کشاورزی

1ممسنیفارسزنبور داری2235
نوراباد ممسنی روستای 

طالقانی
سایر500500احمد جعفریبانک کشاورزی

2236
کشت بذرغالت 

و نهال
1الرستانفارس

الر بخش صحرای باغ 

روستای تل کشی
سایر200200احمد چوپانیپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدسروستان- فارس 1سروستانفارسدامداری2237
احمد حیدری 

مهارلویی
سایر500500

2238
مغازه داری 

تعویض روغنی
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

دشمن زیاری

پست بانک
احمد رضا 

رحیمی
سایر500250

1الرستانفارسدامداری2239
الر بخش مرکزی روستای 

زاهد محمود
سایر500500احمد شادکامپست بانک

1الرستانفارسکشات غالت2240
الر بخش مرکزی روستای 

هرمود مهرخویی
سایر500500احمد شکریبانک توسعه تعاون

2241
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای شور 

جونگان
سایر500500احمد شهریورپست بانک

2242
پرورش 

گوسفند و بز
1کازرونفارس

فارس کازرون باالده 

روستای والی اباد
سایر500500احمد شیبانیبانک کشاورزی

2243
سیسمونی 

(پوشاک نوزاد)
1المردفارس

شهرستان - استان فارس 

- بخش مرکزی - المرد 

روستای دهشیخ

سایر500500احمد صفریپست بانک

1پاسارگادفارسزنبورداری2244
سعادت شهر روستای همت 

اباد
سایر500500احمد عباسیصندوق کارآفرینی امید

2245
کشت بذرغالت 

و نهال
1الرستانفارس

الر بخش مرکزی روستای 

کرمستج
سایر500500احمد علی زلفیانبانک توسعه تعاون
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بانک کشاورزیآباده طشک روستای جزین1نی ریزفارسدامداری2246
احمد علی 

محمدجانی
سایر250250

1ممسنیفارسپرورش ماهی2247
نوراباد ممسنی روستای پیر 

اشکفت
سایر500500احمد فروغ زادهبانک کشاورزی

1سپیدانفارسگاوداری2248
فارس سپیدان همایجان 

رودبال
پست بانک

احمد فضیلت 

رودبالی
سایر500250

1الرستانفارسخواربارفروشی2249
الر بخش مرکزی روستای 

علی اباد زاهد محمود
سایر300300احمد قایدیپست بانک

2250
پرورش 

گوسفند و بز
1خرم بیدفارس

خرم بید قادرآباد بلوار امام 

خمینی
سایر500500احمد قربانیصندوق کارآفرینی امید

1ممسنیفارسباغداری انگور2251
فارس ممسنی دشمن 

زیاری روستای دشت تریتاج
سایر500500احمد کشاورزیبانک کشاورزی

1نی ریزفارسدامداری2252
آباده طشک روستای 

شهرک مهدوی
سایر250250احمد مهدویبانک کشاورزی

1مهرفارسبز داری2253
استان فارس شهرستان مهر 

روستای قلعه محمدعلی
سایر350350احمد نیک پوریصندوق کارآفرینی امید

2254

خدمات 

دامداری 

محصوالت )

(لبنی

سایر500500احمدرضا برزگرصندوق کارآفرینی امیدبوانات روستای جعفرآباد علیا1بواناتفارس

2255
پرورش گاو 

شیری
1فسافارس

فسا بخش مرکزی روستا 

صحرارود
سایر500500احمدرضا زارعیصندوق کارآفرینی امید

2256
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500احمدرضا زارعیبانک کشاورزیجهرم روستای موردک1جهرمفارس

2257
پرورش دام 

سبک
پست بانکفسا خیرآباد میان جنگل1فسافارس

اردشیر سلیمی 

کوچی
سایر300300
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صندوق کارآفرینی امیدسروستان- فارس 1سروستانفارسدامداری2258
اردشیر علیزاده 

چاه انجیری
سایر500500

2259
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای تل 

نقاره
سایر500500ارسالن دارابیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدسروستان- فارس 1سروستانفارسدامداری2260
ارسالن عبدی 

طالب بیگی
سایر500500

1کازرونفارسدامداری2261

بخش جره - فارس کازرون

روستای -شهر باالده - باالده

کوچه شهید - باغدشت

حسینی

سایر500500ارش ملک پوربانک کشاورزی

2262
بسته بندی 

مرکبات
سایر500500اسحاق کاظمیصندوق کارآفرینی امیدجهرم محمداباد1جهرمفارس

1قیروکارزینفارسزنبورداری2263
-افزر - قیروکارزین - فارس 

 مرند
سایر300300اسداله زارعیصندوق کارآفرینی امید

2264
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای دم 

قنات جونگان
سایر500500اسداله شهریورپست بانک

2265
پرورش 

گوسفند و بز
1کازرونفارس

باالده - کازرون-فارس 

روستای بیدزرد
سایر500500اسداله شیبانیبانک کشاورزی

سایر500500اسداله شیروانیصندوق کارآفرینی امیدپاسارگاد روستای ابوالوردی1پاسارگادفارسدامداری2266

2267
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نورابا د ممسنی روستای 

عالیوند
سایر500500اسراء سلطانیپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدهنگام- قیروکارزین- فارس1قیروکارزینفارسبزداری2268
اسالم حیاتی 

کشکولی
سایر500500

سایر500500اسالم مرادیصندوق کارآفرینی امیدروستای جهاد آباد1فیروزآبادفارسدامپروری2269

2270
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500اسماء غالمیصندوق کارآفرینی امیدخرم بید صفاشهر1خرم بیدفارس

1ممسنیفارسباغداری2271
نوراباد ممسنی روستای چاه 

توت
سایر500500اسماعیل احمدیبانک توسعه تعاون
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2272
پرورش 

گوسفند و بز
1خرم بیدفارس

صفا شهر ناحیه یک 

روستایی حیرآباد قلعه گرگی
سایر500500اسماعیل حیدریبانک کشاورزی

2273
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

کلگاه
سایر500500اسماعیل رشیدیپست بانک

1پاسارگادفارسدامداری2274
پاسارگاد - استان فارس 

ابوالوردی
سایر500500اسماعیل شیروانیصندوق کارآفرینی امید

2275
پرورش شتر 

پرواری
2نی ریزفارس

آباده - نی ریز - فارس 

روستای اسالم آباد - طشک 

دامپروری مهرشاد- 

سایر500500اسماعیل عسکریبانک کشاورزی

2276

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

بانک کشاورزیسپیدان روستای ریگون1سپیدانفارس
اسماعیل 

فریدونی پور
سایر500400

1پاسارگادفارسدامداری2277

شهرستان 

پاسارگادسرپنیران روستای 

نعیم اباد

سایر500500اسماعیل مهراورصندوق کارآفرینی امید

1فسافارسپرورش گوسفند2278
فسا بخش نوبندگان روستا 

واصل آباد
بانک توسعه تعاون

اسمعیل 

ابراهیمی واصل 

آبادی

سایر400400

سایر500500اصغر رادمردبانک کشاورزیبوانات روستای جشنیان1بواناتفارسباغداری2279

سایر500500اصغر رضاییصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارسپرورش گوسفند2280

2281
پرورش بز و 

گوسفند
1خرم بیدفارس

فارس خرمبید روستای 

مشکان
سایر500500اصغر رنجبرصندوق کارآفرینی امید

2282
پرورش 

گوسفند داشتی
1سپیدانفارس

فارس سپیدان باغستان 

روستای بنوگیر
سایر500500اصغر صالحیبانک کشاورزی

1نی ریزفارسدامپروری2283
فارس نی ریز بخش پشتکوه 

روستای غوری
سایر500500اصغر میثمیبانک توسعه تعاون
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2284
پرورش دام 

سبک و سنگین
بانک کشاورزیفارس خرمبید1خرم بیدفارس

اصغر هاشمی 

شیری
سایر500500

2285
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500اعظم رضاییصندوق کارآفرینی امیدخرم بد خرمی جنب مهدیه1خرم بیدفارس

سایر500500اغجه گل حسینیصندوق کارآفرینی امیدروستای امام زاده1فیروزآبادفارسدامپروری2286

سایر500500افسانه خادمیصندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای مقبل آباد1ارسنجانفارسدامداری2287

1ممسنیفارسباغداری انگور2288
فارس ممسنی دشمن 

زیاری روستای روبنی
سایر500500افشین کشاورزیبانک کشاورزی

1فسافارسپرورش گوسفند2289
فسا بخش نوبندگان روستا 

شیدانک
سایر500500اقدس شکوهیبانک توسعه تعاون

1ممسنیفارسباغداری2290
نوراباد ممسنی روستای چاه 

چنار
سایر300300اکبر اکبریپست بانک

1جهرمفارسدامداری2291
جهرم سیمکان روستای 

ارجویه
سایر250250اکبر اکرمیبانک کشاورزی

2292
پرورش دام 

سبک و سنگین
سایر500500اکبر امیدواربانک کشاورزیفارس خرمبید ناحیه دو1خرم بیدفارس

2293
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500اکبر برزگرصندوق کارآفرینی امید1خرم بید ناحیه1خرم بیدفارس

سایر250250اکبر بیاتبانک توسعه تعاونآباده طشک روستای تل زرد1نی ریزفارسباغداری2294

1اقلیدفارسکفش فروشی2295
اقلید بخش مرکزی روستای 

شهرمیان
سایر500500اکبر جباریپست بانک

2296
پرورش 

گوسفند و بز
1خرم بیدفارس

 روستای 1خرم بید ناحیه 

دادنجان
صندوق کارآفرینی امید

اکبر خانی مهر 

ابادی
سایر500500
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1پاسارگادفارسدامداری2297
سعادت شهر روستای مهدی 

اباد
سایر500500اکبر رضایی عربصندوق کارآفرینی امید

2298
پرورش دام 

سبک
1نی ریزفارس

-شهر مشکان-بخش پشتکوه

روستای بهویه
سایر500500اکبر سلمانی زادهبانک کشاورزی

1ممسنیفارسگاوداری شیری2299
نوراباد ممسنی روستای 

آبیان
بانک توسعه تعاون

اکبر عباسی پور 

فتح آبادی
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدسروستان- فارس 1سروستانفارسدامداری2300
اکبر فردوسی 

کته گنبدی
سایر500500

2301
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500اکبر قایدیصندوق کارآفرینی امیدبوانات دوست آباد1بواناتفارس

2302
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

سید محمد پیر اشکفت
سایر500500اکبر کوه پیماپست بانک

1بواناتفارسکشاورزی2303
بوانات شهر کره ای خیابان 

رودکی جنب پاسگاه
سایر500500اکبر یاری دوستبانک کشاورزی

سایر500500الماس امیریبانک کشاورزیزیراب/زرین دشت/فارس2زرین دشتفارسدامداری2304

2305
پرورش 

گوسفند و بز
1ارسنجانفارس

ارسنجان روستای آهوچر 

جنب سنگ شکن شهرداری
سایر500500الماس قایدیبانک کشاورزی

1فسافارسپرواربندی دام2306
فسا بخش نوبندگان روستا 

خورنگان
بانک توسعه تعاون

النقی خسروی 

مزیدی
سایر400400

1ممسنیفارستوسعه دامداری2307
تنگ هلل .نوراباد ممسنی 

روستای گچ دروازه شکرآب
سایر500500اله نظر شجاعیانبانک توسعه تعاون

2308
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

فهلیان
پست بانک

الهام حسنی 

اردکانی
سایر500500

2309
آرایشی و 

بهداشتی
1دارابفارس

فارس،داراب،فورگ،روستای 

مرز
سایر400400الهام خادمیپست بانک
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2310

نوشابه تخمیری 

از چای 

A(کامبوجا)

12شیرازفارس

- کودیان - قالت - شیراز 

جاده آب پرده بعد از 

مجموعه پردیس دانشگاه 

کارخانه هکال- شیراز 

سایر1875018750الهام دلیربانک کشاورزی

2311
پرورش دام 

سبک و سنگین
1خرم بیدفارس

فارس خرمبید ناحیه یک خ 

امام
سایر500500الهه کارگر بدافبانک کشاورزی

2312
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

تنگ خاص
سایر300300الیاس محمودیپست بانک

1سپیدانفارسپرورش گوسفند2313

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

کوشک محمد اباد

سایر500500امام قلی زارعبانک کشاورزی

2314
پرورش دام 

داشتی
1نی ریزفارس

دهستان -بخش مرکزی

روستای شورویه-هرگان
سایر500500امراله ایثاریبانک کشاورزی

1پاسارگادفارسدامداری2315
فارس شهرستان پاسارگاد 

روستای اکبراباد
سایر500500امراله برومندیصندوق کارآفرینی امید

2316
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

فهلیان
بانک توسعه تعاون

امراله شهریاری 

فهلیانی
سایر500500

2المردفارسپرورش بز2317

شهرستان - استان فارس 

- بخش مرکزی - المرد 

روستای - دهستان سیگار 

کندر کاله بلند

سایر450450امراله قنبریبانک توسعه تعاون

1شیرازفارسگاوداری2318

شیراز روستای ایزد خواست 

خیابان انقالب منزل حسن 

استوار

سایر500500امید استواربانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدسروستان- فارس 1سروستانفارسدامداری2319
امید بهمنی 

شورجه
سایر500500
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2320
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

میانه بردنگان
سایر500500امید حیدریصندوق کارآفرینی امید

سایر500500امید طیبیبانک کشاورزیفارس خرمبید1خرم بیدفارسزنبورداری2321

2322
پرورش 

گوسفند و بز
سایر600500امید علی خانیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

سایر500500امید کریمیبانک کشاورزیخرم بید صفاشهر1خرم بیدفارسدامداری2323

2324
دامداری و 

دامپروری
1مرودشتفارس

مرودشت بخش درودزن 

روستای دشتک ابرج
بانک کشاورزی

امیدزضا 

سلیمانی دشتکی
سایر500500

2325
پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدخرامه، روستای کفدهک1خرامهفارس

امیر حمزه 

یداللهی فارسی
سایر500500

2326
پرورش گوساله 

و گاو
1الرستانفارس

الر بخش مرکزی روستای 

کرمستج
سایر500500امیر شبانیپست بانک

1خنجفارسدامداری2327
عشایر روستای - خنج

شهرستان حمامی
بانک کشاورزی

امیر علی بهمن 

پوری گله زن
سایر500500

2328
لوازم یدکی 

موتور سیکلت
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا هرابال 

بلوار خلیج فارس روبروی 

بنگاه

سایر500250امین اله بذر ریزپست بانک

2329
کشت گیاهان 

دارویی
سایر400400امین رضاییصندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای نعمت آباد1ارسنجانفارس

1کازرونفارسدامداری2330
روستای - شاپور - کازرون 

.اسالم آباد
سایر500300امین شیروانیپست بانک

1ممسنیفارسباغداری انگور2331
فارس ممسنی دشمن 

زیاری روستای دشت تریتاج
سایر500500امین کشاورزیبانک کشاورزی

2332
کاشت گیاهان 

دارویی
1خرم بیدفارس

خرم بید قادرآباد بلوار امام 

خمینی
سایر500500امین نصیریصندوق کارآفرینی امید
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2333
پرورش 

گوسفند داشتی
1سپیدانفارس

فارس سپیدان خفری 

منطقه گرگ و بله زار
سایر500500ایزدپنا رحیمیبانک کشاورزی

سایر250250ایمان آزادیبانک کشاورزیآباده طشک1نی ریزفارسدامداری2334

صندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای جمال آباد1ارسنجانفارسدامداری2335
ایمان خادم 

الحسینی
سایر500500

1پاسارگادفارسدامداری2336
سعادت شهر روستای 

اکبراباد
صندوق کارآفرینی امید

ایمان زارعی 

کردشولی
سایر500500

سایر500500ایمان سجادی پوربانک توسعه تعاونمرودشت سیدان1مرودشتفارسرستوران سنتی2337

1دارابفارسباغداری مرکبات2338

- بخش مرکزی- داراب

روستای - دهستان فسارود

منصوریه

پست بانک
ایمان شکوه 

سعیدآبادی
سایر500500

2339
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500ایمان عبدالهیصندوق کارآفرینی امیدپاسارگاد روستای ابوالوردی1پاسارگادفارس

1فسافارسپرورش گوسفند2340

فسا بخش مرکزی روستا 

میانجنگل روستا سلیمان 

آباد

پست بانک
ایوب آزادی 

شیری
سایر300300

1آبادهفارسدامداری2341
ایزدخواست خیابان امام 

کوچه شهید آیت
بانک کشاورزی

ایوب رضایی 

رحیمی
سایر300300

سایر500500ایوب کاظمی فردبانک توسعه تعاونفارس فسا ششده1فسافارسزنبور داری2342

2343
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای پل 

فهلیان
سایر500500آتوسا جاویدیصندوق کارآفرینی امید

2344
دامداری 

نژاداصالح شده
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای سر 

تنگ پیر اشکفت
سایر500500آرش محمدی فرصندوق کارآفرینی امید

1ممسنیفارسزنبور داری2345
نورابا د ممسنی روستای 

عالیوند
سایر500500آریا سلطانیپست بانک
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2346
پرورش گاو 

شیری
سایر500500آزاد غالمیصندوق کارآفرینی امیدخرامه، روستای سالمت آباد1خرامهفارس

1ارسنجانفارسمهد کودک2347

شهرستان - استان فارس

- بخش مرکزی- ارسنجان

روستای کتک

سایر500500آسیه زارعیبانک توسعه تعاون

1جهرمفارسدامداری2348
جهرم سیمکان روستای 

بادنجان
بانک کشاورزی

آفتاب نصری 

بادنجانی
سایر250250

سایر500500آمنه رنجبرصندوق کارآفرینی امیدخرم بید صفاشهر1خرم بیدفارستولیدی پوشاک2349

2350
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای گور 

سفید
سایر500500بابا جان زندیبانک کشاورزی

2351
دامداری و 

دامپروری
1مرودشتفارس

مرودشت بخش درودزن 

روستای اشجرد ابرج
سایر500500بابک سلطانی نیابانک کشاورزی

2352
پرورش 

گوسفند وبز
سایر500500باقر ملک حسینیپست بانکاستهبان ایج روستای ابنارک1استهبانفارس

2353
تولید کیک و 

کلوچه
1الرستانفارس

الر بخش مرکزی دهستان 

درز روستای درز
سایر500500بانو تاجیک پورپست بانک

2354

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

سایر500500بانو هوشمندیپست بانکسپیدان روستای ده کهنه1سپیدانفارس

2355
پرورش گاو 

شیری
1دارابفارس

- بخش مرکزی- داراب

روستای - دهستان هشیوار

جمسی

پست بانک
بشیر کرمی 

جمسی
سایر500500

2356

پرورش زنبور 

تولید )عسل 

(عسل

1ممسنیفارس
فارس نوراباد ممسنی شهر 

بابامنیر
سایر500500بشیر نجفیبانک کشاورزی

2357
پرورش بز و 

گوسفند
1دارابفارس

- بخش مرکزی - داراب 

روستای - دهستان فسارود

مادوان

سایر500500بلور قهرمانیپست بانک
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صندوق کارآفرینی امیدسروستان- فارس 1سروستانفارسدامداری2358
بندعلی اکبری 

شوریجه
سایر500500

سایر500500بنیامین بیاتبانک کشاورزیبوانات توجردی1بواناتفارسدامداری2359

1پاسارگادفارسکشاورزی2360
سعادت شهر روستای قایم 

اباد
سایر500500بهادر زارعصندوق کارآفرینی امید

2361
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

کلگاه
سایر500500بهار احمدیبانک توسعه تعاون

سایر500500بهرام بهاریبانک کشاورزیروستای کهنویه- خنج 1خنجفارسدامداری2362

1ممسنیفارسباغ انگور2363
نوراباد ممسنی روستای چاه 

توت
سایر500500بهرام دارابیبانک کشاورزی

2364
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500بهرام رنجبرصندوق کارآفرینی امیدخرم بید دستجرد1خرم بیدفارس

2365

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

سایر500500بهرام علی خانیصندوق کارآفرینی امیدقادراباد روستای محمود اباد3خرم بیدفارس

2366
پرورش بز و 

گوسفند
1کوارفارس

کوار روستای - فارس 

نوروزان
بانک کشاورزی

بهرام منیری 

نوروزانی
سایر500500

2367
پرورش گاو 

شیری
1سپیدانفارس

فارس سپیدان روستای 

کمهر
سایر500200بهرام نوروزیپست بانک

2368
پرورش 

گاوشیری
1دارابفارس

- بخش مرکزی- داراب

روستای - دهستان بختاجرد

شمس اباد

سایر500500بهروز بهزادیپست بانک

2369

بسته بندی 

محصوالت باغی 

انگوری

1ممسنیفارس
فارس ممسنی دشمن 

زیاری روستای دشت تریتاج
سایر500500بهروز کشاورزیبانک کشاورزی

1الرستانفارسکشت بذرغالت2370
الر بخش مرکزی دهستان 

درز روستای بیخویه
سایر500500بهروز مخمدیبانک توسعه تعاون
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2371
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای آب 

بید
سایر500500بهزاد پناهیپست بانک

1ارسنجانفارسپرورش دام2372
شهرستان -استان فارس

دهستان خبریز-ارسنجان
سایر500500بهزاد محمودیبانک کشاورزی

2373
 )دامداری 

گوسفنداری
1اقلیدفارس

شهرک - سده - فارس 

ایگدر
سایر500500بهلول بهرامیبانک کشاورزی

2374
پرورش 

گوسفند و بز
1خرم بیدفارس

 روستای 1خرم بید ناحیه 

شوراب
سایر500500بهمن بهمنیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500بهمن خواجهصندوق کارآفرینی امیدروستای بایگان1فیروزآبادفارسدامپروری2375

2کوارفارستولید قارچ2376
بخش - کوار - فارس 

روستای لهکویه- طسوج 
بانک کشاورزی

بهمن شمس 

مطلق
سایر500500

2377
توسعه پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدخرامه، روستای قشالق1خرامهفارس

بهنام حسامی 

عبدالیوسفی
سایر500500

2378
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500بهنام خادمیصندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای زیاد اباد1ارسنجانفارس

2379
- باغداری 

مرکبات
1ممسنیفارس

فارس ممسنی دشمن 

زیاری روستای دشت تریتاج
بانک کشاورزی

بهنام فریدونی 

صدر
سایر500500

2380

پذیرایی بین 

خدمات )راهی

(رستوران

1فسافارس

جاده -بخش نوبندگان-فسا

اصلی فسا داراب یک 

کیلومتر بعد از امام زاده 

سید شمس الدین

سایر500500بهنام قنبریصندوق کارآفرینی امید

2381
پرورش گاو 

شیری
2کوارفارس

بخش - کوار - فارس 

روستای قنات- طسوج 
بانک کشاورزی

بی بی جان 

احمدی
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدجهرم قطب اباد قلعه تبر1جهرمفارسدامداری2382
بی بی جان 

رحیمی
سایر500500

2383
پرورش دام 

سبک داشتی
سایر500500بید اله دارابیپست بانکنوراباد ممسنی روستای بوان1ممسنیفارس
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2384
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای شور 

جونگان
سایر500500بیژن شهریوربانک توسعه تعاون

2385
لوازم تجهیزات 

پزشکی
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا هرابال 

بلوار امام علی

سایر500500بیژن مظلومپست بانک

1بواناتفارسخرید تراکتور2386
بوانات بخش سرچهان شهر 

کره ای خیابان بهار
سایر500500بیژن هاشمیبانک کشاورزی

2387
پرورش 

گوسفند و بز
1کازرونفارس

-فارس کازرون فامور

روستای عرب فامور
سایر500500پروانه بلوییبانک کشاورزی

2388
پرورش زنبور 

عسل
1ممسنیفارس

شهرستان ممسنی /فارس

روستای شور جونگان
سایر500500پروانه هوشمندیبانک توسعه تعاون

1سپیدانفارسپرورش گوسفند2389

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

سه تالن

سایر500500پرویز باباییبانک کشاورزی

1کازرونفارسدامپروری2390
-مظفرآباد- قایمیه- کازرون 

. منزل پرویز زندی لک
سایر500500پرویز زندی لکپست بانک

1رستمفارستولیدی پوشاک2391
استان فارس شهرستان 

رستم روستای حسین آباد
صندوق کارآفرینی امید

پروین حیدری 

کوجانی
سایر500500

1قیروکارزینفارسزنبورداری2392
- افزر- قیروکارزین- فارس

کردیل
سایر500500پروین عابدینیصندوق کارآفرینی امید

1پاسارگادفارسدامداری2393
شهرستان پاسارگاد روستای 

سرپنیران
سایر500500پروین قربانیصندوق کارآفرینی امید

2394
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500پری چمن اراصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

سایر200200پریجان قایدیصندوق کارآفرینی امیدجهرم روستای کوشکسار1جهرمفارسدامداری2395
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2396

تجهیز چاه 

. کشاورزی 

نصب تابلو برق 

و ترانس

1ممسنیفارس
روستای -ممسنی-فارس

گچگران
سایر500500پژمان کیانیبانک کشاورزی

1کازرونفارساحداث دامداری2397
روستای - قایمیه - کازرون 

.بوشگان دیلمی
سایر500500پیمان اژدها کشپست بانک

2398
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

گلگون
سایر500500پیمان باباساالریبانک کشاورزی

2399
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای چم 

گل
سایر500500پیمان عوض زادهپست بانک

سایر500300تابان رامشی تباربانک کشاورزیروستای میگلی1فیروزآبادفارسدامداری2400

1قیروکارزینفارسکشاورزی2401
-افزر - قیروکارزین - فارس 

 مرند
سایر500500توران آزادیبانک توسعه تعاون

2402
پرورش 

گوسفند و بز
1خرم بیدفارس

فارس خرمبید روستای 

مشکان
صندوق کارآفرینی امید

تیمور حیدری 

فرد
سایر500500

سایر500500ثریا شادکامصندوق کارآفرینی امیدسرپنیران روستای نعیم اباد1پاسارگادفارسدامداری2403

1ممسنیفارسگاوداری2404
نوراباد ممسنی روستای 

سروان جنجان
سایر500500ثریا شریفیپست بانک

2405
پرواربندی دام 

سبک
1فسافارس

- بخش نوبندگان-فسا

روستای صادق آباد
پست بانک

ثمنگل صادقی 

اصل
سایر300300

1ممسنیفارسباغداری2406
نوراباد ممسنی روستای 

جهرم
سایر500500جابر ایزدیپست بانک

2407
پروش گوسفند 

و بز
1الرستانفارس

الر بخش مرکزی روستای 

شاه غیب
سایر500500جابر پاک نیتپست بانک

2408
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500جابر خرمیبانک کشاورزیبوانات روستای مروشکان1بواناتفارس
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1بواناتفارسدامدرای2409
بوانات بخش سرچهان شهر 

کره ای
سایر500500جابر میرزاییبانک کشاورزی

1پاسارگادفارسدامداری2410
فارس شهرستان پاسارگاد 

روستای رحیم اباد
سایر500500جابر هوشیارصندوق کارآفرینی امید

2411
پرورش بزو 

گوسفند
1دارابفارس

-بخش مرکزی - داراب

روستای - دهستان فسارود

پاسخن

پست بانک
جاسم علمداری 

علی آبادی
سایر500500

2412

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

1فراشبندفارس
فارس فراشبند روستای 

منصورآباد
صندوق کارآفرینی امید

جان حسین 

منصوری
سایر500500

2413

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

1فراشبندفارس
فارس فراشبند روستای 

کنارمالک
صندوق کارآفرینی امید

جانی نوروزی 

جعفرلو
سایر10381000

سایر500500جعفر آهنجانبانک کشاورزیدروا.زرین دشت.فارس1زرین دشتفارسپرورش گوسفند2414

2415
پرورش دام 

سبک و سنگین
سایر500500جعفر رنجبربانک کشاورزیفارس خرمبید1خرم بیدفارس

2نی ریزفارسباغداری2416
شهرستان نی ریز بخش 

قطرویه روستای بنه کالغی
سایر300300جعفر رهگذرپست بانک

2417

تولیدی فرش 

دستباف 

گردونه خورشید

58فراشبندفارس

خیا_نوجین_فراشبند_فارس

کوچه _بان اصلی

۱۹شهیدمطهری

سایر980980جعفر فرامرزیبانک توسعه تعاون

سایر500500جعفر محمدیانبانک کشاورزیفارس خرمبید انارک1خرم بیدفارسپرورش گوسفند2418
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2419
دامداری و 

دامپروری
1مرودشتفارس

شهرستان مرودشت بخش 

درودزن روستای قرخلو ابرج
سایر500500جعفرقلی فرهادیبانک کشاورزی

2420
پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امید1خرم یبد ناحیه 1خرم بیدفارس

جالل جعفری 

خرمی
سایر500500

2ارسنجانفارسپرورش قارچ2421

فارس ارسنجان دهستان 

شوراب خ امام حسین جنب 

حسینیه سیدالشهدا

سایر500500جالل کالنتریبانک کشاورزی

سایر300300جالل میرشکاریبانک کشاورزیآباده طشک روستای جزین1نی ریزفارسدامداری2422

2423

سردخانه 

نگهداری 

محصوالت 

غذایی

سایر3300033000جلیل نظریبانک کشاورزی جاده ششده2ایج کیلومتر 7استهبانفارس

صندوق کارآفرینی امیدخرم بید روستای مظفر اباد1خرم بیدفارسپرورش گوسفند2424
جمال الدین 

برزگر
سایر500500

2425
پرورش گاو 

شیری
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

ملیان

سایر300300جمال میریبانک کشاورزی

1پاسارگادفارسدامداری2426
سعادت شهر روستای 

ابوالمهدی
سایر500500جمشید بهمنیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500جمشید پویاصندوق کارآفرینی امیدپاسارگاد روستای دهنو1پاسارگادفارسدامداری2427

1ممسنیفارسباغداری وزراعت2428
نوراباد ممسنی روستای چاه 

توت
سایر500500جمشید دارابیبانک کشاورزی

2429
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای دم 

قنات جونگان
صندوق کارآفرینی امید

جمشید رسولی 

یاد کوری
سایر500500

3آبادهفارسگاوداری شیری2430

آباده، بیدک، روستای علی 

آباد، روبروی راه چنار، جنب 

خط راه آهن

سایر87008700جمشید طیبیبانک کشاورزی
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2431
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی بخش ماهور 

میالتی روستای قزمزاری
سایر500500جمشید محمدیبانک توسعه تعاون

1ممسنیفارسزنبور داری2432
نوراباد ممسنی روستای 

پسکی دلی مرزیان
سایر500500جمشید محمدیبانک توسعه تعاون

سایر500500جمشید مفتاحیصندوق کارآفرینی امیدپاسارگاد روستای ابوالوردی1پاسارگادفارسدامداری2433

1شیرازفارسزنبور داری2434
- قره باغ - شیراز - فارس 

روستای خیر آباد
سایر500500جمشید یعقوبیپست بانک

2435
پرورش گل 

محمدی
1بواناتفارس

بوانات فخراباد کوچه شهید 

ایاز برزگر
سایر500500جمیله برزگرصندوق کارآفرینی امید

2436
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای دم 

قنات جونگان
سایر500500جمیله شهریوربانک کشاورزی

1پاسارگادفارسگلیم بافی2437
شهرستان پاسارگاد روستای 

سرپنیران
صندوق کارآفرینی امید

جمیله کاظمی 

نژاد
سایر200200

سایر500500جهان بس قربانیصندوق کارآفرینی امیدروستای جهاداباد1فیروزآبادفارسدامپروری2438

2439

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

1سپیدانفارس
فارس سپیدان همایجان 

روستای آبگرم
سایر500400جهان پور آزادیبانک کشاورزی

2440
پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدخرامه، روستای کفدهک1خرامهفارس

جهانبخش 

آدوسی
سایر500500

1ممسنیفارسباغداری انگور2441
نوراباد ممسنی روستای آب 

گشنه
سایر500500جهانزیر زارعیبانک کشاورزی

2442
خرید ادوات 

تراکتور
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

قره گزلو

بانک کشاورزی
جهانگیر 

شامحمدی
سایر500500

2443
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500جواد انصاریصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید حاجی اباد1خرم بیدفارس
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2444
پرورش 

گوسفند و بز
1الرستانفارس

الر بخش مرکزی روستای 

کهنه
سایر500500جواد باهنربانک توسعه تعاون

1بواناتفارسدامپروری2445
بوانات بخش سرچهان 

روستای مروشکان
سایر500500جواد خرمیبانک کشاورزی

2446
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500جواد دور از وطنصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبیدبنگشت1خرم بیدفارس

1ممسنیفارسباغداری2447
نوراباد ممسنی روستای رود 

شیر
سایر500500جواد زارع خفریبانک توسعه تعاون

2448
پرورش 

گوسفند ودام
2ارسنجانفارس

فارس ارسنجان مرکزی 

روستای شرق اباد
سایر500500جواد شهابیبانک کشاورزی

1جهرمفارسدامداری2449
جهرم صادق اباد روبرو گلزار 

شهدا
سایر500500جواد فرزین فرصندوق کارآفرینی امید

2450
پرورش 

گوسفند و بز
1فسافارس

فسا بخش مرکزی روستا 

صحرارود
صندوق کارآفرینی امید

چاکررضا رعیتی 

نژاد
سایر500500

2451

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

سایر500500چنگیز جعفریپست بانکسپیدان روستای قنات1سپیدانفارس

سایر500500حامد رساییبانک توسعه تعاون60جهرم بلوار رهبری کوچه1جهرمفارسدامداری2452

2453

کشت گندم و 

جو و آبیاری 

تحت فشار

1اقلیدفارس
اقلید بخش مرکزی روستای 

خنجشت
سایر375375حامد شجاعیبانک توسعه تعاون

2454
پروش گوسفند 

و بز
1استهبانفارس

-بخش رونیز -استهبان

بلوار -روستای مبارک آباد

چمران

سایر500500حامد مبارکیبانک توسعه تعاون

2455
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500حبیب پاساالریصندوق کارآفرینی امیدجهرم روستای بهجان1جهرمفارس

2456
پرورش دام 

سبک
1الرستانفارس

- بخش مرکزی- الرستان

روستای چانهر
سایر500500حبیب پورطیبیپست بانک
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صندوق کارآفرینی امیدسروستان- فارس 1سروستانفارسدامداری2457
حبیب خانی 

کمال آبادی
سایر500500

1فسافارسدامداری2458
فسا ششده و قره بالغ 

روستای قاسم آباد
بانک کشاورزی

حبیب دوگانی 

آغچغلو
سایر500500

1نی ریزفارستولید پسته2459
روستای - بخش پشتکوه

غوری
سایر500500حجت اله قراییبانک کشاورزی

1بواناتفارسدامداری2460
بوانات بخش سرچهان 

عشایر دوچاهی
سایر500500حجت اله مهدویبانک کشاورزی

1جهرمفارسکشاورزی2461
جهرم هکان روستای 

میرچکی
بانک توسعه تعاون

حجت اله نام 

اوری
سایر500500

2462
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500حجت رنجبرصندوق کارآفرینی امیدخرم بید روستای کرون1خرم بیدفارس

2463
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500حجت مسعودیصندوق کارآفرینی امید1خرم یبد ناحیه 1خرم بیدفارس

2464
پرورش و 

نگهداری دام
2استهبانفارس

-بخش رونیز-استهبان

کوچه -روستای گرده

نزدیک منبع -بهداشت 

ابیاری

سایر500500حجت نوبندگانیبانک کشاورزی

2465

نقش بر جسته 

کاری روی 

سفال

1کازرونفارس
- بخش جره باالده- کازرون 

.روستای دادین علیا
سایر500500حزب اهلل مرادپورصندوق کارآفرینی امید

2466
پرورش قارچ 

خوراکی
1خرامهفارس

فارس شهرستان خرامه 

بخش کربال روستای کمجان
سایر200200حسام زارعصندوق کارآفرینی امید

2467
پرورش گاو 

شیری
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

ایاسجان

سایر500500حسام کرمیبانک کشاورزی
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2468
پرورش گاو 

شیری
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

شیدان

سایر360360حسن ابرهیمیبانک کشاورزی

1ممسنیفارسباغداری2469
نوراباد ممسنی روستای مهر 

آوا
سایر500500حسن احمدیپست بانک

بانک کشاورزینوراباد ممسنی بابا منیر1ممسنیفارسزنبور داری2470
حسن افخمی 

عمله
سایر500500

1قیروکارزینفارسبزداری2471
تنگ - قیروکارزین- فارس

عشایر سیار- کارزین
صندوق کارآفرینی امید

حسن امیری 

قرغانی
سایر500500

1دارابفارسباغداری2472

- بخش مرکزی- داراب 

شهرک - دهستان فسارود

فجر

سایر500500حسن ایزدیپست بانک

2473
پرواربندی 

گوساله
1فسافارس

روستای -بخش مرکزی-فسا

جنب مسجد -کوشکقاضی 

جامع کوچه شهید تیموری

پست بانک
حسن ترابی 

کوشکقاضی
سایر400400

2474
پرورش دام 

سبک و سنگین
سایر500500حسن جمالیبانک کشاورزیفارس خرمبید1خرم بیدفارس

2475
پرورش 

گاوپرواری
2کوارفارس

روستای فتح - کوار - فارس 

آباد
بانک کشاورزی

حسن چوپانی 

دهداری
سایر500500

2476
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

جویجان
سایر500500حسن حیدریبانک توسعه تعاون

سایر500300حسن روشنبانک کشاورزیبوانات بخش مرکزی جیان1بواناتفارسپرورش دام2477

2478
صنایع چوب و 

MDF
1مرودشتفارس

-مرکزی-مرودشت-فارس

کناره
سایر500500حسن زارعبانک توسعه تعاون
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1سپیدانفارسنانوایی2479

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا هرابال 

جنب بخشداری کوچه 

3ایمان 

سایر500500حسن زارعبانک توسعه تعاون

2480
کاشت گیاهان 

دارویی
سایر500500حسن سجادپورصندوق کارآفرینی امیدخرم بید قادرآباد1خرم بیدفارس

1دارابفارسباغداری انار2481

- بخش جنت - داراب

-دهستان قلعه بیابان 

روستای شهدای عشایر قلعه 

بیابان

سایر500500حسن شهسواریبانک توسعه تعاون

2482
پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امید1خرم بید ناحیه1خرم بیدفارس

حسن عرب 

جعفری
سایر500500

2483
پرورش 

گوسفند و بز
1فسافارس

فارس فسا ششده روستای 

دیندارلو
صندوق کارآفرینی امید

حسن غلباش 

اینالو
سایر500500

2484
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500حسن فرج زادهصندوق کارآفرینی امیدبوانات جیان دهنو1بواناتفارس

1پاسارگادفارسدامداری2485
شهرستان پاسارگاد روستای 

سرپنیران
سایر500500حسن کریمیصندوق کارآفرینی امید

2486
پرورش گاو 

شیری
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

کمال اباد

بانک کشاورزی
حسن کمالی 

لیرمنجانی
سایر500500

2487

پرورش 

گوسفند 

فروش )

(تولیدات دامی 

1گراشفارس
روستای لب - گراش-فارس 

اشکن
سایر250250حسن مرادیبانک کشاورزی

2488

خدمات 

کامپیوتری و 

اینترنتی

1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا هرابال 

خیابان معلم

سایر500500حسن معامله گرپست بانک
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1نی ریزفارسدامداری2489
آباده طشک روستای 

شهرک مهدوی
سایر250250حسن مهدویبانک کشاورزی

1ممسنیفارسباغداری2490
نوراباد ممسنی روستای 

بردنگان
سایر500500حسن یوسفی فربانک توسعه تعاون

1آبادهفارسپرورش گوسفند2491
آباده بهمن روستای عباس 

آباد
سایر500500حسین اسدیپست بانک

2492
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500حسین اسدیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

1شیرازفارسدامداری2493
شیراز داریون روستای دین 

دارلو
سایر500500حسین اعتمادیبانک کشاورزی

2494
پرورش 

گوسفند داشتی
1سپیدانفارس

فارس سپیدان بصورت 

عشایر سیار
سایر500500حسین امینیبانک کشاورزی

2495
پرورش 

گوسفند و بز
1خرامهفارس

خرامه، روستای معزآباد 

جابری
سایر500500حسین انصاریصندوق کارآفرینی امید

2496

خرید و فروش 

دام و فرآوری 

محصوالت دامی

1مرودشتفارس
مرودشت مرکزی روستایی 

فتح آباد
بانک توسعه تعاون

حسین باقری 

کندازی
سایر550550

2497
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500حسین بذرگرصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

سایر500500حسین برزگرصندوق کارآفرینی امیدخرم بید روستای مظفر اباد1خرم بیدفارسپرورش گوسفند2498

1پاسارگادفارسدامداری2499
سعادت شهر روستای 

ابوالمهدی
سایر500500حسین بهمنیصندوق کارآفرینی امید

2500
پرورش 

گوسفند و بز
1الرستانفارس

استان فارس شهرستان 

الرستان بخش جویم 

روستای چاگزی

سایر500500حسین پورمرادیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1الرستانفارسکشاورزی2501
الر بخش صحرای باغ 

عمادده
سایر500500حسین چوپانیپست بانک

سایر500500حسین حسینیصندوق کارآفرینی امیدسروستان- فارس 1سروستانفارسدامداری2502

2503
کاشت گیاهان 

دارویی
صندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

حسین خسروی 

فرد
سایر500500

1نی ریزفارسباغداری مرکبات2504
شهرستان نی ریز بخش 

قطرویه روستای بنه کالغی
سایر500300حسین داشتهپست بانک

1المردفارسپرورش بز2505

شهرستان - استان فارس 

- بخش مرکزی - المرد 

روستای - دهستان سیگار 

(اسدآباد پنگرویه)پنگرویه 

سایر400400حسین دالورپست بانک

2506

مغازه داری 

 (تولیدی )

خیاطی

1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا شهر 

بیضا محله پشت باغ

سایر500200حسین رضاییپست بانک

2507
پرورش 

گاوشیری
1فسافارس

فارس فسا شیبکوه روستای 

سنان
بانک کشاورزی

حسین رعیت 

پیشه
سایر500500

2508
کاشت گیاهان 

دارویی
سایر500500حسین رنجبرصندوق کارآفرینی امیدخرم بید صفاشهر1خرم بیدفارس

2509
پرورش قارچ 

خوراکی
1خرامهفارس

فارس شهرستان خرامه 

بخش کربال روستای کمجان
سایر200200حسین زارعصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدسرپنیران روستای کتوری1پاسارگادفارسدامداری2510
حسین سلیمانی 

نژاد
سایر500500

پست بانکفسا خیراباد جنگل1فسافارسپرورش گوسفند2511
حسین سلیمی 

کوچی
سایر400400

صندوق کارآفرینی امیدمورج شهرک1فیروزآبادفارسگاوداری2512
حسین شهریاری 

پور
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر500500حسین شیروانیصندوق کارآفرینی امیدپاسارگاد روستای ابوالوردی1پاسارگادفارسدامداری2513

بانک توسعه تعاونقنات1کوارفارسپرورش قارچ2514
حسین کرم پور 

قنات
سایر500500

1پاسارگادفارسدامداری2515
فارس شهرستان پاسارگاد 

روستای اکبراباد
سایر500500حسین کریمیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500حسین کریمیصندوق کارآفرینی امیدپاسارگاد روستای ابوالوردی1پاسارگادفارسگیاهان دارویی2516

1دارابفارسنانوایی2517

- بخش مرکزی- داراب 

روستای - دهستان بختاجرد

برآب

سایر500500حسین کوچکیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500حسین گورکانیصندوق کارآفرینی امیدروستای بایگان1فیروزآبادفارسدامپروری2518

2519
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای دم 

قنات جونگان
سایر500500حسین محمدیپست بانک

2520
پرورش گاو 

شیری
سایر500500حسین نجفیصندوق کارآفرینی امیدخرامه، روستای حسین آباد1خرامهفارس

2521

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

1سپیدانفارس

- خفری - سپیدان مرکزی 

روستای پاتل - ممبلو 

رحیمی

پست بانک
حکیمه زاهدیان 

کیش
سایر500250

1ممسنیفارسگاوداری2522
نوراباد ممسنی روستای تل 

خندق جونگان
سایر500500حکیمه سلمانیصندوق کارآفرینی امید

1ممسنیفارسباغداری وزراعت2523
نوراباد ممسنی روستای چاه 

چنار
سایر500500حمد اله اکبریبانک کشاورزی

2524
کاشت درخت 

انگور
1ممسنیفارس

فارس ممسنی دشمن 

زیاری روستای دشت تیرتاج
سایر500500حمداله کشاورزیبانک کشاورزی

سایر500500حمزه برزگربانک کشاورزیخرم بید روستای قاضیان1خرم بیدفارسکشاورزی2525

1پاسارگادفارسدامداری2526
سعادت شهر روستای 

ابوالمهدی
سایر500500حمزه بهمنیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر500500حمید اشرفصندوق کارآفرینی امیدسنگبر1بواناتفارسزنبورداری2527

2528
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای مال 

حاجی
سایر500500حمید انصاریبانک توسعه تعاون

2529
پرورش 

گوسفند و بز
1قیروکارزینفارس

امام - قیروکارزین - فارس 

شهر
سایر500500حمید آزادیصندوق کارآفرینی امید

1ممسنیفارسزنبور داری2530
نوراباد ممسنی روستای 

کلگاه
سایر500500حمید جلیلیپست بانک

2531
پرورش 

گاوشیری
3استهبانفارس

-روستای علی اباد-استهبان

خ امیرکبیر
بانک کشاورزی

حمید 

جوکاردهویی
سایر500500

2532
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

فهلیان
سایر500500حمید حسینیبانک توسعه تعاون

سایر500500حمید رضا قربانیبانک کشاورزی1خرم بید ناحیه1خرم بیدفارسدامداری2533

1ممسنیفارسکشاورزی2534
نوراباد ممسنی روستای 

آهنگری
بانک توسعه تعاون

حمید رضا 

معصومی بابا 

عربی

سایر500500

2535
توسعه خدمات 

اینترنتی
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا هرابال 

خیابان معلم

سایر500500حمید رضا نادریبانک توسعه تعاون

2536
زنبور داری و 

تولید عسل
1کازرونفارس

-خیابان پزشکیان - کازرون 

جنب مسجد -  باقرآباد 

.وردی... شهید اله

پست بانک
حمید رضا 

نوروزی
سایر500150

2537
پرورش بزو 

گوسفند
1شیرازفارس

-بخش مرکزی-شیراز 

روستای -دهستان بید زرد 

محمود اباد ساختمان

سایر500500حمید رنجبربانک کشاورزی

2538
کشاورزی قطره 

ای
1بواناتفارس

بوانات جیان شهرک قایم 

ردیف سه
سایر500500حمید روستاییپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2539
پرورش دام 

سبک و سنگین
سایر500500حمید ساریخانیبانک کشاورزیفارس خرمبید1خرم بیدفارس

2540
پرورش 

گوسفند داشتی
1سپیدانفارس

فارس سپیدان همایجان 

عشایر
بانک کشاورزی

حمید صالحی 

فرد
سایر500500

سایر500500حمید عبدلیبانک کشاورزیحاجی اباد.زرین دشت.فارس1زرین دشتفارسپرواربندی بره2541

1شیرازفارسپرورش گوسفند2542

شیراز دهستان سیاخ 

دارونگون منطقه شوراب 

روستای دهداری

سایر600500حمید کبیری فربانک کشاورزی

2543

کارگاه پخت 

 )شیره انگور 

(شیره پزی 

1ممسنیفارس
فارس ممسنی دشمن 

زیاری روستای دشت تیرتاج
سایر500500حمید کشاورزیپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدسروستان- فارس 1سروستانفارسدامداری2544
حمید کوهی چاه 

انجیری
سایر500500

سایر500500حمید محرابیصندوق کارآفرینی امیدسروستان- فارس 1سروستانفارسدامداری2545

1پاسارگادفارسدامداری2546
شهرستان پاسارگاد روستای 

دولت آباد
صندوق کارآفرینی امید

حمیدرضا حاصل 

پور
سایر500500

1ممسنیفارسگاوداری شیری2547
نوراباد ممسنی روستای مرغ 

بزرگ
سایر300300حمیده جعفریپست بانک

2548
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

شهرستان ممسنی /فارس

شور جونگان
بانک توسعه تعاون

حمیده زارع 

خفری
سایر500500

2549
پرورش گاو 

شیری
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

قره گزلو

سایر500500حمیده قره گزلوبانک کشاورزی

سایر100100حمیرا شهبازیبانک توسعه تعاونفراشبند روستای خور1فراشبندفارسگلیم بافی2550

صندوق کارآفرینی امید1خرم یبد ناحیه 1خرم بیدفارسدامداری2551
حمیرا نظری 

سرمازه
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2552

دوخت مانتو و 

شلوار و لباس 

زنانه سفارشی

سایر500500حیاء قادریصندوق کارآفرینی امیدروستای سده- خنج 2خنجفارس

2553
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500حیدر روستاییصندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای نظام آباد1ارسنجانفارس

1گراشفارسپرورش گوسفند2554
روستای -گراش -فارس 

محمد زینا
سایر500500حیدر نجفیبانک کشاورزی

2555
تعویض روغنی 

و پنچرگیری
1الرستانفارس

استان فارس شهرستان 

الرستان بخش جویم 

روستای منصور آباد

سایر375375خالق خرسندپست بانک

سایر500500خان بابا زارعیصندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای مقبل آباد1ارسنجانفارسپرورش دام2556

2557
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

طالقانی
سایر500500خانم جعفریبانک کشاورزی

2558
پرورش 

گوسفند و بز
1کازرونفارس

بخش جره - فارس کازرون

- دادین-شهر باالده- باالده 

بعد از پل سرمشهد

سایر500500خانی زندی لکبانک کشاورزی

سایر500500خاور روستابانک کشاورزیارسنجان روستای احمدآباد1ارسنجانفارسدامداری2559

سایر500500خدا کرم بقریبانک کشاورزیبخش پشتکوه1نی ریزفارسدامپروری2560

1نی ریزفارسدامپروری2561
روستای -بخش مرکزی

نصیرآباد
سایر500500خدابخش دهقانبانک کشاورزی

2562
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای آب 

بید
بانک توسعه تعاون

خداخواست 

خلفیان
سایر500500

2563
پرورش گاو 

شیری
1خرامهفارس

خرامه، روستای معزآباد 

گورگیر
سایر500500خداخواست زارعصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدسروستان- فارس 1سروستانفارسدامداری2564
خداخواست 

صفری
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2565
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای پر 

بنار
پست بانک

خداخواست 

گودرزی
سایر500500

1پاسارگادفارسکشاورزی2566
سعادت شهر روستای 

قصردشت
صندوق کارآفرینی امید

خداداد رمضان 

پور
سایر500500

2567
پرورش 

گوسفند و بز
1دارابفارس

خرامه، روستای معزآباد 

گورگیر
سایر500500خدیجه بذرگرصندوق کارآفرینی امید

1سپیدانفارسپرورش گوسفند2568

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

فخر اباد

بانک کشاورزی
خدیجه شعبانی 

نسب
سایر500500

2569
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای چاه 

چنار
سایر50050خسرو امیریصندوق کارآفرینی امید

2570
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

فهلیان
سایر500500خسرو فریدیبانک توسعه تعاون

2571
پروش گوسفند 

و بز
1الرستانفارس

الر بخش مرکزی روستای 

کهنه
سایر500500خسرو یوسف زادهبانک توسعه تعاون

1رستمفارسخرید تراکتور2572

استان فارس شهرستان 

رستم روستای کرم آباد 

کوچه دوم بعد از مسجد

سایر500500خلیفه رستمیصندوق کارآفرینی امید

2573
کاشت گیاهان 

دارویی
سایر500500خلیل بهادریصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

1پاسارگادفارسدامداری2574
فارس شهرستان پاسارگاد 

روستای اکبراباد
سایر500500خلیل حاجی پورصندوق کارآفرینی امید

2575
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

پسکی دلی مرزیان
سایر500500خون باز محمدیپست بانک

1رستمفارسدامداری2576
استان فارس شهرستان 

رستم روستای پهون
سایر500500خیراله کرمی نژادصندوق کارآفرینی امید

2577
پرورش 

گوسفند و بز
1فسافارس

فسا بخش مرکزی 

میانجنگل روستا خیرآباد
بانک توسعه تعاون

داداله کریمی 

کوچی
سایر400400



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2578
پرورش قارچ 

خوراکی
1پاسارگادفارس

سعادت شهر روستای حسن 

اباد کمین
سایر500500داداله نگهداریصندوق کارآفرینی امید

2579
طرح احداث 

گاوداری
1کازرونفارس

کوهمره - کازرون قایمیه 

روستای تردان بعد -نودان 

از مسجد امام زمان

سایر500500داراب جمشیدیپست بانک

2580
- دامداری

اصالح نژاد
1رستمفارس

استان فارس شهرستان 

رستم روستای حسین آباد
سایر500500داراب رضاییصندوق کارآفرینی امید

2581
پرورش گاو 

شیری
1سپیدانفارس

فارس سپیدان بخش بیضا 

روستای صادق اباد
سایر300300داریوش کشاورزبانک کشاورزی

1پاسارگادفارسکشاورزی2582
سعادت شهر روستای 

اکبراباد
صندوق کارآفرینی امید

داود زارعی 

کردشولی
سایر500500

سایر500500داود وطن خواهبانک کشاورزیفنجان1بواناتفارسگاوداری2583

2584
پرورش دام 

سبک و سنگین
سایر500500داوود بخشیبانک کشاورزیفارس خرمبید1خرم بیدفارس

پست بانکروستای شتوان- الرستان1الرستانفارسدامداری2585
دختربس کوهی 

نژاد
سایر500500

سایر100100دلبر رحمانیبانک توسعه تعاونفراشبند روستای خور1فراشبندفارسگلیم بافی2586

سایر500500دیانت طیبیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارسکشاورزی2587

2588
پرورش 

گوسفند وبز
صندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

ذبیح اله حسین 

پور
سایر500500

1فسافارسپرورش گوساله2589
فسا بخش مرکزی روستا 

صحرارود
سایر400400ذبیح اله زارعیپست بانک

2590
پرورش دام 

سبک و سنگین
1خرم بیدفارس

فارس خرمبید روستای 

دلونظر
سایر500500ذبیح اله محمدیبانک کشاورزی

2591
کاشت گیاهان 

دارویی
1خرم بیدفارس

 روستای 1خرم بید ناحیه

قنات نو سرملکی
سایر500500راحله کریمیصندوق کارآفرینی امید
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2592
پرورش شتر 

مرغ
سایر500500راضیه جهانگیریپست بانکآباده رحیم آباد1آبادهفارس

2593
پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدخرم بید روستای خرمی1خرم بیدفارس

راضیه سادات 

حسینی
سایر500500

2594

پرورش 

بلدرچین و مرغ 

بومی

1سپیدانفارس
فارس سپیدان روستای 

چهارمور
سایر500500راضیه صالونیبانک کشاورزی

2595
پرورش بزو 

گوسفند
1دارابفارس

- بخش مرکزی- داراب

روستای - دهستان هشیوار

آشیب

سایر300300راضیه عسکریپست بانک

1جهرمفارسدامداری2596
جهرم سیمکان روستای قم 

اباد
صندوق کارآفرینی امید

رامین حیاتی 

گله زن
سایر500500

1قیروکارزینفارسبزداری2597
فارس قیر زاخروییه مزرعه 

پهن
صندوق کارآفرینی امید

رامین محمدی 

توللی
سایر500500

1کازرونفارسدامداری2598

بخش جره -کازرون-فارس 

-دهستان جره-باالده

روستای والی آباد

سایر500500راه نما والیپست بانک

1پاسارگادفارسدامداری2599
سعادت شهر روستای 

اکبراباد
سایر500500ربابه کاظمیصندوق کارآفرینی امید

1پاسارگادفارسدامداری2600
شهرستان پاسارگاد روستای 

سرپنیران
سایر500500ربابه مهراورصندوق کارآفرینی امید

2601
پرورش دام 

سبک و سنگین
سایر500500رحمان بخشیبانک کشاورزیفارس خرمبید1خرم بیدفارس

2602
پرورش 

گوسفند و بز
1استهبانفارس

روستای علی -رونیز

خ امیرالمومنین-آبادشمس
سایر500500رحمان پرموپست بانک

2603
دامداری و 

دامپروری
1مرودشتفارس

مرودشت بخش درودزن 

روستای اشجرد ابرج
سایر500500رحمان دشتکیبانک کشاورزی
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اشتغال 

مستقیم
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1سپیدانفارسپرورش گوسفند2604

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

مقصود اباد

سایر500500رحمان نیک بختبانک کشاورزی

2605
پرورش 

گوسفند و بز
1بواناتفارس

بوانات بخش سرچهان شهر 

کره ای عشایر چرک گازه
سایر500500رحمت اله زارعبانک کشاورزی

2606
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیسپیدان روستای باغستان1سپیدانفارس

رحمت اله 

صالحی
سایر200200

2607
تولید لحاف و 

تشک
1بواناتفارس

بوانات شهرک ولی عصر 

بیست متری دوم
سایر500500رحمت شبانیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدسروستان- فارس 1سروستانفارسدامداری2608
رحمن کاظمی 

میرکی
سایر500500

1پاسارگادفارسدامداری2609
سعادت شهر روستای وکیل 

اباد
سایر500500رحمن مردانهصندوق کارآفرینی امید

2610
پرورش 

گوسفند و بز
1استهبانفارس

-بخش رونیز-استهبان

کوچه -روستای رونیز سفلی

نانوایی

بانک کشاورزی
رحیم حاتمی 

رونیز سفال
سایر500500

2611

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

1سپیدانفارس
فارس سپیدان کمهر 

روستای مورزیان
بانک کشاورزی

رحیم غفاری 

خارستان
سایر500500

1مهرفارسگلیم بافی2612
اسیر -فارس شهرستان مهر 

شهرک امام خمینی
سایر100100رخسر زارعیصندوق کارآفرینی امید

2613
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای دم 

قنات جونگان
سایر500500رخشان محمدیبانک کشاورزی

سایر600500رستم آزادیبانک کشاورزیقیر امام شهر- فارس1قیروکارزینفارسبزداری2614

2615
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500رسول باباخانیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1الرستانفارسخرید تراکتور2616
الر بخش مرکزی دهستان 

درز روستای درز
سایر500500رسول پژمانبانک توسعه تعاون

2617
پرورش 

گاوشیری
سایر500500رسول رحیمی رادبانک کشاورزیارسنجان روستای کفر1ارسنجانفارس

1سپیدانفارسجوشکاری2618

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا محله 

پشت باع کوچه جماران 

جنب مسجد صاحب الزمان

پست بانک
رسول زارع 

خلیلی
سایر500250

2619
دامداری و 

دامپروری
1مرودشتفارس

مرودشت بخش درودزن 

روستای جونکی رامجرد
سایر500500رسول سایه افکنبانک کشاورزی

1ممسنیفارسباغداری انگور2620
نوراباد ممسنی روستای 

گلگون دشمن زیاری
سایر500500رضا آزادگانبانک کشاورزی

1فسافارسپرورش گوسفند2621
فسا بخش مرکزی روستا 

بانیان
بانک توسعه تعاون

رضا بازیاری 

بانیانی
سایر400400

2622
پرورش زنبور 

عسل
1فسافارس

. ششده و قره بالغ. فسا

کوچه .روستای امیر حاجیلو

شهید جعفر رستمی

سایر500500رضا خادمیبانک کشاورزی

2623
پرورش 

گوسفند و بز
1خرم بیدفارس

خرم بید قادرآباد بلوار امام 

خمینی
سایر500500رضا خسرویصندوق کارآفرینی امید

2624
کاشت گیاهان 

دارویی
سایر500500رضا دلشادصندوق کارآفرینی امید1خرم بید ناحیه1خرم بیدفارس

1پاسارگادفارسدامداری2625
فارس شهرستان پاسارگاد 

روستای اکبراباد
صندوق کارآفرینی امید

رضا زارعی 

کردشولی
سایر500500

2جهرمفارسدامداری2626
جهرم حیدراباد روستای 

صادق اباد
صندوق کارآفرینی امید

رضا سلیمی 

کوچی
سایر500500

1سپیدانفارسپرورش گوسفند2627
فارس بیضا روستای علی 

آباد تنگ
سایر500500رضا سینابانک کشاورزی
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1نی ریزفارسباغداری2628
روستای تل -بخش مرکزی

مهتابی
سایر400300رضا علی خانیبانک کشاورزی

سایر500500رضا کریم زادهبانک کشاورزیآباده طشک روستای طشک1نی ریزفارسپرورش بوقلمون2629

2630
کاشت گیاهان 

دارویی
سایر500500رضا کریمیصندوق کارآفرینی امید دادنجان1خرم بید ناحیه1خرم بیدفارس

2631
پرورش گاو 

شیری
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

صادق اباد

سایر500500رضا مردانیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدسرپنیران شهرک وحدت1پاسارگادفارسدامداری2632
رضا ملک 

حسینی
سایر500500

1پاسارگادفارسدامداری2633
شهرستان پاسارگاد روستای 

مبارک اباد
سایر500500رضا هوشیارصندوق کارآفرینی امید

سایر500500رضوان دانشوربانک توسعه تعاونآباده سورمق خیابان معلم1آبادهفارسآتلیه عکاسی2634

سایر300300رضوان روستاییپست بانکارسنجان روستای نظام اباد1ارسنجانفارستولیدی پوشاک2635

2636
کارگاه فرش 

دستبافت
10پاسارگادفارس

بخش پاسارگاد روستای 

کردشول
پست بانک

رعنا مددی گله 

زن
سایر10001000

1پاسارگادفارسپرورش دام2637
شهرستان پاسارگاد روستای 

سرپنیران
سایر500500رقیه باقریصندوق کارآفرینی امید

1فسافارسپرورش گوسفند2638
فسا بخش نوبندگان روستا 

صالح آباد
بانک توسعه تعاون

رقیه پارسایی 

قادرآبادی
سایر400400

بانک کشاورزیممیند روستای تنگ ریز1فیروزآبادفارسعرقیات گیری2639
رقیه رضایی 

تنگ ریزی
سایر500500

2کوارفارسپرورش گوسفند2640
دهستان - کوار - فارس 

روستای خورگان- طسوج 
سایر500500رقیه قهرمانیپست بانک

1آبادهفارسگاو داری شیری2641
آباده مزرعه امام حسن 

عسکری
سایر500500رمضان منصوریپست بانک
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1ممسنیفارسباغداری2642
نوراباد ممسنی روستای چاه 

توت
سایر500500رهام دارابیبانک توسعه تعاون

2643
پرورش 

گوسفند و بز
1خرم بیدفارس

شهرک  - 2صفاشهر ناحیه 

خیابان فجر-شهید باهنر 
سایر500500روح اله ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

1سپیدانفارسسوپرمارکت2644
فارس سپیدان روستای 

برشنه
پست بانک

روح اله بهروز 

برشنه
سایر300300

1الرستانفارسکشت غالت2645
الر بخش مرکزی روستای 

کهنه
سایر500500روح اله جنگجوبانک توسعه تعاون

سایر500500روح اله طیبیبانک کشاورزی2خرم بید ناحیه1خرم بیدفارسدامداری2646

صندوق کارآفرینی امیدهنگام- قیروکارزین- فارس1قیروکارزینفارسکشاورزی2647
روح اله غالمی 

پور کرمانی
سایر500500

1نی ریزفارسباغداری2648
شهرستان نی ریز بخش 

قطرویه شهرک وزیره
سایر300150روح اله فتحیپست بانک

2649
دامداری و 

دامپروری
1مرودشتفارس

مرودشت بخش درودزن 

روستای درودزن روستای 

درودزن

بانک کشاورزی
روح اله کاظمی 

کیا
سایر500500

2650
کاشت گیاهان 

دارویی
سایر500500روح اله کریمیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

2651
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

باجگاه
سایر500500روح اله لشکریپست بانک

2652
پرورش 

گوسفند و بز
1مرودشتفارس

مرودشت مرکزی روستایی 

گلدشت علیا
سایر500500روح اله لطفیبانک کشاورزی

سایر500500روح اله ولیشاهیصندوق کارآفرینی امیدپاسارگاد روستای ابوالوردی1پاسارگادفارسدامداری2653

سایر100100رودابه لطیف پوربانک توسعه تعاونفراشبند روستای آویز1فراشبندفارسگلیم بافی2654

2655
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500رویا ساریخانیصندوق کارآفرینی امیدخرم بید صفاشهر1خرم بیدفارس
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2656
پرورش بز و 

گوسفند
1دارابفارس

- بخش مرکزی - داراب 

- دهستان بختاجرد 

روستای عطابخش

سایر500500ریحان عطاییبانک کشاورزی

2657
خوار و بار 

فروشی
1دارابفارس

فارس داراب فورگ روستای 

قالتویه
سایر500500زاغی بهزادی نیاپست بانک

1فسافارسپرورش گوساله2658
-فسا بخش نوبندگان 

نوبندگان
بانک توسعه تعاون

زرتاج شاه 

حسینی 

نوبندگانی

سایر500500

1پاسارگادفارسدامداری2659
شهرستان پاسارگاد روستای 

سرپنیران
سایر500500زری نام آورصندوق کارآفرینی امید

1الرستانفارسدامداری2660

استان فارس شهرستان 

الرستان بخش جویم 

روستای خرده دره

سایر500500زلیخا دشواریبانک کشاورزی

سایر200200زهرا اسمعیلیصندوق کارآفرینی امیدروستای سرخ آباد2ارسنجانفارسکارگاه خیاطی2661

2662
فروش گیاهان 

دارویی
سایر500500زهرا اکبریبانک توسعه تعاونفارس قیروکارزین کارزین1قیروکارزینفارس

سایر500500زهرا اکبریصندوق کارآفرینی امیدخرم بید روستای شیرین اباد1خرم بیدفارسپرورش گوسفند2663

سایر500500زهرا رییسیانصندوق کارآفرینی امیدبوانات بخش مرکزی سوریان1بواناتفارسگاوداری2664

2665
خواربار فروشی 

(مواد غذایی )
1سپیدانفارس

فارس سپیدان همایجان 

راشک علیا
سایر100100زهرا شفیعیپست بانک

1شیرازفارسگاوداری2666

روستای -بخش ارژن-فارس

دهستان -کوهمره سرخی 

اسالم آباد

بانک کشاورزی
زهرا شکوهی 

کیان
سایر500500

1جهرمفارستولید مرکبات2667
 –خفر  –جهرم  –فارس 

روستای مورچگی –گوکان 
بانک کشاورزی

زهرا عسکری 

راهکانی
سایر500500
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2668
پیش دبستانی 

و مهد کودک
1فسافارس

فسا بخش مرکزی روستا 

کوشکقاضی
سایر300300زهرا فتحیپست بانک

2669
پرورش بز و 

گوسفند
1دارابفارس

- بخش مرکزی - داراب 

روستای - دهستان بالش

مروارید

سایر300300زهرا فداییپست بانک

سایر600500زهرا کریمیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارسپرورش قارچ2670

سایر500500زهرا مرادیبانک کشاورزیمیمند روستای قصر عاصم1فیروزآبادفارسگاوداری2671

سایر300300زهرا مردانیپست بانکسیاخ دارنگون روستای دره1شیرازفارسخرازی2672

2673
پرواربندی دام 

سبک
1فسافارس

نوبندگان روستای جلیان 

 18خیابان شهدا کوچه 

3درب 

پست بانک
زهرا مزیدی 

جلیانی
سایر300300

2674
پرورش مرغ 

بومی
سایر200200زهرا مهرابیصندوق کارآفرینی امیدجهرم قطب اباد1جهرمفارس

2675
پرواربندی دام 

سبک
1فسافارس

بخش نوبندگان انتهای -فسا

خیابان اصلی
سایر300300زهرا میهن دوستپست بانک

2676
تولیدی پوشاک 

زنانه
سایر300300زهرا نامیصندوق کارآفرینی امیدفسارود روستای مربوییه1دارابفارس

2677
کاشت گیاهان 

دارویی
1خرم بیدفارس

 روستای 2خرم بید ناحیه

قشالق
سایر500500زهرا نصیریصندوق کارآفرینی امید

1کازرونفارسخیاطی2678

روستای دریس خ - کازرون 

منزل محمد  (ع)امام علی 

.نظری

سایر200100زهرا نظریپست بانک

2679
خدمات مهد و 

کودک
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا شهر 

بیضا محله پشت باغ

سایر350350زهرا وصالیبانک توسعه تعاون

1بواناتفارستولیدی کیف2680
بوانات مزایجان کوچه شهید 

گلشن آخر کوچه
سایر500500زهره خدابخشیصندوق کارآفرینی امید
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2681
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای کره 

کان
سایر500500زهره گودرزیپست بانک

سایر600500زهره میثمی فردصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارسگیاهان دارویی2682

1پاسارگادفارسدامداری2683

شهرستان 

پاسارگادسرپنیران روستای 

نعیم اباد

سایر500500زیبا پورعسکریصندوق کارآفرینی امید

2684
پرورش گاو 

شیری
1شیرازفارس

ملک -زرقان-شیراز -فارس

آباد
پست بانک

زیبا رسولی 

عمادی
سایر500500

2685
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500زیبا فریدونیصندوق کارآفرینی امیدخرم بید صفاشهر1خرم بیدفارس

1الرستانفارسدامداری2686

استان فارس شهرستان 

الرستان بخش جویم 

روستای جهاد آباد

سایر400400زینب ابراهیمیبانک کشاورزی

سایر500500زینب ابراهیمیبانک توسعه تعاونجهرم روستای موردک1جهرمفارسباغ مرکبات2687

پست بانکآباده روستای مراد آباد1آبادهفارسسوپر مارکت2688
زینب رخصتی 

آزاد
سایر300300

2689
پرورش گاو 

شیری
1المردفارس

شهرستان - استان فارس 

- بخش چاهورز - المرد 

روستای دهنو حاج هدایت

سایر400400زینب زارعیبانک توسعه تعاون

2690
دامداری گاو 

شیری
1دارابفارس

فارس داراب روستای 

نیدشهر
پست بانک

زینب عباسی 

نیدشهری
سایر15001500

2691
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500زینب قاسمیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

1پاسارگادفارسدامداری2692

سعادت شهر روستای اکبر 

اباد خیابان امام حسین 

19کوچه 

سایر500500زینت جاللی نژادصندوق کارآفرینی امید
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2سپیدانفارسبوم گردی2693

سپیدان ، بخش مرکزی ، 

دهستان شش پیر ، روستای 

کهکران

صندوق کارآفرینی امید
زینت منوچهری 

سربسی
سایر500500

1شیرازفارسگاوداری2694

شیراز بلوار نصر جاده 

کفترک آخر جاده روستای 

بهاران کوچه سعدی

سایر500500زیور امانیبانک کشاورزی

سایر500500زیور میرزاییصندوق کارآفرینی امیدپاسارگاد روستای ابوالوردی1پاسارگادفارسدامداری2695

سایر500500ژیال روانستانصندوق کارآفرینی امیدروستای جعفراباد علیا1بواناتفارسگوهر تراشی2696

2697
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

دشت رزم
سایر500500سارا دشترزمیبانک کشاورزی

2698

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

سایر500500سارا هوشمندیبانک کشاورزیسپیدان روستای دهگاه1سپیدانفارس

2699

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

1فراشبندفارس
فارس فراشبند روستای 

منصورآباد
سایر500500ساری منصوریصندوق کارآفرینی امید

سایر500500ساسان شهبازیبانک کشاورزیروستای زنگویه- خنج 1خنجفارسدامداری2700

2701
پرورش 

گوسفند و بز
1فسافارس

فسا بخش مرکزی 

میانجنگل شهرک شهید 

رجایی

پست بانک
سبحان ارجمند 

شیری
سایر500500

2702
دامداری 

گوسفند
1کازرونفارس

کازرون قایمیه روستای 

حاجی آباد غوری
سایر500150ستاره حیدریبانک کشاورزی

1کازرونفارسدامداری2703
روستای - قایمیه- کازرون 

.دهنو غوری
سایر500500سجاد جعفریبانک کشاورزی

2704
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500سجاد حاتمیصندوق کارآفرینی امید1خرم یبد ناحیه 1خرم بیدفارس
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صندوق کارآفرینی امیدجهرم روستای قطب اباد1جهرمفارسرستوران2705
سجاد حمایت 

خواه
سایر500500

1کازرونفارسدامداری2706

بخش جره - کازرون- فارس

روستای -شهر باالده - باالده

کوچه مخابرات- جره

صندوق کارآفرینی امید
سجاد رحیمی 

قره میرشاملو
سایر500500

2707

راه اندازی 

سرویس 

اینترنت بی 

سیم در روستاها

3ارسنجانفارس
شهرستان ارسنجان روستای 

دهبید
سایر500500سجاد روستاصندوق کارآفرینی امید

1رستمفارسگاوداری2708
استان فارس شهرستان 

رستم روستای ساالری
سایر500500سجاد طیب نژادبانک کشاورزی

2709
پرورش دام 

سبک و سنگین
سایر500500سجاد کارگربانک کشاورزیفارس خرمبید1خرم بیدفارس

1سپیدانفارسپرورش گوسفند2710

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

شهید اباد

سایر500500سجاد کاظمیبانک کشاورزی

1الرستانفارسزنبور داری2711
استان فارس شهرستان 

الرستان بخش جویم
بانک کشاورزی

سجاد محمودی 

بختیاری
سایر400400

2712
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

مورکی
سایر500500سرو گل غالمیبانک توسعه تعاون

2713
پرورش 

گوسفند وبز
سایر600500سروش کریمیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

1ممسنیفارسباغداری انگور2714
نوراباد ممسنی روستای کره 

کان
سایر500500سعادت جاللیبانک کشاورزی
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2715
کاشت گیاهان 

دارویی
سایر500500سعید احمدیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

2716
پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

سعید ثانوی 

شیری
سایر500500

2717
پرورش 

گوسفند و بز
1خرم بیدفارس

خرم بید صفاشهر بلوار امام 

خمینی
سایر500500سعید حسین پورصندوق کارآفرینی امید

1شیرازفارسدامداری2718
داریون دیندارلو بلوار امام 

خمینی کوچه رز
سایر500500سعید فریدونیبانک کشاورزی

2719
پرورش 

گاوشیری
1مرودشتفارس

روستای -مرودشت-فارس

کناره
سایر500500سعید کشاورزبانک کشاورزی

1ممسنیفارسباغ انگور2720
فارس ممسنی دشمن 

زیاری روستای دشت تریتاج
سایر500500سعید کشاورزیبانک کشاورزی

2721
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای دم 

قنات جونگان
سایر500500سعید محمدیبانک توسعه تعاون

1نی ریزفارسدامداری2722
آباده طشک روستای 

شهرک مهدوی
سایر250250سعید مهدویبانک کشاورزی

2723
آبیاری باران و 

قطره ای یونجه
بانک توسعه تعاوننوبندگان روستای واصل آباد1فسافارس

سعید نعمتی 

واصل آبادی
سایر450450

1خرم بیدفارستولیدی پوشاک2724
 بلوار امام 1خرم یبد ناحیه 

خمینی
صندوق کارآفرینی امید

سعیده موسوی 

پور اسفندابادی
سایر500500

سایر500500سکینه انگیزهصندوق کارآفرینی امیدجهرم روستای چدرویه1جهرمفارسدامداری2725

1جهرمفارسدامداری2726
جهرم صادق اباد روبروی 

امامزاده
سایر500500سکینه زارعیصندوق کارآفرینی امید

1المردفارسآرایشگری بانوان2727
اشکنان خیابن سودابگرد 

8کوچه 
سایر500500سکینه صفریپست بانک

4المردفارسخواربارفروشی2728
شهرستان - استان فارس 

روستای لشکان- المرد 
سایر400400سکینه علیزادهبانک توسعه تعاون
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2729

آموزش زبان 

انگلیسی 

دخترانه

1مرودشتفارس
بخش درودزن روستای 

کوشکک رامجرد
صندوق کارآفرینی امید

سکینه کریمی 

آخورمه
سایر400400

2730
پرورابندی 

گوسفند
2ارسنجانفارس

ارسنجان روستای رحمت 

آباد
سایر500500سکینه منوچهریصندوق کارآفرینی امید

1ممسنیفارسگلیم بافی2731

فارس ممسنی ماهور 

میالتی روستای گرداب 

پیازی

صندوق کارآفرینی امید
سکینه همتی 

گشتاسب
سایر150150

1سروستانفارسطرح دامداری2732
فارس سروستان روستای 

کمال اباد
صندوق کارآفرینی امید

سلمان خانی 

کمال آبادی
سایر500500

1الرستانفارسدامداری2733
استان فارس شهرستان 

الرستان بخش جویم
بانک کشاورزی

سمیره زارع 

رضوانی
سایر500500

1ارسنجانفارسدامداری2734
ارسنجان دهستان علی آباد 

ملک
سایر500500سمیه رعیتیبانک توسعه تعاون

2735
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500سمیه رنجبرصندوق کارآفرینی امیدخرم بید صفاشهر1خرم بیدفارس

1ممسنیفارسگلیم بافی2736
روستای -ممسنی-فارس

شیراسپاری
سایر150150سمیه قاسمیبانک توسعه تعاون

1ممسنیفارسزنبور داری2737
نوراباد ممسنی روستای 

گلگون
سایر500500سمیه نوذریپست بانک

2738
پرورش 

گوسفند و بز
1کازرونفارس

بخش جره -کازرون-فارس 

روستای - شهر باالده-باالده

اسالم آباد بلوچ

بانک کشاورزی
سهراب 

طهماسبی
سایر500500

2ارسنجانفارسپرورش دام2739
فارس ارسنجان مرکزی 

روستای چاشت خوار
سایر500500سهیال برومندیبانک کشاورزی

2740
پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدخرم بید صفاشهر1خرم بیدفارس

سودابه حسین 

پور
سایر500500

2741
پرورش 

گاوشیری
صندوق کارآفرینی امیدجاده خرامه تربر جعفری1شیرازفارس

سودابه شادی 

نیک
سایر500500
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سایر500500سودابه قهرمانیبانک کشاورزیروستای زنگویه- خنج 1خنجفارسدامداری2742

سایر500500سوسن آل سعدیصندوق کارآفرینی امیدسرپنیران روستای نعیم اباد1پاسارگادفارسدامداری2743

سایر500500سولماز پژوهانصندوق کارآفرینی امیدروستای قنات نو1خرم بیدفارسپرورش قارچ2744

1پاسارگادفارسدامداری2745
روستای ابوالوردی خ شهید 

6امان اله شیروانی ک
سایر500500سیامک شیروانیصندوق کارآفرینی امید

1دارابفارسپروار بندی بره2746

- بخش مرکزی- داراب 

روستای - دهستان نصروان

درنگانه

سایر300300سیامک محمودیپست بانک

1فسافارسپرواربندی دام2747
فسابخش مرکزی میانجنگل 

روستا خیرآباد
پست بانک

سیاه قلی 

سلیمی کوچی
سایر400400

2748
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

سروان جنجان
سایر500500سیاوش نظریپست بانک

2749
پرورش 

شترمرغ+
1خنجفارس

استان فارس شهرستان 

خنج بخش محمله روستای 

گزیوز

سایر500500سیاوش نوسالیبانک کشاورزی

1ممسنیفارسگاوداری شیری2750
نوراباد ممسنی روستای تل 

مشکی
بانک کشاورزی

سید امراله 

یوسفی بنسنجان
سایر500500

1نی ریزفارسباغداری2751
شهرستان نی ریز بخش 

قطرویه روستای ریزاب
سایر300150سید امیر یاساییپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدجهرم روستای دهزیز1جهرمفارسدامداری2752
سید بهرام 

موسوی
سایر500500

1سپیدانفارسپرورش گوسفند2753

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

بانش

بانک کشاورزی
سید تاج الدین 

موسوی
سایر350350
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2754
پرورش بزو 

گوسفند
1دارابفارس

- بخش مرکزی- داراب 

روستای - دهستان نصروان

بهادران

پست بانک
سید جواد 

محمودی
سایر300300

1خرم بیدفارسدامداری2755
 بلوار امام 1خرم یبد ناحیه 

خمینی
بانک کشاورزی

سید حجت اله 

حسینی
سایر500500

1ممسنیفارسزنبور داری2756
نوراباد ممسنی روستای 

بردنگان
پست بانک

سید حسین 

حسینی
سایر500500

1المردفارسخواربارفروشی2757

شهرستان - استان فارس 

- بخش مرکزی - المرد 

روستای - دهستان سیگار 

کره موچی

بانک توسعه تعاون
سید حسین 

علوی
سایر450450

2758
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای تل 

مشکی
صندوق کارآفرینی امید

سید حمید رضا 

حسینی
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدبوانات مزایجان1بواناتفارسکشاورزی زراعت2759
سید حمید رضا 

رز
سایر500500

2مرودشتفارسگاوداری داشتی2760
مرودشت مرکزی روستایی 

رشمیجان
بانک توسعه تعاون

سید خلیل 

حسینی
سایر800500

2761
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

آبپخشان
بانک توسعه تعاون

سید ذکی 

حسینی نژاد
سایر500500

1سپیدانفارسپرورش گوسفند2762

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

علی اباد تنگ

سایر500500سید رضا موسویبانک کشاورزی

1ممسنیفارسزنبور داری2763
نوراباد ممسنی روستای گاو 

پیازی
پست بانک

سید روح اله 

حسینی نژاد
سایر500500

2764

فروشگاه لوازم 

یدکی موتور 

سیکلت

1جهرمفارس
جهرم سیمکان روستای 

ارجویه
پست بانک

سید روح اله 

علوی
سایر500500
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بانک کشاورزیمیمند روستای امیر ساالر1فیروزآبادفارسدامداری2765
سید عباس تقی 

زاده امیر ساالری
سایر500500

1ممسنیفارسپرورش گوسفند2766
نوراباد ممسنی روستای 

میانه بردنگان
بانک کشاورزی

سید عبدالحمید 

حسینی
سایر500500

2767
کاشت گیاهان 

دارویی
صندوق کارآفرینی امید2صفاشهر 1خرم بیدفارس

سید عزیز اله 

حسینی خرمی
سایر500500

1خرم بیدفارسدامداری2768
خرم بید روستای سید 

احمدی
سایر500500سید علی حسینیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیشیراز روستای تربر سادات1شیرازفارسدامداری2769
سید قدرت 

حسینی
سایر500500

2770
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای دم 

قنات جونگان
بانک توسعه تعاون

سید کامبیذ 

حسینی
سایر500500

2771

قطره ای 

نمودن زمین 

کشاورزی و 

احداث و توسعه 

باغ

1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

علی اباد تنگ

بانک کشاورزی
سید مجتبی 

موسوی
سایر500500

2772

تعمیرگاه 

مکانیکی 

اتومبیل سبک

1المردفارس

شهرستان - استان فارس 

- بخش مرکزی - المرد 

روستای - دهستان ترمان 

لشکان

بانک توسعه تعاون
سید محمد 

اسدی
سایر400400

2773
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

باتون بردنگان
پست بانک

سید محمد 

حسین حسینی
سایر500500

1ممسنیفارسزنبور داری2774
نوراباد ممسنی روستای تل 

مشکی
بانک کشاورزی

سید محمد 

داودی
سایر500500

پست بانکجهرم روستای دوزه1جهرمفارسباغ مرکبات2775
سید محمد 

رضوی دوزه
سایر500500
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2776
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

شهرک گچگران
صندوق کارآفرینی امید

سید محمود 

هاشمی
سایر500500

1سپیدانفارسنانوایی2777

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا شهر 

کوچه -بیضا بلوار جمهوری 

 جنب اداره گاز 2هجرت 

سمت چپ درب سوم

پست بانک
سید مسعود 

هاشمی نژاد
سایر500250

2778
پرورش 

گوسفند و بز
بانک کشاورزیارسنجان روستای زیاد آباد1ارسنجانفارس

سید میالد 

حسینی
سایر500500

1بواناتفارسنانوایی لواش2779
بوانات باغصفا خیابان شهید 

مصطفوی نانوایی سید
صندوق کارآفرینی امید

سید ناصر 

حسینی
سایر500500

2780
پرورش 

گوسفند و بز
1کازرونفارس

بخش جره -فارس کازرون 

روستای -شهر باالده-باالده 

ایالن کوچه نخلستان

بانک کشاورزی
سیداسماعیل 

حسینی طسوجی
سایر500500

1فسافارسپرورش گوسفند2781
فسا بخش نوبندگان 

روستاصادق آباد
سایر500500سیداشرف اوتراپست بانک

1نی ریزفارسدامداری2782
آباده طشک روستای چاه 

سرخ سادات
بانک کشاورزی

سیدحسن 

موسوی زاده
سایر500500

بانک کشاورزیفارس خرمبید1خرم بیدفارسگیاهان دارویی2783
سیدحسین 

مرتضوی
سایر500500

بانک کشاورزیمیمند روستای بنه خفرک1فیروزآبادفارسزنبورداری2784

سیدذوالفقار 

میرزاده بنه 

خفرک

سایر500500

2785
فروشگاه لوازم 

ورزشی
1مهرفارس

استان فارس شهرستان مهر 

بخش خوزی میدان معلم 

پاساژ خلیج فارس

پست بانک
سیدرضا مهریان 

پور
سایر450450
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1المردفارسپوشاک2786
-المرد عالمرودشت- فارس

روستای سیدهاشمی
سایر400400سیدعلی هاشمیپست بانک

2787
پرورش زنبور 

عسل
1سپیدانفارس

فارس سپیدان همایجان 

روستای رودبال
صندوق کارآفرینی امید

سیدمحسن 

شریفی
سایر500500

2788
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدخرامه، روستای شهاب آباد1خرامهفارس

سیدنوراله 

حسینی
سایر500500

1خرم بیدفارستولیدی پوشاک2789
 روستای 1خرم بید ناحیه

مرغاب
صندوق کارآفرینی امید

سیده الهام 

موسوی
سایر500500

2790
توزیع نوشت 

افزار
1المردفارس

شهرستان - استان فارس 

- بخش مرکزی - المرد 

روستای پنگرویه

بانک توسعه تعاون
سیده ام سلمه 

موسوی
سایر400400

2791

تاسیس 

اموزشگاه فنی و 

حرفه ای

1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا هرابال 

جنب نمایندگی سایپا

پست بانک
سیده آیناز 

هاشمی نژاد
سایر500250

2792
مغازه داری 

سوپر مارکت
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا شهر 

بیضا محله پشت باغ خیابان 

شهید عباسی

پست بانک
سیده خدیجه 

انصاری نیا
سایر500250

2793
باسکول عمومی 

جاده ای
1المردفارس

شهرستان - استان فارس 

- بخش مرکزی - المرد 

جنب - روستای پنگرویه 

مخابرات

بانک توسعه تعاون
سیده رباب 

موسوی
سایر400400

1المردفارسگلیم بافی2794

شهرستان -استان فارس

-بخش اشکنان-المرد

-بلوار شهدا-روستای پاقالت

کوچه شهید ضیایی

صندوق کارآفرینی امید
سیده رقیه 

موسوی
سایر100100
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1پاسارگادفارسگلیم بافی2795
فارس شهرستان پاسارگاد 

روستای اکبراباد
صندوق کارآفرینی امید

سیده مرضیه 

موسوی زاده
سایر200200

صندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارستولدی پوشاک2796
سیده مریم 

موسوی زاده
سایر200200

2797
پرورش 

گوسفند و بز
1خرم بیدفارس

 بلوار امام 1خرم یبد ناحیه 

خمینی
سایر500500سیروس روستاییصندوق کارآفرینی امید

سایر500500سیروس گورکانیصندوق کارآفرینی امیدروستای بایگان1فیروزآبادفارسدامپروری2798

1سپیدانفارسپرورش گوسفند2799

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

زیاد اباد

سایر500500سیف اله زارعبانک کشاورزی

بانک کشاورزیجهرم روستای حسین اباد1جهرمفارسدامداری2800
سیف اله 

کشاورزحنایی
سایر500500

2801
پرورش 

گوسفند و بز
1مرودشتفارس

-بخش مرکزی-مرودشت

روستای امیدیه
سایر500500سیف اله مردانهبانک کشاورزی

2802
پرورش دام 

سبک و سنگین
1خرم بیدفارس

فارس خرمبید روستای 

دلونظر
سایر500500سیما سهرابیبانک کشاورزی

1فراشبندفارستولید گلیم2803
فارس فراشبند روستای 

باچون
سایر100100سیما غالمیبانک توسعه تعاون

2804
پرورش گاو 

داری
1شیرازفارس

زرقان روستای باجگاه 

خیابان چشمه کنار منزل 

مومن زاده

پست بانک
سیما محمدی 

صادق
سایر500500

1جهرمفارسکشاورزی2805
جهرم سیمکان روستای قم 

اباد
سایر500500سینا صفریپست بانک

2806
دامداری و 

دامپروری
1مرودشتفارس

مرودشت بخش درودزن 

روستای سهل آباد رامجرد
سایر500500شاپور یزدانیبانک کشاورزی
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1سپیدانفارسپرورش گوسفند2807

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

جهان نما

بانک کشاورزی
شاه پسند 

فرهادی
سایر500500

1ممسنیفارسباغداری2808
نوراباد ممسنی روستای چاه 

توت
سایر500500شاهرخ دارابیبانک توسعه تعاون

1ممسنیفارسباغداری2809
فارس ممسنی دشمن 

زیاری روستای دشت تریتاج
بانک کشاورزی

شاهین تیموری 

سنگری
سایر500500

2810
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500شاهین چمن اراصندوق کارآفرینی امید1خرم بید ناحیه1خرم بیدفارس

سایر500500شرفعلی زراعتیپست بانکجهرم روستای مانیان1جهرمفارسنانوایی2811

1پاسارگادفارسقالی بافی2812
فارس شهرستان پاسارگاد 

روستای اکبراباد
سایر200200شریعت قربانپورصندوق کارآفرینی امید

1پاسارگادفارسگلخانه2813
شهرستان پاسارگاد روستای 

علی رسیده
سایر500500شکوفه ارغوانیصندوق کارآفرینی امید

2814
پرورش دام 

سبک و سنگین
سایر500500شکوفه نظریبانک کشاورزیفارس خرمبید1خرم بیدفارس

1پاسارگادفارسدامداری2815
شهرستان پاسارگاد روستای 

قایم اباد
سایر500500شمایل کشاورزصندوق کارآفرینی امید

1جهرمفارسدامداری2816
جهرم سیمکان روستای 

بادنجان
صندوق کارآفرینی امید

شمسی دارایی 

بادنجانی
سایر500500

2817
پرورش 

گوسفند و بز
1فسافارس

فسا بخش نوبندگان روستا 

دولت آباد سه چاه
بانک توسعه تعاون

شمسی قنبری 

مزیدی
سایر300300

1خرم بیدفارسپرورش گوسفند2818
 روستای 1خرم بید ناحیه

مظفر اباد
سایر500500شمسی مقصودیصندوق کارآفرینی امید

1نی ریزفارسباغداری2819
شهرستان نی ریز بخش 

قطرویه شهرک وزیره
سایر500500شهباز پرویزیبانک کشاورزی
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1مرودشتفارسگوسفند داری2820
مرودشت مرکزی روستایی 

احمد آباد
پست بانک

شهباز رسولی 

عمادی
سایر500500

2821
پرورش 

گوسفند و بز
1ارسنجانفارس

ارسنجان روستای علی آباد 

ساالر
صندوق کارآفرینی امید

شهباز شکوهی 

عمله
سایر500500

1ممسنیفارسباغداری2822
نوراباد ممسنی روستای چاه 

توت
سایر500500شهرام احمدیبانک توسعه تعاون

2823
پرورش دام 

سبک و سنگین
سایر500500شهرام طیبیبانک کشاورزیفارس خرمبید ناحیه دو1خرم بیدفارس

2824
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

فهلیان
بانک توسعه تعاون

شهرام عباسی 

فهلیانی
سایر500500

2825
گلیم بافی ساده 

دورو
سایر100100شهربانو همتیصندوق کارآفرینی امیدروستای روزبدان1فیروزآبادفارس

سایر500500شهال شیروانیصندوق کارآفرینی امیدپاسارگاد روستای ابوالوردی1پاسارگادفارسدامداری2826

سایر500500شهال لطیفیصندوق کارآفرینی امیدجهرم روستای جویان2جهرمفارسدامداری2827

2828
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی شهر خومه 

زار خومه زار
سایر500500شهناز امیریبانک کشاورزی

2829

خرده فروشی 

مصالح 

ساختمانی

سایر500500شهناز آبساالنپست بانکفارس،داراب،رستاق1دارابفارس

1پاسارگادفارسدامداری2830
شهرستان پاسارگاد روستای 

اکبراباد
سایر500500شهناز شکوهیانصندوق کارآفرینی امید

2831
کاشت گیاهان 

دارویی
سایر300300شهین نظریصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

2832

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدصفاشهر روستای یاس چمن2خرم بیدفارس
شیرزاد هاشمی 

شیری
سایر500500

سایر500500صابر امینیبانک کشاورزیفارس زرین دشت خسویه1زرین دشتفارسپرواربندی بره2833
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2834
پرورش دام 

سبک و سنگین
سایر500500صابر بخشیبانک کشاورزیفارس خرمبید1خرم بیدفارس

1پاسارگادفارسدامداری2835
فارس شهرستان پاسارگاد 

روستای رحیم اباد
سایر500500صابر هوشیارصندوق کارآفرینی امید

2836
پرورش زنبور 

عسل
1فراشبندفارس

فارس فراشبند عشایر 

منطقه خرمایک
صندوق کارآفرینی امید

صادق 

اسفندیاری پور
سایر300300

2837
کشاورزی 

وزراعت
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای چاه 

توت
سایر500500صادق امیریبانک کشاورزی

سایر500500صادق بهمنیبانک کشاورزیفارس خرمبید1خرم بیدفارسکشاورزی2838

1مرودشتفارسدامداری2839
مرودشت سیدان روستایی 

فاروق
سایر500500صادق عامری نیابانک کشاورزی

2840
باغداری بادام و 

گردو
سایر500500صادق نوریصندوق کارآفرینی امید دستجرد1خرم بید ناحیه1خرم بیدفارس

2841
کشاورزی باغ 

مرکبات
سایر500500صدرالدین زارعیپست بانکجهرم روستای گلوبراق1جهرمفارس

2842
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500صدراله زارعیبانک کشاورزیارسنجان دهستان خبریز1ارسنجانفارس

1جهرمفارسپرورش گوسفند2843
-خفر –جهرم  –فارس 

روستای بیر
بانک کشاورزی

صدراله کشاورز 

بیری
سایر500500

پست بانککازرون روستای کالنی1کازرونفارسدامداری2844
صدراله 

میرشکاری
سایر500200

1الرستانفارسدامداری2845

استان فارس شهرستان 

الرستان بخش جویم 

روستای خرده دره

بانک کشاورزی
صدری رجبی 

زاده
سایر500500

1سپیدانفارسپرورش گوسفند2846

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

ایاسجان

سایر500500صدف نوروزیبانک کشاورزی
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2847
کشاورزی و 

زراعت
1مرودشتفارس

-شهرستان مرودشت-فارس 

روستای -بخش درودزن

حسین اباد داردون

سایر500500صدیقه طاهریبانک کشاورزی

1مرودشتفارسگاوداری2848
مرودشت بخش درودزن 

روستای شاهیجان رامجرد
سایر500500صدیقه ظریفیبانک کشاورزی

سایر500500صغرا یعقوبیپست بانکآباده روستای خسروشیرین1آبادهفارسپرورش زنبور2849

1شیرازفارسدامپروری2850
شیراز جاده شیراز به بوشهر 

پل گچی جنب دنا ماکارون
بانک کشاورزی

صغری بداغی 

بهلولی
سایر500500

سایر500300صغری طیبیصندوق کارآفرینی امید1خرم بید ناحیه1خرم بیدفارستولیدی پوشاک2851

سایر100100صغری محمدیصندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای سرخ آباد1ارسنجانفارسگلیم بافی2852

سایر50050صغری محمدیانصندوق کارآفرینی امیدپاسارگاد روستای دهنو1پاسارگادفارسدامداری2853

2854
پرورش بز و 

گوسفند
1دارابفارس

- بخش مرکزی- داراب 

روستای - دهستان نصروان

نصروان

سایر500500صفر احمدیپست بانک

2855
پرورش دام 

سبک داشتی
سایر500500صفر علی برومندپست بانکنوراباد ممسنی روستای ابیان1ممسنیفارس

1پاسارگادفارسگلیم بافی2856
شهرستان پاسارگاد روستای 

سرپنیران
سایر200200صفیه غالمیصندوق کارآفرینی امید

2857
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500صفیه کریمیصندوق کارآفرینی امیدخرم بید صفاشهر1خرم بیدفارس

1نی ریزفارسدامپروری2858
روستای - بخش پشتکوه

خیابان گل ها-دهچاه
سایر500500صمد بیگیبانک کشاورزی
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2859
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

گلگون
سایر500500صمد عزیزیپست بانک

1رستمفارسگاوداری سنتی2860
فارس شهرستان رستم 

روستای زیردو
سایر500500صمد قهرمانیبانک کشاورزی

1قیروکارزینفارسبزداری2861

- قیروکارزین- فارس

بلوار امام - بیان-کارزین

خمینی

سایر300300صمد مهرآزماصندوق کارآفرینی امید

1بواناتفارسزنبورداری2862
بوانات بخش سرچهان 

روستای فنجان
سایر500500صمد ناصریبانک کشاورزی

2863
پرورش 

گوسفند و بز
1فسافارس

فسا شیبکوه روستای هارون 

سکز
سایر500500صنم بر خاوریبانک کشاورزی

2864
- باغداری

مرکبات
1ممسنیفارس

فارس ممسنی دشمن 

زیاری روستای قالت روبنی
سایر500500ضرغام کشاورزیبانک کشاورزی

2865

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

1فراشبندفارس
فارس فراشبند روستای 

قنبرآباد
صندوق کارآفرینی امید

طالب نظری 

علمدارلو
سایر500500

2866
پرورش 

گوسفند و بز
1فسافارس

فارس فسا ششده روستای 

وکیل اباد
سایر500500طاهر احمدیصندوق کارآفرینی امید

1پاسارگادفارسدامداری2867
شهرستان پاسارگاد روستای 

علی رسیده
صندوق کارآفرینی امید

طاهره 

پورعسکری
سایر500500

1رستمفارسگاوداری سنتی2868
فارس شهرستان رستم 

روستای شاه جهان احمد
بانک کشاورزی

طاهره سادات 

حسینی
سایر500500

2869
پرواربندی دام 

سبک
1فسافارس

روستای -بخش مرکزی-فسا

خیابان مخابرات -صحرا رود 

کوچه شهید اکبریان

سایر300300طاهره صحراگردپست بانک

سایر600500طاهره کریمیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارستولیدی پوشاک2870
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1ممسنیفارسگاوداری2871
نوراباد ممسنی روستای 

مورکی
سایر500500طاهره مرادیبانک توسعه تعاون

1جهرمفارسدامداری2872
جهرم دهزیر کوچه علمدار 

کربال
سایر500500طوبی امیرساالریصندوق کارآفرینی امید

2873
کاشت گیاهان 

دارویی وزعفران
سایر500500طوبی خیریصندوق کارآفرینی امیدخرم بید روستای انارک1خرم بیدفارس

2874
پرورش زنبور 

عسل
1الرستانفارس

استان فارس شهرستان 

الرستان بخش جویم 

روستای خرده دره

بانک کشاورزی
طیبه احمدی 

جامه بزرگی
سایر500500

1بواناتفارسفروش سفال2875
سوریان خیابان امام جنب 

مهد کودک
صندوق کارآفرینی امید

طیبه دهقان 

حسامپور
سایر500500

2876
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای شور 

جونگان
سایر500500طیبه شهریوربانک توسعه تعاون

1کازرونفارساحداث گاوداری2877

روستای - شاپور - کازرون 

منزل هیبت اله - اسالم آباد 

.صالونی

سایر500500طیبه صالونیپست بانک

2878

کافی نت 

وخدمات رایانه 

ای

1فسافارس
فسا بخش مرکزی روستا 

دستجه
سایر400400عابد طوسی نژادبانک توسعه تعاون

1ممسنیفارسباغداری2879
فارس ممسنی دشمن 

زیاری روستای دشت تریتاج
سایر500500عابدین کشاورزپست بانک

1فسافارسپرورش گوسفند2880
فسا بخش مرکزی روستا 

صحرارود
سایر500500عادل بردبارپست بانک

2881
مغازه خواربار 

فروشی
1سپیدانفارس

فارس سپیدان همایجان 

روستای ابنو
پست بانک

عادل کاظمی 

ابنوی
سایر300300

1نی ریزفارسباغداری مرکبات2882
روستای - بخش پشتکوه

غوری
سایر500500عادل متولیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2883
پرورش بزو 

گوسفند
سایر500500عارف گرجیانصندوق کارآفرینی امیدرستم روستای چشمه کناری1رستمفارس

2884
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500عاطفه جعفریصندوق کارآفرینی امید1خرم بید ناحیه1خرم بیدفارس

2885
مهد کودک 

شاپرک
2ارسنجانفارس

فارس ارسنجان مرکزی 

دهستان شوراب روستای 

دهک

سایر300300عاطفه چراغ دارهبانک توسعه تعاون

سایر500500عاطفه حیدریصندوق کارآفرینی امید1خرم بید ناحیه1خرم بیدفارستولیدی پوشاک2886

1پاسارگادفارسدامداری2887
شهرستان پاسارگاد روستای 

مبارک اباد
صندوق کارآفرینی امید

عالم بهاء 

نگهداری
سایر500500

1پاسارگادفارسدامداری2888
شهرستان پاسارگاد روستای 

کردشول
سایر500500عباس احمدیصندوق کارآفرینی امید

2889
پرورش 

گوسفند و بز
1استهبانفارس

-خیابان جهاد-شهر رونیز 

کوچه شهید یوسفی
سایر500500عباس الهیبانک کشاورزی

سایر500500عباس بیگی نسبصندوق کارآفرینی امیدپاسارگاد روستای کردشول1پاسارگادفارسدامداری2890

2891
پرورش زنبور 

عسل
1فسافارس

ششده و قره . فسا. فارس

امیرحاجیلو. بالغ 
بانک کشاورزی

عباس پیری 

امیرحاجلو
سایر500500

2892
پرورش 

گاوداری شیری
سایر500500عباس حجتیبانک کشاورزیکناره-مرودشت-فارس1مرودشتفارس

سایر500300عباس حسنیبانک کشاورزیبوانات بخش مزایجان1بواناتفارسپرورش بوقلمون2893

2894
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500عباس روستاییصندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای نظام آباد1ارسنجانفارس

2895
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500عباس زارعصندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای کفر1ارسنجانفارس
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2896
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500عباس زارعبانک کشاورزیارسنجان روستای رفیع آباد1ارسنجانفارس

2897
توسعه پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدخرامه، روستای اسالم آباد1خرامهفارس

عباس عباسی 

فارسی
سایر500500

1پاسارگادفارسدامداری2898
فارس شهرستان پاسارگاد 

روستای علی رسیده
سایر500500عباس قربانیصندوق کارآفرینی امید

2899
پرورش دام 

سبک و سنگین
1خرم بیدفارس

فارس خرمبید روستای 

مشکان
سایر500500عباس قره خانیبانک کشاورزی

2900
پرواربندی دام 

سبک
پست بانکنوبندگان روستای موردی1فسافارس

عباس کریمی 

مزیدی
سایر300300

سایر500500عباس کمالیبانک کشاورزیمیمند روستای ابراهیم اباد1فیروزآبادفارسدامداری2901

1پاسارگادفارسپرورش دام2902
شهرستان پاسارگاد روستای 

قوام اباد
سایر500500عباس کمینیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500عباس منصوریبانک کشاورزی1خرم بید ناحیه 1خرم بیدفارسپرورش گوسفند2903

1مرودشتفارسپرورش گوسفند2904
مرودشت مرکزی روستایی 

عزآباد
بانک توسعه تعاون

عباسعلی 

بازوبندی
سایر500500

1پاسارگادفارسپرورش گوسفند2905
پاسارگاد شهر مادرسلیمان 

روستای مبارک اباد
پست بانک

عباسعلی زارعی 

کردشولی
سایر500500

2906

خدمات 

کشاورزی 

فروش اتصاالت 

و سم و کود 

شیمیایی

1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

بانش

سایر500250عباسقلی زارعپست بانک
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2907
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای مرغ 

بزرگ
پست بانک

عبدالجهاد 

جعفری
سایر500500

1المردفارسخواربارفروشی2908

شهرستان - استان فارس 

- بخش چاهورز - المرد 

روستای احشام

بانک توسعه تعاون
عبدالحسین غنی 

پور
سایر400400

سایر500500عبدالحمید خرمیپست بانکجهرم روستای خرم اباد1جهرمفارسباغداری مرکبات2909

1نی ریزفارسپروش شتر مرغ2910
آباده طشک روستای صفی 

اباد
بانک کشاورزی

عبدالحمید 

رحیمی جشنی
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدسروستان- فارس 1سروستانفارسدامداری2911
عبدالخالق بابایی 

طالب بیگی
سایر500500

1سپیدانفارسآرایشگری2912

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا شهر 

بیضا محله پشت باغ خیابان 

امان اله عباسی

پست بانک
عبدالخالق 

رستگار
سایر300300

پست بانک2زرقان روستای کوهک 1شیرازفارستراکتور سازی2913
عبدالرحیم 

شیروانی
سایر500500

1فسافارسپرورش گوساله2914
فسا بخش مرکزی روستا 

کوشکقاضی
بانک توسعه تعاون

عبدالرزاق کوه 

پیما کوشکقاضی
سایر400400

بانک کشاورزیمیمند روستای مهکویه1فیروزآبادفارسگاوداری2915
عبدالرسول 

محمدی
سایر500500

2916
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500عبدالرضا امیدوارصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید ناحیه یک1خرم بیدفارس

1شیرازفارسترشیجات2917

شیراز روستای شاپورجان 

 جمال ابادی فرعی 37کوچه

سوم سمت چپ

پست بانک
عبدالرضا امیدی 

ابنوی
سایر300300



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1قیروکارزینفارسبزداری2918
- قیروکارزین- فارس

روستای دهبه
سایر500500عبدالرضا جعفریصندوق کارآفرینی امید

2919
ساخت و تعمیر 

مبلمان
1الرستانفارس

-لطیفی - الرستان - فارس 

 خیابان شهدا
سایر500500عبدالرضا دیودلبانک توسعه تعاون

1بواناتفارسدامپروری2920
بوانات عشایری منطقه نیم 

افراز
سایر500500عبدالرضا زارع کاربانک کشاورزی

2921
کشاورزی 

کشت غالت
1بواناتفارس

بوانات بخش سرچهان شهر 

کره ای خیابان حافظ
بانک کشاورزی

عبدالرضا صداقت 

منش
سایر500500

سایر500500عبدالعلی رادبانک کشاورزیگلوگاه.زرین دشت.فارس1زرین دشتفارسپرواربندی بره2922

2923

نصب و تعمیر 

سیستم های 

حرارتی برودتی 

و تهویه مطبوع

سایر450450عبداهلل دیده ورپست بانکنردیک به کالنتری- اشکنان 1المردفارس

2924

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

1سپیدانفارس
فارس سپیدان روستای 

ریگون
بانک کشاورزی

عبداهلل فریدونی 

اصل
سایر500500

2925
تولید و پرورش 

زنبورعسل
2فسافارس

روستای - صحرارود- فسا

24کوچه - خیرآباد 
بانک کشاورزی

عبدالمجید عقلی 

خیرآبادی
سایر500500

1فسافارساحداث گلخانه2926
فسابخش نوبندگان روستا 

واصل آباد
پست بانک

عبدالمهدی 

صادقی واصل 

آبادی

سایر500500

1رستمفارسگاوداری سنتی2927

فارس شهرستان رستم 

بابامیدان روستای تنگ 

محمدصالح

سایر500500عبدالنبی گرجیانبانک کشاورزی

سایر500500عبداله ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدمزایجان1بواناتفارسجوشکاری2928



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2929
پرورش 

گوسفند و بز
1فسافارس

فسا بخش مرکزی 

میانجنگل روستا 

محمودآبادسفلی

بانک توسعه تعاون
عبداله آزادی 

شیری
سایر400400

1بواناتفارسدامداری2930
- بوانات بخش سرچهان 

مروشکان
سایر500500عبداله تیموریبانک کشاورزی

2931
پرورش زنبور 

عسل
1الرستانفارس

استان فارس شهرستان 

الرستان بخش جویم 

روستای خرده دره

بانک کشاورزی

عبداله 

جهانگیری جامه 

بزرگی

سایر500500

2932
مغازه داری 

میوه فروشی
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا هرابال 

جنب ایران خودرو

پست بانک
عبداله حمزه 

حمزه خانی
سایر300250

2933
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای دم 

قنات جونگان
سایر500500عبداله زندی لکصندوق کارآفرینی امید

1مرودشتفارسگوسفند داری2934
مرودشت درودزن روستایی 

جشنیان
سایر500500عبداله فرشیدهبانک کشاورزی

2935
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

مورکی
سایر500500عبداله کرمیپست بانک

سایر500500عبداله محمودیصندوق کارآفرینی امیدارسنجان دهستان خبریز1ارسنجانفارسدامداری2936

1الرستانفارسگاوداری2937

استان فارس شهرستان 

الرستان بخش جویم 

روستای جهاد آباد

بانک کشاورزی
عبداله محمودی 

بختیاری
سایر400400

سایر500500عبداله معتضدیانصندوق کارآفرینی امیدخرم بید صفاشهر1خرم بیدفارسزنبورداری2938

2939
کاشت گیاهان 

دارویی
سایر500500عبداله نصیریصندوق کارآفرینی امیدخرم بید تنگحنا1خرم بیدفارس

2940
پرورش مرغ و 

جوجه
1گراشفارس

روستای - گراش-فارس 

خلیلی
سایر200200عبداله نوروزیبانک کشاورزی

سایر500500عبدالوحید غالمیصندوق کارآفرینی امیدفارس قیر مبارک آباد1قیروکارزینفارسبزداری2941



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2942
کشت گیاهان 

دارویی
بانک کشاورزیتی چنگ- کردیان-جهرم1جهرمفارس

عذری عبدالهی 

دهزیری
سایر500500

1پاسارگادفارسدامداری2943
فارس شهرستان پاسارگاد 

روستای اکبراباد
سایر500500عرفان رستمیصندوق کارآفرینی امید

1ممسنیفارسدامداری2944
نوراباد ممسنی روستای 

رازیانه کاری
بانک کشاورزی

عزت اله خسروی 

نیا
سایر500500

1رستمفارستولیدی پوشاک2945
استان فارس شهرستان 

رستم روستای کناره
سایر500500عزت انصاریصندوق کارآفرینی امید

2946

ساخت استخر 

ذخیره آب لوله 

کشی و فنس 

کشی

سایر500500عزیز ابراهیمیبانک توسعه تعاونجهرم روستای موردک1جهرمفارس

1نی ریزفارسدامداری2947
استان فارس شهرستان نی 

ریز شهر قطرویه
سایر500500عزیز حسن پوربانک کشاورزی

1ممسنیفارسباغداری2948
نوراباد ممسنی روستای 

درفش جاوید
پست بانک

عزیز قلی 

ضرغامی
سایر500500

2949
پرورش 

گوسفند و بز
1کازرونفارس

بخش جره - کازرون- فارس

 –شهر باالده - باالده

کوچه - روستای جره

دارالرحمه

سایر500500عزیز ملکیبانک کشاورزی

1فسافارسپرورش گوسفند2950
فسا بخش مرکزی روستا 

صحرارود
پست بانک

عزیز نظری پور 

مزیدی
سایر400400

2951
پرورش 

گوسفند و بز
پست بانکروستای خیرآباد میانجنگل1فسافارس

عزیزاله سلیمی 

کوچی
سایر500500

بانک کشاورزیبوانات شهر کره ای1بواناتفارسدامداری2952
عسکر نریمان 

زاده
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدسروستان- فارس 1سروستانفارسدامداری2953
عسکر نوروزی 

شورجه
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر500500عشرت شیروانیصندوق کارآفرینی امیدپاسارگاد روستای ابوالوردی1پاسارگادفارسدامداری2954

بانک کشاورزیبکان- سده-فارس 1اقلیدفارسگاوداری2955
عصمت خوش 

روی
سایر500500

1فسافارسپرورش گوسفند2956
فسا بخش مرکزی روستا 

تنگ کرم
صندوق کارآفرینی امید

عطاء آزادی 

شیری
سایر500500

سایر200200عطاء فروتنپست بانکآباده کوشکک1آبادهفارسپرورش گوسفند2957

2958
پرورش 

گوسفند و بز
1کازرونفارس

فارس کازرون فامور 

روستای بیخک جروق
سایر500500عظیم نوروزیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امید1خرم بید ناحیه1خرم بیدفارسپرورش گوسفند2959
عفت پور 

سلیمانی
سایر500500

2960
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای چاه 

توت
سایر500500علمدار دارابیصندوق کارآفرینی امید

2961
پرورش گاو 

شیری
سایر500500علمدار قنبریپست بانکاستهبان رونیز علیا1استهبانفارس

1قیروکارزینفارسبزداری2962
فارس قیروکارزین افزر 

طیبی
سایر500500علی احمدیبانک کشاورزی

1ممسنیفارسزنبور داری2963
نوراباد ممسنی روستای چاه 

توت
سایر500500علی اصغر امیریصندوق کارآفرینی امید

2964
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

گردن تل
سایر500500علی اصغر انصاریبانک کشاورزی

2965
پرورش 

گاوشیری
1فسافارس

فسا بخش مرکزی روستا 

کوشکقاضی
پست بانک

علی اصغر تقی 

پور کوشکقاضی
سایر500500

پست بانکآباده حشمتیه1آبادهفارسپرورش گوسفند2966

علی اصغر 

جعفری 

شورباخورلو

سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2967
دامداری و 

دامپروری
1مرودشتفارس

شهرستان مرودشت بخش 

درودزن روستای زراره 

رامجرد

سایر500500علی اصغر حفاربانک کشاورزی

2968
پرورش 

گوسفند و بز
1فسافارس

فسابخش مرکزی میانجنگل 

روستا خیرآباد
سایر400400علی اصغر سلیمیبانک توسعه تعاون

2969
تولید عسل 

وپرورش زنبور
صندوق کارآفرینی امیدLVKNافزر مرند 1HTCVقیروکارزینفارس

علی اصغر قربانی 

جعفربیگلو
سایر300300

2970
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500علی اصغر ناصریصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید ناحیه دو1خرم بیدفارس

1پاسارگادفارسدامداری2971
فارس شهرستان پاسارگاد 

روستای علی رسیده
صندوق کارآفرینی امید

علی اکبر 

استقامت
سایر500500

2972
پرورش 

گوسفند داشتی
1سپیدانفارس

فارس سپیدان روستای 

کمهر عشایر
سایر500500علی اکبر پرویزیبانک کشاورزی

1قیروکارزینفارسبزداری2973
- قیروکارزین - فارس 

کارزین- کارزین 
صندوق کارآفرینی امید

علی اکبر جهان 

بزرگی
سایر500500

1پاسارگادفارسدامداری2974
شهرستان پاسارگاد روستای 

 نیما8اکبراباد ک
صندوق کارآفرینی امید

علی اکبر 

رضاییان کوچی
سایر500500

2975
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای پیر 

سرخ
بانک کشاورزی

علی اکبر قهر 

مانی فر
سایر500500

1خرم بیدفارسدامداری2976
 جنب 2خرم بید ناحیه 

مخابرات
سایر500500علی اکبر کریمیبانک کشاورزی

2977

احداث گلخانه 

سبزی و صیفی 

جات

7فسافارس
فسا خ طالقانی ک شهید 

محمد بهمنی
بانک توسعه تعاون

علی اکبر لطف 

اله خیرابادی
سایر10122370

1ممسنیفارسگاوداری2978
نوراباد ممسنی روستای 

گردن تل بردنگان
سایر500500علی اکبر نظریپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1قیروکارزینفارسبزداری2979
- افزر- قیروکارزین- فارس

شهرک طیبی
سایر500500علی آزاد آورصندوق کارآفرینی امید

سایر300300علی باز زارعیصندوق کارآفرینی امیدفاری قیر زاخرویه جگردان1قیروکارزینفارسبزداری2980

1جهرمفارسکشاورزی2981
جهرم سیمکان روستای 

جرمشت پایین
سایر500500علی باقریبانک کشاورزی

1پاسارگادفارسدامداری2982
سعادت شهر روستای 

ابوالمهدی
سایر500500علی بهمنیصندوق کارآفرینی امید

1بواناتفارسباغداری2983
بوانات بخش سرچهان شهر 

کره ای
سایر500500علی بیابانیبانک کشاورزی

1سپیدانفارسپرورش گوسفند2984

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

دشمن زیاری

سایر500500علی پناه مویدیبانک کشاورزی

1قیروکارزینفارسپرورش بز2985
فارس قیروکارزین امام شهر 

ده به خ وصال ک وصال
سایر500500علی حسنیصندوق کارآفرینی امید

1نی ریزفارسپرورش بز سانن2986
شهرستان نی ریز بخش 

قطرویه روستای عباس آباد
بانک توسعه تعاون

علی حسین 

احسانی
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدروستای احمداباد1فیروزآبادفارسدامپروری2987
علی حسین اقا 

رضایی
سایر500500

بانک کشاورزیسپیدان روستای قلعه عالی1سپیدانفارسپروار بندی بره2988

علی حسین 

دهقانی علی 

عسکرلو

سایر500500

2989

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

1فراشبندفارس
فارس فراشبند روستای 

منصورآباد
صندوق کارآفرینی امید

علی حسین 

منصوری
سایر500500

2990
پرورش شتر 

مرغ
1قیروکارزینفارس

فارس قیروکارزین بخش 

روستای کماسیج
بانک توسعه تعاون

علی حسین مهر 

آفرین
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر500500علی خادمیبانک توسعه تعاونارسنجان روستای زیاد آباد1ارسنجانفارسدامداری2991

1رستمفارسگاوداری سنتی2992
- شهرستان رستم- فارس

روستای دهنو سادات
سایر500250علی خادمیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارسپرورش گوسفند2993
علی داد غریب 

شاهی
سایر500500

1جهرمفارسدامداری2994
جهرم بلوار رهبری 

محمد نظری39کوچه
سایر500500علی رحیمیصندوق کارآفرینی امید

1ممسنیفارسکشت نهال وبذر2995
نوراباد ممسنی روستای بوان 

وسطی
سایر500500علی رضا اکبریپست بانک

2996
تولید کندوی 

زنبور عسل
صندوق کارآفرینی امیدمیمند روستای تنگ ریز5فیروزآبادفارس

علی رضا 

امیرساالری 

میمندی

سایر15001500

1ممسنیفارسباغداری2997
نوراباد ممسنی روستای رود 

شیر
پست بانک

علی رضا زارع 

خفری
سایر500500

2998
پرورش شتر 

مرغ
سایر500500علی رضا کامگارپست بانکداراب روستای نوایگان1دارابفارس

2999
پرورش 

گوسفند و بز
1خرم بیدفارس

 روستای 1خرم بید ناحیه 

دادنجان
سایر500500علی رضا کریمیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیداریون محله دیندارلو1شیرازفارسدامداری3000
علی رضا گلگون 

دیندارلو
سایر500500

سایر500500علی رنجبرصندوق کارآفرینی امیدسرپنیران روستای گمبکان1پاسارگادفارسدامداری3001

1جهرمفارسپرورش گوسفند3002
 –خفر  –جهرم  –فارس 

روستای عباس اباد
بانک کشاورزی

علی رنجبر 

سنجانکی
سایر500500

3003
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای دم 

قنات جونگان
سایر500500علی زندی لکبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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3004
فروش اینترنتی 

کاالی ایرانی
1المردفارس

خیابان امام -اشکنان-فارس

خمینی
سایر500500علی سوجریپست بانک

1الرستانفارسدامداری3005
الر بخش اوز روستای 

بیدشهر
سایر500500علی شبانیبانک توسعه تعاون

3006
پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

علی شیر 

علمداری
سایر500500

3007
پرورش گاو 

شیری صنعتی
4سپیدانفارس

سپیدان دهستان کمر 

روستای چیکان
سایر98699869علی عبدشاهیبانک کشاورزی

3008

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

1سپیدانفارس
سپیدان روستای جوز 

کنگری
سایر500250علی عسکر امینیپست بانک

3009

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

1فراشبندفارس
فارس فراشبند روستای 

پهناپهن
صندوق کارآفرینی امید

علی عسکر 

خلیلی
سایر500500

سایر500500علی فایزیبانک کشاورزیروستای هفتوان- خنج 1خنجفارسدامداری3010

4آبادهفارسکشت زعفران3011

استان فارس شهرستان 

آباده دستان بیدک ابادی 

فیروزی

سایر500100علی فیروزمکانبانک کشاورزی

سایر600600علی قلی محمدیبانک توسعه تعاوناسپاس- سده-فارس 1اقلیدفارسمغازه داری3012

3013
کاشت گیاهان 

دارویی
سایر500500علی کریمیصندوق کارآفرینی امیدخرم بید روستای تنگ حنا1خرم بیدفارس

3014
پرورش 

گوسفند و بز
1خرم بیدفارس

شهرک 2خرم بید ناحیه 

رجایی
سایر500500علی کریمیصندوق کارآفرینی امید

3015
عمده فروشی 

مواد غذایی
پست بانکجهرم سیمکان دوزه1جهرمفارس

علی محمد 

احمدی
سایر500500
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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3016

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدصفاشهر روستای دلونظر2خرم بیدفارس
علی محمد 

دهقانی
سایر500500

3017
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500علی نجفیصندوق کارآفرینی امید دستجرد1خرم بید ناحیه1خرم بیدفارس

3018
باغداری کشت 

انار
سایر500500علی نوسالیبانک کشاورزیروستای گزیوز- خنج 1خنجفارس

بانک کشاورزیروستای محمله- خنج 1خنجفارسدامداری3019
علی هاشمی 

ایکدری
سایر250250

1پاسارگادفارسدامداری3020
سعادت شهر روستای علی 

رسیده
سایر500500علی هوشیارصندوق کارآفرینی امید

1پاسارگادفارسکشاورزی3021
پاسارگاد روستای 

مادرسلیمان
سایر500500علی ولیشاهیصندوق کارآفرینی امید

3022
 )دامداری 

گوسفنداری
سایر500450علی یار بیژنیبانک کشاورزیبکان- سده - فارس 1اقلیدفارس

3023

احداث دامداری 

گوسفند )

(داشتی

1کازرونفارس
دهستان - خشت - کازرون 

.امام زاده علی
سایر375150علی یزدانیپست بانک

1پاسارگادفارسکشاورزی3024
پاسارگاد روستای 

مادرسلیمان
سایر500500علیرضا افتخارصندوق کارآفرینی امید

3025
پرورش زنبور 

عسل
1سپیدانفارس

فارس ، سپیدان روستای 

کمهر
پست بانک

علیرضا امینی 

نسب
سایر300130

3026
پرورش دهنده 

زنبور عسل
1کازرونفارس

فارس کازرون باالده خیابان 

ورزش
سایر500500علیرضا ایمانیبانک کشاورزی

1پاسارگادفارسزنبورداری3027
پاسارگاد روستای 

مادرسلیمان
سایر500450علیرضا آزادیبانک کشاورزی
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3028
پرورش 

گوسفند و بز
1خرم بیدفارس

فارس خرمبید ناحیه یک خ 

امام
سایر500500علیرضا حسنلیصندوق کارآفرینی امید

1فسافارسپرورش گوسفند3029
فسابخش مرکزی میانجنگل 

روستاجالل آباد
بانک توسعه تعاون

علیرضا سلیمی 

نژاد
سایر400400

3030
پروش گاو 

شیری
1استهبانفارس

روستای رونیز -استهبان

جنب شرکت اشتغال-سفلی 
سایر500500علیرضا شادمانیبانک کشاورزی

1بواناتفارسدامداری3031
بوانات سرچهان روستای 

کره ای خیابان کشاورز
بانک کشاورزی

علیرضا میرزایی 

چهارراهی
سایر500500

3032
درودگری 

(نجاری)
4المردفارس

شهرستان - استان فارس 

- بخش اشکنان - المرد 

روستای - دهستان اشکنان 

خشت

سایر400400علیرضا نوروزیپست بانک

1نی ریزفارسدامداری سبک3033
روستای - بخش پشتکوه

غوری
سایر500500علیمراد متولیبانک کشاورزی

3034
پرورش انواع 

گوسفند وبز
1الرستانفارس

الر بخش صحرای باغ 

عمادده
سایر500500علیه گرگین پورپست بانک

1ممسنیفارسباغداری3035
فارس ممسنی دشمن 

زیاری روستای کالسیاه
سایر500500عمار زارعیبانک کشاورزی

3036
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای دم 

قنات جونگان
سایر500500عنایت زندی لکپست بانک

3037
پرورش گاو 

شیری
سایر500500عیسی جوکارصندوق کارآفرینی امیدفارس فراشبند شهر نوجین1فراشبندفارس

3038

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

1سپیدانفارس
فارس سپیدان شش پیر 

روستای جورگ
پست بانک

عیسی شهریاری 

جورگی
سایر500500

سایر500500عیسی کاظمیصندوق کارآفرینی امیدبوانات روستای چنارسوخته1بواناتفارسپرورش بوقلمون3039
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3040
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای دره 

بادو
سایر500500عیسی کاویانیبانک کشاورزی

3041
پرورش گاو 

شیری
1فراشبندفارس

فارس فراشبند روستای 

خوشاب
سایر500500عیسی مزارعیصندوق کارآفرینی امید

3042
پرورش 

گوسفند و بز
1کازرونفارس

بخش - کازرون- فارس 

-شهر باالده - جره باالده 

کوچه -روستای سیریزجان

شهید بهنام امیری

سایر500500عین اله نوروزیبانک کشاورزی

3043
پروش گوسفند 

و بز
1الرستانفارس

الر بخش مرکزی روستای 

کهنه
سایر500500غریب توکلیبانک توسعه تعاون

3044
پرورش گاو و 

گوساله داشتی
1سپیدانفارس

فارس سپیدان مرکزی 

خفری روستای جوزکنگری
سایر500500غفار امینیپست بانک

1فسافارسپرورش گوسفند3045
فسا بخش مرکزی روستا 

کوشکقاضی
پست بانک

غفار زادانی 

کوشکقاضی
سایر500500

1جهرمفارسباغداری مرکبات3046
جهرم سیمکان روستای 

اسفنجان
سایر500500غفار فرج زادهپست بانک

3047

خرید وانت 

زامیاد یخچالدار 

جهت حمل و 

نقل قارچ دکمه 

ای

سایر500500غفار قایدیصندوق کارآفرینی امیدخرامه، روستای خیرآباد2خرامهفارس

3048
پرورش 

گوسفند و بز
1کازرونفارس

بخش - کازرون- فارس 

-شهر باالده - جره باالده 

- روستای جدول ترکی

کوچه شهید حاتمی

بانک کشاورزی
غالم ایلون 

کشکولی
سایر500500

1خرم بیدفارسپرورش گوسفند3049
 روستای 1خرم بید ناحیه

احمد اباد
صندوق کارآفرینی امید

غالم حسین 

شبانی
سایر500500
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سایر500500غالم خسروانیصندوق کارآفرینی امیدخرم بید شهید اباد1خرم بیدفارستولیدی پوشاک3050

3051
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای آب 

گشنه
سایر500500غالم عباس زارعیبانک کشاورزی

3052
پرورش 

گوسفند و بز
بانک کشاورزیارسنجان روستای جمال آباد1ارسنجانفارس

غالمحسین 

خادمی
سایر500500

1قیروکارزینفارسزنبورداری3053
- افزر-قیروکارزین- فارس

مرند
صندوق کارآفرینی امید

غالمحسین 

فالمرزی تشویه
سایر500500

1دارابفارسپرواربندی بره3054
- بخش مرکزی- داراب

گودشانه- دهستان فسارود 
پست بانک

غالمحسین 

قهرمانی
سایر500500

3055
کاشت گیاهان 

دارویی
صندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

غالمحسین گل 

بهار
سایر500500

3056
کشاورزی قطره 

ای
بانک کشاورزیهونزا1بواناتفارس

غالمحسین 

نوروزی
سایر500500

1مرودشتفارسدامداری3057

شهرستان - استان فارس

-بخش درودزن-مرودشت

روستای زراره

بانک کشاورزی
غالمرضا باصری 

فرد
سایر500500

3058
پرورش دام 

سبک و سنگین
سایر500500غالمرضا بخشیبانک کشاورزیفارس خرمبید1خرم بیدفارس

1نی ریزفارسدامداری3059
شهرستان نی ریز بخش 

قطرویه روستای اسالم آباد
سایر500500غالمرضا خرمبانک کشاورزی

1ارسنجانفارسدامداری3060
ارسنجان روستای سعادت 

آباد
سایر500500غالمرضا زارعصندوق کارآفرینی امید

سایر500500غالمرضا کاوسیبانک کشاورزیفارس خفر باب انار1جهرمفارسپرورش گوسفند3061
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3062
پرورش 

گاوشیری
سایر500500غالمعباس رنجبربانک کشاورزیکناره-مرودشت-فارس1مرودشتفارس

3063
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500غالمعلی حیدریصندوق کارآفرینی امیدخرم ید روستای دلو نظر1خرم بیدفارس

صندوق کارآفرینی امیدسروستان- فارس 1سروستانفارسدامداری3064
غالمعلی 

شهریاری
سایر500500

3065
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای چاه 

توت
سایر500500فاطمه احمدیبانک توسعه تعاون

1ممسنیفارسمرغداری3066
نوراباد ممسنی روستای 

گردن تل بردنگان
سایر500500فاطمه انصاریبانک کشاورزی

3067
کشت گلخانه 

ای
سایر600500فاطمه آزادیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

1جهرمفارسدامداری3068
جهرم سیمکان روستای 

بهجان
سایر500500فاطمه بهجانیصندوق کارآفرینی امید

1پاسارگادفارسپرورش دام3069
شهرستان پاسارگاد روستای 

سرپنیران
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه 

پوراستقالل
سایر500500

1فسافارسپرواربندی دام3070
فسا بخش نوبندگان روستا 

مهدی آباد
سایر500500فاطمه جهانگیریپست بانک

1قیروکارزینفارسکشاورزی3071
امام - قیروکارزین- فارس

دهبه- شهر
سایر500500فاطمه حسنیصندوق کارآفرینی امید

1نی ریزفارسدامپروری3072
روستای - بخش پشتکوه

غوری
سایر500250فاطمه دهنادبانک کشاورزی

3073
کاشت گیاهان 

دارویی
صندوق کارآفرینی امیدخرم بید صفاشهر1خرم بیدفارس

فاطمه رحیمی 

کوشکی
سایر500500

3074

ساخت مکان 

دفتر 

ICTدوستایی

1جهرمفارس
فارس جهرم سیمکان پشت 

پر روستای جرمشت
پست بانک

فاطمه رستمی 

جرمشتی
سایر500500

1فسافارسپرورش گوسفند3075
فسا بخش نوبندگان روستا 

دهشیب
سایر400400فاطمه رضاییبانک توسعه تعاون
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سایر500500فاطمه رنجبرصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارستولیدی پوشاک3076

3077
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500فاطمه رنجبرصندوق کارآفرینی امیدخرم بید صفاشهر1خرم بیدفارس

3078
پرورش گاو 

شیری
سایر500500فاطمه زارعصندوق کارآفرینی امیدخرامه، روستای کمجان1خرامهفارس

1ارسنجانفارسمهد کودک3079

شهرستان - استان فارس

- بخش مرکزی- ارسنجان

روستای دوالب

سایر5000فاطمه زارعیبانک توسعه تعاون

3080
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای شور 

جونگان
سایر500500فاطمه زندی لکبانک توسعه تعاون

پست بانکروستای حسین اباد1سروستانفارسکاشت زعفران3081
فاطمه سلیمی 

کوچی
سایر400400

3082
پرورش 

گوسفند پرواری
4آبادهفارس

شهرستان آباده دهستان 

بهمن آبادی دولت آباد
سایر500380فاطمه شاهسونبانک کشاورزی

3083
پرورش 

گوسفند و بز
1فسافارس

فسا بخش نوبندگان روستا 

دشت خانگلی
پست بانک

فاطمه صادقی 

مزیدی
سایر500500

3084

خرده فروشی 

ظروف و لوازم 

چینی

1کازرونفارس

- بورکی - خشت - کازرون 

منزل - خیابان طبیعت 

صمصامی

سایر500300فاطمه صمصامیپست بانک

1پاسارگادفارسپرورش دام3085
شهرستان پاسارگاد روستای 

رحمت اباد
سایر500500فاطمه عوضیصندوق کارآفرینی امید

3086
خدمات 

کامپیوتر
3مهرفارس

شهرستان -استان فارس

دهستان ارودان-مهر
سایر500500فاطمه فخریبانک توسعه تعاون

3087

تکثیر گل رز و 

گیاهان 

آپارتمانی

بانک کشاورزیفارس سپیدان رودبال1سپیدانفارس
فاطمه قهرمانی 

رودبالی
سایر500314
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1ارسنجانفارسگلیم بافی3088
روستای مقبل - ارسنجان 

آباد
سایر100100فاطمه محمودیصندوق کارآفرینی امید

1نی ریزفارسدامداری3089
اباده طشک روستای چاه 

سرخ سادات
سایر500500فاطمه موسویبانک کشاورزی

1مهرفارسخوس بافی3090
استان فارس شهرستان مهر 

شهرک اسیر
سایر100100فاطمه نیک مرامصندوق کارآفرینی امید

3091
خرده فروشی 

پوشاک
صندوق کارآفرینی امیدخرمبید قادراباد1خرم بیدفارس

فاطمه هاشمی 

شیری
سایر500500

3092
دامداری اصالح 

نژاد
سایر500500فتح اله جعفریصندوق کارآفرینی امیدمرغ بزرگ-ماهور میالتی2ممسنیفارس

1گراشفارسپرورش گوسفند3093
روستای - گراش-فارس 

خلیلی
سایر250250فتح اله زراعتیبانک کشاورزی

1فسافارسپرواربندی دام3094
فسا بخش مرکزی روستا 

کوشکقاضی
پست بانک

فتح اله زینلی 

کوشکقاضی
سایر400400

3095
پرورش بز و 

گوسفند
سایر500500فرامرز زارعپست بانکاستهبان خیر دستجرد1استهبانفارس

3096
تولید )باغداری 

(محصوالت باغی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای آب 

بید
سایر500500فرج اله امیریپست بانک

3097
دامداری 

گوسفند
3ارسنجانفارس

ارسنجان روستای چهار 

قالت
سایر500500فرج اله محمدیصندوق کارآفرینی امید

1سپیدانفارسگردشگری3098
فارس سپیدان بخش شش 

پیر روستای ساران سفلی
پست بانک

فرج ستوده 

سارانی
سایر500250

1پاسارگادفارسپرورش گوسفند3099
پاسارگاد مادرسلیمان 

روستای مبارک اباد
پست بانک

فرخنده جالیری 

نیا
سایر500500

سایر500500فرخنده شفیعیبانک کشاورزیمیمند روستای موک1فیروزآبادفارسگاوداری3100



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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1کازرونفارساحداث گاوداری3101

روستای امر آباد - کازرون 

کوچه دانش منزل نصراله 

.صادقی

پست بانک
فرخنده صادقی 

نصر آبادی
سایر500450

1ممسنیفارسباغداری3102
نوراباد ممسنی روستای چاه 

توت
سایر500500فردوس احمدیبانک توسعه تعاون

1ممسنیفارسپرورش گوسفند3103
نوراباد ممسنی روستای 

هرایرز
سایر500500فرزاد امیریپست بانک

سایر500500فرزاد رادبانک کشاورزیگلوگاه.زرین دشت.فارس1زرین دشتفارسپرواربندی بره3104

3105
پرورش گاو 

شیری
1سپیدانفارس

فارس سپیدان بخش بیضا 

روستای بهشت اباد
سایر500500فرزاد زارعبانک کشاورزی

سایر500500فرزاد قنبریصندوق کارآفرینی امیدسروستان- فارس 1سروستانفارسدامداری3106

3107
پرورش 

گوسفند و بز
بانک کشاورزیفسا بخش شیبکوه میانشهر1فسافارس

فرزانه آسمان 

برین
سایر500500

3108
پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امید1خرم بید ناحیه1خرم بیدفارس

فرزانه خسروانی 

فرد
سایر500500

1پاسارگادفارسپرورش دام3109
شهرستان پاسارگاد روستای 

ابوالوردی
سایر500500فرشاد شیروانیصندوق کارآفرینی امید

3110
کاشت گیاهان 

دارویی
سایر500500فرشته رحیمیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

3111
پرورش زنبور 

عسل
2ارسنجانفارس

فارس ارسنجان مرکزی 

روستای جمال اباد
بانک کشاورزی

فرشید خادم 

الحسینی
سایر550500

3112

ساخت دستگاه 

زهرگیر زنبور 

عسل بصورت 

دیجیتال

1ارسنجانفارس
ارسنجان بلوارشهید علیرضا 

اسکندری
سایر500500فرشید زارعبانک کشاورزی

1پاسارگادفارسدامداری3113
سعادت شهر روستای حسن 

اباد
سایر500500فرنگیس قلی پورصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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3114
پرورش 

گوسفند و بز
1کازرونفارس

بخش - کازرون- فارس 

روستای -دادیم-جره باالده 

سرمشهد

سایر500500فرهاد توکلی نیابانک کشاورزی

3115
پرورش 

گوسفند داشتی
2خرامهفارس

استان فارس، شهرستان 

خرامه، روستای اسالم آباد
صندوق کارآفرینی امید

فرهاد جعفر ی 

فارسی
سایر500500

3116
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

گلگون
سایر500500فرهاد دهقانصندوق کارآفرینی امید

3117
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500فرهاد فرجیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

3118
کاشت گیاهان 

دارویی
سایر500500فرهام کریمیصندوق کارآفرینی امید1خرم بید ناحیه1خرم بیدفارس

1ممسنیفارسباغداری3119
نوراباد ممسنی روستای 

کلگاه
بانک کشاورزی

فرهنگ زارع 

خفری
سایر500500

3120
پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید ناحیه یک1خرم بیدفارس

فرهنگ 

سعادتمند
سایر500500

3121
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

مورکی
بانک توسعه تعاون

فروزان حبیبی 

نسب
سایر500500

سایر500500فریبا کریمیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارستولیدی پوشاک3122

3123

 )کشاورزی 

زراعت و 

(باغداری 

1سپیدانفارس
فارس سپیدان مرکزی 

خفری روستای قنات
سایر500500فریبرز جعفریپست بانک

1ممسنیفارسباغ انگور3124
نوراباد ممسنی روستای پر 

بنار
سایر500500فرید کشاورزیبانک کشاورزی

1کازرونفارسباغداری3125
کوهمره نودان روستای 

گاوکشک
بانک کشاورزی

فریدون 

جمشیدی
سایر200200

3126
دامداری و 

دامپروری
1مرودشتفارس

مرودشت بخش درودزن 

روستای بارزاباد
سایر500500فریدون رحیمیبانک کشاورزی
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1رستمفارسخرید تراکتور3127

استان فارس شهرستان 

-رستم روستای حسین آباد

کوچه شهید رهام رستمی

صندوق کارآفرینی امید
فریدون عبدی 

پور
سایر500500

3128
پرورش 

گوسفند و بز
1کازرونفارس

روستای -باالده- کازرون

جنب دبیرستان - جره 

منزل اسداله اعرابی- پسرانه 

سایر400400فضل اله اعرابیبانک کشاورزی

3129
پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدخرامه، روستای کفدهک1خرامهفارس

فضل اله حاتمی 

فارسی
سایر500500

3130
گلخانه پرورش 

قارچ
1جهرمفارس

-خفر –جهرم  –فارس 

باغ  –روستای نعمت آباد 

گلی

سایر500500فهیمه ساالریپست بانک

1فسافارسگلیم بافی3131

فسا کاظم آباد خیابان 

شهید رحمت اله کاظمی 

2کوچه

بانک توسعه تعاون
فهیمه کاظمی 

میرکی
سایر100100

1سپیدانفارسپرورش گوسفند3132

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

تنگ خیاره

بانک کشاورزی
فیروز قهرمانی 

پورکتکی
سایر500500

3133
خرید ادوات 

کشاورزی
1سپیدانفارس

فارس سپیدان روستای 

اردشیری وسطی
سایر500250قادر احمدیپست بانک

1بواناتفارسدامداری3134
بوانات بخش سرچهان شهر 

کره ای
سایر500500قادر میرزاییبانک کشاورزی

1پاسارگادفارسدامداری3135
فارس شهرستان پاسارگاد 

روستای رحیم اباد
سایر500500قادر هوشیارصندوق کارآفرینی امید

سایر250250قاسم آتش برگبانک کشاورزیجهرم روستای دهزیر1جهرمفارسادوات کشاورزی3136
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1کازرونفارساحداث دامداری3137

روستای - قایمیه- کازرون 

منزل غالمعلی - گچخران

.جوکار

سایر500300قاسم جوکارپست بانک

3138
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500قاسم خانیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید چاپان1خرم بیدفارس

1نی ریزفارسباغداری3139
شهرستان نی ریز بخش 

قطرویه شهرک کتاباد
سایر500500قاسم دادخداییبانک کشاورزی

3140

جوشکاری 

ماشین االت 

کشاورزی

سایر500500قاسم دمیریصندوق کارآفرینی امیدبوانات چناروییه1بواناتفارس

1قیروکارزینفارسزنبورداری3141
- افزر- قیروکارزین- فارس

روستای نهتن
سایر500500قاسم رضاییصندوق کارآفرینی امید

3142

پرورش 

گوسفند 

فروش )

(تولیدات دامی 

1گراشفارس
استان فارس شهرستان 

گراش روستای لب اشکن
سایر250250قاسم رضویبانک کشاورزی

1نی ریزفارسگاوداری3143
فارس شهرستان نی ریز 

شهر قطرویه
سایر500500قاسم کریم پوربانک کشاورزی

سایر500500قاسم یزدیبانک کشاورزیبوانات روستای جعفرآباد علیا1بواناتفارسدامداری3144

سایر500500قباد یوسفیصندوق کارآفرینی امیدپاسارگاد روستای ابوالوردی1پاسارگادفارسدامداری3145

3146

پرورش دام 

سبک اصالح 

نژاد دام

1ممسنیفارس

ماهور -ممسنی-فارس

هفت دشت -ماهور-میالتی

علیا

بانک کشاورزی
قدرت اله 

افشاری ابوالکرلو
سایر300300

3147
مصالح 

ساختمانی
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا شهر 

بیضاخیابان معلم

پست بانک
قدرت اله 

محمودی
سایر500250
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1فسافارسپرورش گوسفند3148
فسا بخش نوبندگان روستا 

واصل آباد
سایر400400قدرت حاتمیپست بانک

3149
پرورش 

گوسفند و بز
1فسافارس

فارس فسا ششده روستای 

دیندارلو
صندوق کارآفرینی امید

قربان دیندارلو 

اینالو
سایر500500

3150
بازاریابی 

خدمات دامی
1مرودشتفارس

مرودشت بخش درودزن 

روستای دره باد ابرج
پست بانک

قربانعلی دوستی 

سلوکلویی
سایر500500

3151
پرورش زنبور 

عسل
1سپیدانفارس

فارس سپیدان مرکزی 

خفری روستای ریگان
پست بانک

قربانعلی 

هوشمندی
سایر500390

3152
کاشت گیاهان 

دارویی
سایر600500قربانقلی کریمیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید ناحیه دو1خرم بیدفارس

صندوق کارآفرینی امیدسرپنیران شهرک وحدت1پاسارگادفارسدامداری3153
قربانقلی ملک 

حسینی
سایر500500

3154
 )دامداری 

گوسفنداری
بانک کشاورزیشهرک ایگدر-فارس 1اقلیدفارس

قز بس الوند 

منفرد
سایر500500

سایر100100قزل گل کاظمیبانک توسعه تعاونفراشبند روستای خور1فراشبندفارسگلیم بافی3155

بانک کشاورزیمیمند روستای زنجیران1فیروزآبادفارسدامداری3156
قلج محمد امید 

مختار
سایر500500

1ممسنیفارسباغداری3157
نوراباد ممسنی روستای چاه 

توت
سایر500500قوام دارابیبانک توسعه تعاون

1ممسنیفارسباغداری3158
نوراباد ممسنی روستای چاه 

چنار
سایر500500کاظم اکبریبانک توسعه تعاون

1بواناتفارسنجاری3159
سوریان روبروی بیمارستان 

قدیم
سایر500500کاظم رستاخیزصندوق کارآفرینی امید

1سپیدانفارسپرورش گوسفند3160

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

حبش اباد

سایر500500کاظم شرفیبانک کشاورزی
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3161
پرورش دام 

سبک و سنگین
1خرم بیدفارس

فارس خرمبید ناحیه یک خ 

امام
سایر500500کاظم کارگربانک کشاورزی

1استهبانفارسخواربارو لبنیات3162
رونیز سفلی -بخش رونیز 

کوچه نانوایی
سایر500500کاظم کریمیپست بانک

3163
پرورش 

گوسفند وبز
1فسافارس

فسا بخش نوبندگان روستا 

موردی
پست بانک

کاکاجان 

پارسایی قادر 

آبادی

سایر300300

3164

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

1سپیدانفارس
فارس سپیدان مرکزی 

عشایر- کمهر سه چاه 
سایر500500کامبیز شفیعیپست بانک

1الرستانفارسزنبور داری3165

استان فارس شهرستان 

الرستان بخش جویم 

روستای فرشتجان

سایر500500کامران معماریبانک کشاورزی

1فیروزآبادفارسزنبورداری3166
فیروزاباد فارس جایدشت 

2زمین شهری فاز
سایر500500کاوه نجف پوریبانک کشاورزی

3167
پرورش گاو 

شیری
1دارابفارس

- بخش مرکزی- داراب

روستای - دهستان فسارود

مربوییه

سایر500500کبرا نامیپست بانک

1شیرازفارسگوسفند داشتی3168

سلطان آباد خیابان رضا 

 درب 4 /1فرمانی کوچه 

سوم سمت چپ

پست بانک
کبری ارفعی 

دوست
سایر500500

1پاسارگادفارسفرش دستبافت3169
فارس شهرستان پاسارگاد 

روستای اکبراباد
سایر500500کبری خادمیانصندوق کارآفرینی امید

1دارابفارسعکاسی3170
دهستان - مرکزی - داراب

بختاجرد روستای تیزاب
سایر500500کبری خرمبانک توسعه تعاون

3171
پرورش انواع 

گوسفند وبز
1الرستانفارس

الر بخش مرکزی روستای 

بریز
سایر500500کبری عباسیبانک توسعه تعاون
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1ارسنجانفارسمهد کودک3172

شهرستان - استان فارس

- بخش مرکزی- ارسنجان

روستای چهار قالت

سایر5000کبری علیخانیبانک توسعه تعاون

1پاسارگادفارسفرش دستبافت3173
شهرستان پاسارگاد روستای 

علی رسیده
سایر150150کبری کریمیصندوق کارآفرینی امید

1پاسارگادفارسدامداری3174
سعادت شهر روستای وکیل 

اباد
سایر500500کتایون برومندصندوق کارآفرینی امید

3175
پرورش زنبور 

عسل
1فسافارس

کوچه . روستای خیراباد. فسا

اخر کوچه. 16
بانک کشاورزی

کرامت اهلل 

محبی خیرابادی
سایر500500

1قیروکارزینفارسزنبورداری3176
- افزر- قیروکارزین- فارس

نه تن
سایر500500کرامت اله امیریصندوق کارآفرینی امید

پست بانکباغ مورت قنات موال1آبادهفارسپرورش گوسفند3177
کرامت اله 

شفیعی فرد
سایر400400

سایر500500کرامت عابدیبانک کشاورزیاهل کوه1بواناتفارسپرورش ماهی3178

1ممسنیفارسباغداری3179
نوراباد ممسنی روستای 

سید محمد پیر اشکفت
بانک توسعه تعاون

کرامت کوه پیما 

فرد
سایر500500

3180
پرورش 

گوسفند و بز
سایر600500کرامت محمدیانصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

3181
 )گردشگری 

(تفرجگاه 
پست بانکفارس سپیدان تنگ تیزآب1سپیدانفارس

کرامت 

هوشمندی
سایر500250

1پاسارگادفارسدامداری3182
شهرستان پاسارگاد روستای 

رحیم اباد
سایر500500کردعلی هوشیارصندوق کارآفرینی امید

3183
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای شور 

جونگان
سایر500500کرم اله شهریورپست بانک

1ممسنیفارسباغ انگور3184
فارس ممسنی دشمن 

زیاری روستای دشت تریتاج
سایر500500کرم کشاورزیبانک کشاورزی

1فسافارسپرورش گوسفند3185
فسا بخش میانجنگل 

روستای آب آسمانی
سایر400400کریم بازیار شیریپست بانک
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سایر500500کریم تقویصندوق کارآفرینی امیدفارس قیروکارزین امام شهر1قیروکارزینفارسبزداری3186

سایر500500کریم خادمیصندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای جمال آباد1ارسنجانفارسدامداری3187

3188
پرورش دام 

سبک و سنگین
سایر500500کریم کارگربانک کشاورزیفارس خرمبید1خرم بیدفارس

سایر500500کریم یوسفیپست بانکجهرم یوسف اباد1جهرمفارسدامداری3189

1فسافارسخوراک دام3190
بخش نوبندگان -فسا

روستای دولت آباد سه چاه
پست بانک

کسری قنبری 

مزیدی
سایر500500

1ممسنیفارسگاوداری3191
نوراباد ممسنی روستای 

جوزار بکش
پست بانک

کلثوم شهیدی 

اصل
سایر500500

1ممسنیفارسباغداری3192
فارس ممسنی دشمن 

زیاری روستای هجرت
سایر500500کلثوم کشاورزیبانک کشاورزی

سایر400400کمال محبی یارپست بانکآباده سرحد1آبادهفارسپرورش گوسفند3193

3194
پرورش 

گوسفند و بز
سایر600500کمال نظریصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

3195
طرح پرورش 

شتر مرغ
1کازرونفارس

کوهمره - قایمیه - کازرون 

روستای امام زاده - نودان 

.پیر ابوالحسن

سایر1114500کمیل رمضانیبانک کشاورزی

1الرستانفارسدامداری3196
الر بخش مرکزی روستای 

درز
سایر500500کنیز پرتوبانک توسعه تعاون

3197
پرورش گاو 

شیری
1فسافارس

-بخش نوبندگان-فسا 

روستای یاسریه محل باال 

نزدیک به مغازه زمانی

بانک کشاورزی
کنیز حق نظری 

مزیدی
سایر500500

سایر250250کهزاد رییسیبانک کشاورزیجهرم سیمکان روستای اغان1جهرمفارسکشاورزی3198



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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صندوق کارآفرینی امیدفارس، سروستان1سروستانفارسدامداری3199
کهزاد کریمی 

بکتی
سایر500500

سایر500500کهیار خسروپورصندوق کارآفرینی امیدسروستان- فارس 1سروستانفارسدامداری3200

بانک توسعه تعاونروستای چشمه شیرین1ارسنجانفارسپرورش دام3201
کورش زمانی 

فارسی
سایر600500

1پاسارگادفارسدامداری3202
شهرستان پاسارگاد روستای 

قایم اباد
سایر500500کوروش خسرویصندوق کارآفرینی امید

3203
دامداری و 

دامپروری
1مرودشتفارس

مرودشت بخش درودزن 

روستای درودزن
بانک توسعه تعاون

کوکب 

خسروجردی
سایر600500

سایر500500کوکب مرادیصندوق کارآفرینی امیدپاسارگاد روستای ابوالوردی1پاسارگادفارسدامداری3204

3205
پرورش بز 

داشتی
2خرامهفارس

استان فارس، شهرستان 

خرامه، روستای اسالم آباد
صندوق کارآفرینی امید

گرجی جعفری 

فارسی
سایر500500

1ممسنیفارسباغداری3206
نوراباد ممسنی روستای چاه 

توت
بانک توسعه تعاون

گشتاسب دارابی 

کیا
سایر500500

1شیرازفارسدامداری3207
شیراز روستای تربر جعفری 

کوچه شهید حیدر
سایر500500گل افروز جوکاربانک کشاورزی

1الرستانفارسدامداری3208

استان فارس شهرستان 

الرستان بخش جویم 

روستای خورده دره

بانک کشاورزی
گل افشان 

احمدی
سایر500500

3209
پرورش گاو 

شیری
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

تل بیضا

بانک کشاورزی
گل افشان عوض 

پور
سایر500500

1شیرازفارسخرازی3210

روستای کودیان خیابان 

دیوان کوچه جنب نانوایی 

سمت راست درب چهارم

پست بانک
گل آفرین 

محمدی کودیانی
سایر500500

1فسافارسپرورش گوسفند3211
فارس فسا ششده امیر 

حاجیلو
بانک کشاورزی

گل آفرین یاری 

پور
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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3212
خرید دستگاه 

atm
1شیرازفارس

دهستان - شیراز - فارس 

روستای - سیاخ دارنگون 

شوراب

پست بانک
گل بس بازیاری 

حقیقی
سایر500500

1کوارفارسگلیم بافی3213
روستای - کوار - فارس 

هورباف
بانک توسعه تعاون

گل بس کریمی 

نمدی
سایر100100

سایر100100گل تمام حسینیبانک توسعه تعاونفراشبند روستای باچون1فراشبندفارسگلیم بافی3214

3215
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500گل عنبر کارامدصندوق کارآفرینی امیدخرامه، روستای کوه خیاره1خرامهفارس

3216
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

مورکی
سایر500500گل محمد رضاییصندوق کارآفرینی امید

3217
پرورش 

گوسفند و بز
1خرامهفارس

فارس، خرامه، روستای 

مهرآباد شاه حسینی
صندوق کارآفرینی امید

گل ناز باقری 

فارسی
سایر500500

3218
مغازه دار سموم 

کشاورزی
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

مرجانک

سایر500250گودرز زارعپست بانک

1رستمفارسگاوداری سنتی3219

استان فارس شهرستان 

رستم کوپن کوچه شهید 

اردشیر انصاری

صندوق کارآفرینی امید
گوهر زحمت 

کش کوشک
سایر500500

3220

طرح توجیهی 

راه اندازی گلیم 

بافی

سایر100100گوهر صادقیبانک توسعه تعاونفیروزاباد جایدشت1فیروزآبادفارس

1دارابفارسپروار بندی بره3221

- بخش مرکزی- داراب 

روستای - دهستان نصروان 

نصروان

سایر500500لهراسب رزمیپست بانک

3222
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای دم 

قنات جونگان
بانک کشاورزی

لهراسب زندی 

لک
سایر500500

1ممسنیفارسباغداری3223
نوراباد ممسنی روستای چاه 

توت
سایر500500لیال احمدیبانک کشاورزی
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3224
پرورش گاو 

شیری
سایر500500لیال سبزیصندوق کارآفرینی امیدخرامه، روستای حاجی آباد1خرامهفارس

1مرودشتفارسپرورش قارچ3225
مرودشت بخش درودزن 

روستای ملک اباد رامجرد
سایر500500لیال نعمت الهیبانک کشاورزی

3226
پرورش 

گوسفند و بز
1فسافارس

فسا بخش مرکزی 

میانجنگل روستا فتح آباد
بانک توسعه تعاون

مالک سلیمی 

کوچی
سایر500500

3227
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

فهلیان
بانک توسعه تعاون

ماندنی عباسی 

فهلیانی
سایر500500

3228
پرورش گاو 

شیری
1دارابفارس

- بخش مرکزی- داراب

روستای - دهستان هشیوار

جمسی

سایر500500ماه گل امیریپست بانک

3229
پرورش 

گوسفند و بز
1کازرونفارس

فارس کازرون باالده 

روستای محمداباد
سایر465465ماه ناز ارزومندیبانک کشاورزی

3230
پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدخرامه، روستای کفدهک1خرامهفارس

ماه نگار صادقی 

زاده
سایر500500

3231
پرورش بز و 

گوسفند
1مهرفارس

استان فارس شهرستان مهر 

روستای حاج آباد
سایر500500ماهبانو عبدالهیصندوق کارآفرینی امید

1الرستانفارسپرورش بز3232

استان فارس شهرستان 

الرستان بخش جویم 

روستای دامچه

سایر500500ماهتاب انصاریبانک کشاورزی

1پاسارگادفارسدامداری3233
شهرستان پاسارگاد روستای 

دولت آباد
سایر500500ماهتاب شبانیصندوق کارآفرینی امید

3234
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی بابا منیر 

روستای دشت مورد
بانک کشاورزی

ماهتاب قاسمی 

اصل
سایر500500

1سپیدانفارسپرورش گوسفند3235

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

بابلبام

بانک کشاورزی
مجتبی حاجی 

زاده
سایر360360

بانک کشاورزیمیمند روستای بیروکان1فیروزآبادفارسزنبورداری3236
مجتبی رامشی 

خواه
سایر500500
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3237
پرورش دام 

سبک و سنگین
1خرم بیدفارس

فارس خرمبید ناحیه یک خ 

امام
سایر500500مجتبی ساریخانیبانک کشاورزی

1پاسارگادفارسدامداری3238
شهرستان پاسارگاد روستای 

علی رسیده
صندوق کارآفرینی امید

مجتبی غالمی 

فرد
سایر500500

1فسافارسپرورش گوسفند3239
فسا بخش مرکزی روستا 

صحرارود
پست بانک

مجتبی محمدی 

نصب
سایر500500

1پاسارگادفارسدامداری3240
سعادت شهر روستای قوام 

اباد
سایر500500مجتبی مهریصندوق کارآفرینی امید

1سپیدانفارسپرورش گوسفند3241

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

هفتخوان

سایر500500مجتبی نظریبانک کشاورزی

3242
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500مجتبی هوشمندصندوق کارآفرینی امیدخرم بید چشمه پهن1خرم بیدفارس

3243

رنگرزی الیاف 

طبیعی و 

پوشاک

5بواناتفارس

شهرستان -استان فارس

-بخش سرچهان-بوانات

روستای کوپان

سایر25002500مجید اکبریصندوق کارآفرینی امید

1رستمفارسگاوداری سنتی3244
استان فارس شهرستان 

گلبابکان'رستم روستای 
سایر500500مجید انصار نسببانک کشاورزی

3245
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

فارس ممسنی بخش جاوید 

روستای مال حاجی
سایر500500مجید انصاریبانک توسعه تعاون

1ممسنیفارسزنبور داری3246
نوراباد ممسنی روستای 

جویجان
سایر500500مجید حیدریپست بانک

3247
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی خومه زار 

روستای گردل آباد
سایر500500مجید صادق زادهپست بانک

3248
پرورش گاو 

شیری
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

باقر اباد

سایر400400مجید فتحیبانک کشاورزی
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3249
دامداری و 

دامپروری
1مرودشتفارس

-شهرستان مرودشت-فارس

روستای -بخش درودزن

اونجان

سایر500500مجید فرهادیبانک کشاورزی

3250
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500مجید نیکنامصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

سایر500500محبوبه کریمیبانک توسعه تعاونفارس خرمبید1خرم بیدفارسپرورش زنبور3251

3252
تولیدی پوشاک 

(مانتو و شلوار  )
1شیرازفارس

خان زنیان خیابان امام 

خمینی سمت راست 

تولیدی پوشاک درب پنجم

پست بانک
محبوبه منفرد 

خان زنیانی
سایر500500

3253
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای دم 

قنات جونگان
سایر500500محترم شهریورپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدروستای بابانجم1فیروزآبادفارسدامپروری3254
محترم ملک پور 

غجه بیگلو
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدخرم بید روستای خرمی1خرم بیدفارسپرورش گوسفند3255
محدثه ساریخانی 

خرمی
سایر500500

3256
کاشت گیاهان 

دارویی
سایر500500محدصابر میثمیصندوق کارآفرینی امیدخرم بید صفاشهر1خرم بیدفارس

1ممسنیفارسباغداری انگور3257
نوراباد ممسنی روستای چاه 

توت
سایر500500محسن احمدیبانک کشاورزی

3258
پرورش زنبور 

عسل
1سپیدانفارس

فارس اردکان روستای جوز 

کنگری
سایر500400محسن امینیبانک کشاورزی

3259
تولید کیف و 

کفش
سایر500500محسن برزگرصندوق کارآفرینی امیدخرم بید قادرآباد1خرم بیدفارس

3260
ایجاد باشگاه 

بدنسازی
1دارابفارس

- بخش مرکزی- داراب

روستای - دهستان بختاجرد

شمس آباد

سایر600600محسن خشنودصندوق کارآفرینی امید
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1ممسنیفارسباغداری انگور3261
نوراباد ممسنی روستای چاه 

توت
سایر500500محسن دارابیپست بانک

3262
خدمات 

کشاورزی
بانک کشاورزیبوانات روستای مرشدی1بواناتفارس

محسن دهقان 

حسامپور
سایر500500

3263
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500محسن رحیمیصندوق کارآفرینی امیدخرم بید دستجرد1خرم بیدفارس

3264
مغازه مکانیکی 

و تعویض روغنی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

سراب بهرام
سایر500500محسن گودرزیپست بانک

3265
کاشت گیاهان 

دارویی
سایر500500محسن میرزاییصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

1سپیدانفارسزنبورداری3266
فارس سپیدان روستای 

رودشیر بکر
سایر500200محسن نیک فرپست بانک

سایر500500محمد احمدبانک کشاورزینوراباد ممسنی روستای بوان1ممسنیفارسباغداری انگور3267

1مهرفارسپرورش گاو3268

استان فارس شهرستان مهر 

بخش وراوی روستای چاه 

شرف

سایر400350محمد ارزانیبانک توسعه تعاون

1الرستانفارسدامداری3269
-بخش مرکزی-الرستان

روستای سایبان
سایر500500محمد افروشهپست بانک

1دارابفارسپروار بندی بره3270
داراب بخش مرکزی منطقه 

روستای بیزدان- هشیوار 
سایر500500محمد الماسیبانک کشاورزی

1جهرمفارسدامداری3271
جهرم مرکزی روستای 

رنجکوه
صندوق کارآفرینی امید

محمد 

امیرساالری
سایر500500

1نی ریزفارسپوشاک3272
آباده طشک روستای جهان 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

محمد امین 

زارعی
سایر250250

سایر500500محمد آب ساالنبانک کشاورزیمیمند روستای پرزیتون1فیروزآبادفارسدامپروری3273
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1الرستانفارسخوارابرفروشی3274
الر بخش مرکزی دهستان 

درز روستای درز
سایر22575محمد آروینبانک توسعه تعاون

1جهرمفارسباغداری مرکبات3275
جهرم سیمکان روستای 

اسفنجان
سایر500500محمد بختیاریپست بانک

3276
پرورش گاو 

شیری
1دارابفارس

- بخش مرکزی- داراب

روسنای - دهستان هشیوار 

خیرآباد

پست بانک
محمد براداران 

خیر آبادی
سایر300300

بانک توسعه تعاونارسنجان روستای صالح آباد1ارسنجانفارسدامداری3277
محمد پیش 

آهنگ
سایر500500

پست بانکآباده روستای حشمتیه1آبادهفارسپرورش گوسفند3278
محمد تقی 

نعمت الهی
سایر500500

3279
پرورش زنبور 

عسل
1فسافارس

کوچه . روستای دستجه. فسا

کوچه جنب نانوایی. 7
بانک کشاورزی

محمد جعفر 

ستوده خیرابادی
سایر500500

1جهرمفارسباغ مرکبات3280
جهرم سیمکان روستای 

جرمشت باال
پست بانک

محمد جواد 

احمدی جرمشتی
سایر500500

3281
پرورش 

گاوشیری
1مرودشتفارس

روستای -مرودشت-فارس

خ آزادگان-کناره
بانک کشاورزی

محمد جواد 

بذرگر
سایر500500

3282
پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امید1خرم بید ناحیه1خرم بیدفارس

محمد جواد 

رنجبر
سایر500500

3283
پرورش گل 

محمدی
صندوق کارآفرینی امیدبوانات اراضی کوشک1بواناتفارس

محمد جواد علی 

زاده فرد
سایر500500

بانک کشاورزیروستای غوری1نی ریزفارسدامپروری3284
محمد حسن 

بقری
سایر500500

3285

خدمات 

دامداری 

محصوالت )

(لبنی

1بواناتفارس
بوانات بخش سرچهان 

منطقه عشایر کره ای
صندوق کارآفرینی امید

محمد حسن 

میرشکاری
سایر500500
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3286

کشت و پرورش 

گلها و گیاهان 

دارویی

3قیروکارزینفارس

شهرستان قیر و کارزین 

بخش هنگام روستای باغ نو 

تلمبه و کشاورزی فیلوندی

پست بانک

محمد حسین 

فیلبندی 

کشکولی

سایر12501250

1خرم بیدفارسدامداری3287
بلوار امام 2خرم یبد ناحیه 

خمینی
بانک کشاورزی

محمد حسین 

سارخانی
سایر500500

3288
پرورش گاو 

شیری
1دارابفارس

روستای . داراب. فارس

جوزجان
صندوق کارآفرینی امید

محمد حسین 

صدیقی
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدهنگام- قیروکارزین- فارس1قیروکارزینفارسبزداری3289
محمد حسین 

ظرافت نیا
سایر300300

بانک کشاورزیفارس فسا ششده دولت اباد1فسافارسدامداری3290
محمد حسین 

فیضی دولت اباد
سایر500500

بانک کشاورزیشهر مشکان-بخش پشتکوه1نی ریزفارسپرورش بز سانن3291
محمد حسین 

کاسبی
سایر500500

1قیروکارزینفارسزنبورداری3292
- افزر- قیروکارزین- فارس

روستای کردیل
صندوق کارآفرینی امید

محمد حسین 

نره چهارده 

چریک

سایر500500

3293
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

فهلیان
بانک توسعه تعاون

محمد رضا 

ابراهیمی
سایر500500

3294
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500محمد رضا اتشکاربانک کشاورزیقره بالغ- ششده 1فسافارس

1مرودشتفارسپیرایش مردانه3295
مرودشت سیدان روستایی 

سیوند
بانک توسعه تعاون

محمد رضا 

سجادیان
سایر400400

3296
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500محمد روستاصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

3297
تولید انواع 

کاالی خواب
1الرستانفارس

الر لطیفی محله جهرمی 

کوچه شهید خاوری
سایر500500محمد رویین تنبانک توسعه تعاون

3298
آلویه )گلخانه

(ورا
سایر500500محمد زارعبانک توسعه تعاونخیر روستای دستجرد1استهبانفارس
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1بواناتفارسپرورش گوسفند3299
کره -سرچهان-بوانات-فارس

ای
سایر500500محمد زارعصندوق کارآفرینی امید

1قیروکارزینفارسبزداری3300
- قیروکارزین- فارس

دشت الر- زاخرویه
سایر500500محمد سرداریصندوق کارآفرینی امید

3301
کاشت گیاهان 

دارویی
1خرم بیدفارس

 روستای 1خرم بید ناحیه 

دلونظر
صندوق کارآفرینی امید

محمد صادق 

خسروانی
سایر500500

1فسافارسدامداری3302
فسا بخش شیبکوه میانشهر 

کوچه شهید اسماعیل طالبی
بانک کشاورزی

محمد صادق 

رنجبر میانده
سایر500500

1ممسنیفارسگاوداری3303
نوراباد ممسنی روستای 

فهلیان
پست بانک

محمد طاهری 

فهلیانی
سایر500500

سایر500500محمد طیبیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارسماست بندی3304

1کازرونفارسدامداری3305

فتح - رستم آباد - کازرون 

جاده اصلی منزل - آباد 

.محمد عباسی قراچه

بانک کشاورزی
محمد عباسی 

قراچه
سایر500500

3306
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

دشت رزم
سایر500500محمد عربیپست بانک

2نی ریزفارسباغداری3307
شهرستان نی ریز بخش 

قطرویه روستای بنه کالغی
بانک کشاورزی

محمد علی حق 

شناس
سایر500500

3308
پرورش گاو 

شیری
1نی ریزفارس

آباده طشک روستای صالح 

آباد
بانک کشاورزی

محمد علی 

زراوشان
سایر500500

1کازرونفارسدامپروری3309

- بخش جره باالده -کازرون

روستای - منطقه فامور

.کوشک خانی

پست بانک
محمد علی 

قرمزی نژاد
سایر500500

1جهرمفارسپرورش قارچ3310
جهرم سیمکان روستای 

کراده
صندوق کارآفرینی امید

محمد علی 

کریمی
سایر300300
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بانک کشاورزیمشکان خیابان فردوسی1نی ریزفارسدامپروری3311
محمد علی 

مجدی
سایر500500

3312
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500محمد کارگرصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

پست بانکآباده قوزی آباد1آبادهفارسپرورش گوسفند3313

محمد کاظم 

شهبازی 

شورباخلو

سایر500500

3314
پرورش دام 

سبک و سنگین
سایر500500محمد کریمیبانک کشاورزیفارس خرمبید ناحیه دو1خرم بیدفارس

3315
خرید وفروش 

خوراک دام
1فسافارس

فسا بخش نوبندگان روستا 

جلیان
بانک توسعه تعاون

محمد کریمی 

مزیدی
سایر300300

3316
باغداری کاشت 

سیب
1بواناتفارس

فارس بوانات سرچهان شهر 

کره ای
سایر500500محمد کواریبانک کشاورزی

1دارابفارسزنبورداری3317

- بخش مرکزی - داراب 

شهرک فتح - دهستان بالش

المبین

سایر500500محمد محمودیپست بانک

بانک کشاورزیسپیدان روستای قلعه عالی1سپیدانفارسپروار بندی بره3318
محمد مهدی 

دهقان
سایر500500

3319
پرورش زنبور 

عسل
1نی ریزفارس

آباده طشک روستای خواجه 

جمالی
بانک کشاورزی

محمد مهدی 

زارع
سایر500500

1ممسنیفارسزنبور داری3320
نوراباد ممسنی روستای مور 

میر
پست بانک

محمد مهدی 

شفیعی
سایر500500

3321
پرواربندی دام 

سبک
سایر300300محمد نکوییپست بانکنوبندگان روستای شورابه1فسافارس

3322
پرورش شتر 

مرغ
1خنجفارس

- بخش محمله - خنج 

روستای گزیوز
سایر500500محمد نوسالیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدسروستان- فارس 1سروستانفارسدامداری3323
محمد یار 

حسینی منش
سایر500500
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بانک کشاورزیجهرم روستای چنارسوخته1جهرمفارسکشاورزی3324
محمد یوسف 

رحیمی
سایر250250

3325
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

باجگاه
سایر500500محمد یوسفیبانک کشاورزی

4رستمفارسدامداری3326
روستای /رستم/فارس

کراشوب
بانک کشاورزی

محمدامین 

دهقانی
سایر46004600

1پاسارگادفارسدامداری3327
شهرستان پاسارگاد روستای 

علی رسیده
سایر500500محمدآقا هوشیارصندوق کارآفرینی امید

3328
پرورش بزو 

گوسفند
1دارابفارس

- بخش مرکزی- داراب

روستای - دهستان هشیوار

آبشیب

سایر450450محمدباقر دلیربانک توسعه تعاون

1پاسارگادفارسماهی فروشی3329
علی اباد روبروی مسجد 

ولیعصر
صندوق کارآفرینی امید

محمدجعفر 

حسین پور
سایر500500

1بواناتفارسباغداری3330
بوانات بخش سرچهان شهر 

کره ای
بانک کشاورزی

محمدجواد 

مطهری نیا
سایر500500

3331
پرورش گاو 

شیری
1فراشبندفارس

فارس فراشبند روستای 

قنات باغ
صندوق کارآفرینی امید

محمدحسن 

شهریاری
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدسرپنیران روستای گمبکان1پاسارگادفارسکشاورزی3332
محمدحسن 

یاراحمدی
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای مقبل آباد1ارسنجانفارسدامداری3333
محمدحسین 

جاویدی
سایر500500

3334
پرورش 

گوسفند و بز
بانک کشاورزیارسنجان روستای شرق آباد1ارسنجانفارس

محمدحسین 

علی خانی
سایر500500

3335
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای بسارجان-بیضا1سپیدانفارس

محمدحسین 

ملیان
سایر500500

1پاسارگادفارسدامداری3336
شهرستان پاسارگاد روستای 

اکبراباد
صندوق کارآفرینی امید

محمدرسول 

بذرافشان
سایر500500
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3337
پرواربندی دام 

سبک
1فسافارس

نوبندگان قطعه شهدا کوچه 

شهید محمد صادق ذاکری
پست بانک

محمدرضا 

ادهمی مزیدی
سایر300300

1پاسارگادفارسدامداری3338
شهرستان پاسارگاد روستای 

سرپنیران
سایر500500محمدرضا باصریصندوق کارآفرینی امید

3339
پرورش گاو 

شیری
1بواناتفارس

بوانات دهستان باغستان 

روستای جعفرآباد علیا
سایر500500محمدرضا برزگربانک کشاورزی

3340
پرورش دام 

سبک و سنگین
1خرم بیدفارس

فارس خرمبید روستای 

انارک
بانک کشاورزی

محمدرضا 

خسروانی
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدپاسارگاد روستای ابوالوردی1پاسارگادفارسدامداری3341
محمدرضا 

شیروانی
سایر500500

بانک کشاورزیدبیران.زرین دشت.فارس1زرین دشتفارسپرواربندی بره3342
محمدرضا 

شیروانی فرد
سایر500500

3343
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500محمدرضا قایدیبانک کشاورزیارسنجان روستای جعفر آباد1ارسنجانفارس

3344
کاشت گیاهان 

دارویی
سایر500500محمدرضا کریمیصندوق کارآفرینی امیدخرم بید صفاشهر1خرم بیدفارس

3345
طرح پرورش بز 

و گوسفند
1دارابفارس

- بخش مرکزی- داراب

روستا ی - دهستان هشیوار 

شهنان

سایر500500محمدرضا کریمیبانک کشاورزی

3346

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

بانک کشاورزیصفاشهر روستای مشکان1خرم بیدفارس
محمدرضا 

محمدیان
سایر500500

1مرودشتفارسگاوداری3347
مرودشت مرکزی روستایی 

رشمیجان
سایر500500محمدرضا نجاتیپست بانک

1رستمفارسخرید تراکتور3348
استان فارس شهرستان 

رستم روستای حسین آباد
صندوق کارآفرینی امید

محمدصادق 

سلیمانی
سایر500500
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1فسافارسپرورش گوسفند3349
فسا بخش نوبندگان 

روستاصادق آباد
پست بانک

محمدصادق 

صادقی مزیدی
سایر300300

3350
پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدپاسارگاد روستای دهنو1پاسارگادفارس

محمدعلی 

حقیقت جو
سایر500500

1مرودشتفارسدورودگری3351
-مرکزی-مرودشت-فارس

کناره
بانک توسعه تعاون

محمدعلی 

عباسی زاده
سایر500500

3352
پرورش 

گوسفند و بز
1کازرونفارس

فارس کازرون باالده 

روستای حسن آباد
بانک کشاورزی

محمدعلی قزل 

بیگلو
سایر300300

بانک کشاورزیفیروزآباد روستای وحدت1فیروزآبادفارسدامپروری3353
محمدعلی 

معصومی
سایر500500

3354
پرورش 

گوسفند و بز
1خرامهفارس

خرامه، روستای معزآباد 

جابری
صندوق کارآفرینی امید

محمدقلی 

جلوداری
سایر500500

3355
پرواربندی دام 

سبک
1فسافارس

- بخش نوبندگان-فسا

روستای دشت خان گلده
پست بانک

محمدقلی 

صادقی مزیدی
سایر300300

1فسافارسپرورش گوسفند3356
فسا بخش نوبندگان 

روستاجعفرآباد
بانک توسعه تعاون

محمدقلی 

کریمی مزیدی
سایر500500

3357

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

صندوق کارآفرینی امیدصفاشهر روستای دلونظر2خرم بیدفارس
محمدمهدی 

دهقانی
سایر500500

3358
پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

محمدنبی 

شیروانی
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای زیاد آباد1ارسنجانفارسدامداری3359
محمدهادی 

روستا
سایر500500

1المردفارسبز داشتی3360
فارس المرد بخش اشکنان 

روستای زندان
سایر500500محمود تکاپویپست بانک

1بواناتفارسگلخانه3361
امامزاده بزم گلخانه 

سروستان
سایر500500محمود رییسیصندوق کارآفرینی امید

3362
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای شور 

جونگان
سایر500500محمود شهریورصندوق کارآفرینی امید
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1خرم بیدفارسدامداری3363
 بلوار قایم 2خرم بید ناحیه

8ک
سایر500500محمود طیبیبانک کشاورزی

3364
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

فهلیان
سایر500500محمود فریدیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیارسنجان روستای چهارقالت1ارسنجانفارسدامداری3365
محمود قاسمی 

زاده
سایر500500

1رستمفارسگاوداری3366
فارس شهرستان رستم 

روستای خنیمه علیا
سایر500500محمود میرفردیبانک کشاورزی

3367
کاشت گیاهان 

دارویی
1خرم بیدفارس

فارس شهرستان خرم بید 

صفاشهر
سایر500500محمود نبیصندوق کارآفرینی امید

3368

کشاورزی 

کاشت گیاهان 

دارویی

سایر500500مختار دهقانیصندوق کارآفرینی امید قشالق1خرم بید ناحیه1خرم بیدفارس

3369
پرورش دام 

سبک و سنگین
سایر500500مختار شیبانیبانک کشاورزیفارس خرمبید1خرم بیدفارس

سایر500500مختار محمودیبانک کشاورزیارسنجان دهستان خبریز1ارسنجانفارسدامداری3370

سایر500500مخمل شکوهیبانک کشاورزیگلوگاه.زرین دشت.فارس1زرین دشتفارسپرواربندی بره3371

1فسافارسپرواربندی دام3372
فسا بخش نوبندگان روستا 

دولت آباد سه چاه
صندوق کارآفرینی امید

مدینه قنبری 

مزیدی
سایر400400

سایر500500مراد اکبریبانک کشاورزیمیمند روستای گنک1فیروزآبادفارسزنبور داری3373

3374
دامداری و 

دامپروری
1مرودشتفارس

مرودشت بخش درودزن 

روستای تیره باغ ابرج
سایر500500مراد آزادی علیابانک کشاورزی

1نی ریزفارستولید پسته3375
روستای - بخش پشتکوه

غوری
بانک کشاورزی

مراد قلی 

مختاری فر
سایر500500

4آبادهفارسگاوداری3376

استان فارس شهرستان آبایه 

روستای دهدق مزرعه 

محمود آباد

سایر500500مرتضی جعفریبانک کشاورزی
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صندوق کارآفرینی امیدفارس، سروستان1سروستانفارسدامداری3377
مرتضی خسروی 

نژاد
سایر500500

3378
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای دم 

قنات جونگان
صندوق کارآفرینی امید

مرتضی شهریور 

نسب
سایر500500

3379
پرورش دام 

سبک داشتی
بانک کشاورزینوراباد ممسنی بابا منیر1ممسنیفارس

مرتضی کیانیان 

بیگدلی
سایر500500

3380
کشت گیاهان 

دارویی
1فسافارس

فسا بخش مرکزی روستا 

کوشکقاضی
سایر400400مرتضی لطفیبانک توسعه تعاون

سایر500500مرجان رییسیصندوق کارآفرینی امیدبوانات شیدان1بواناتفارسگلخانه3381

3382
کشاورزی 

وزراعت
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای چاه 

چنار
سایر500500مرضیه اکبریبانک کشاورزی

3383

مهدد کودک 

روستا مهد گل 

یاس

2ارسنجانفارس
فارس ارسنجان مرکزی 

روستای جوادیه
سایر500500مرضیه زارعبانک توسعه تعاون

3384
کاشت گیاهان 

دارویی
سایر500500مرضیه عقیلیصندوق کارآفرینی امید مهدی اباد1خرم بید ناحیه1خرم بیدفارس

1الرستانفارسدامداری3385
فارس الرستان روستای 

هرمودمهرخویی
سایر500500مرضیه فرشادیپست بانک

3386

سوپرمارکت و 

فروش لبنیات 

محلی

1فسافارس
فسا بخش نوبندگان روستا 

جلیان
بانک توسعه تعاون

مرضیه کریمی 

مزیدی
سایر300300

پست بانکجهرم باباعرب1جهرمفارسباغداری مرکبات3387
مریم اسدی 

باباعربی
سایر250250

سایر500500مریم برزگرصندوق کارآفرینی امید1خرم بید ناحیه1خرم بیدفارسپرورش گوسفند3388

صندوق کارآفرینی امیدخرم بید صفاشهر1خرم بیدفارستولیدی پوشاک3389
مریم جعفری 

خرمی
سایر500500

3390
پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدخرم بید صفاشهر1خرم بیدفارس

مریم حیدری 

نقدعلی
سایر500500
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صندوق کارآفرینی امیدفارس قیر پوزه هزار قدمی1قیروکارزینفارسبزداری3391
مریم درویش 

بیگی
سایر500500

1فسافارسپرورش گوسفند3392
فسا بخش مرکزی دهستان 

دستجه روستاصحبتویه
سایر400400مریم شیبانیانصندوق کارآفرینی امید

1ممسنیفارسباغداری انگور3393
فارس ممسنی دشمن 

زیاری روستای دشت تریتاج
سایر500500مریم طباطباییبانک کشاورزی

3394
پرورش بزو 

گوسفند
1دارابفارس

- بخش مرکزی- داراب

روستای - دهستان بالش

سنگ چارک

سایر500500مریم عابدیپست بانک

1آبادهفارسگاوداری شیری3395
خسروشیرین روستای 

محمد آباد
سایر500500مریم محسنی پورپست بانک

3396
پرورش 

گوسفند و بز
1خرم بیدفارس

فارس خرمبید روستای 

مشکان
سایر500500مریم مختاریصندوق کارآفرینی امید

3397
پرورش 

گوسفند و بز
بانک کشاورزیارسنجان روستای سرخ اباد1ارسنجانفارس

مریم نجفی 

جشنی
سایر500500

سایر500500مریم وطنخواهصندوق کارآفرینی امیدبوانات روستای فنجان1بواناتفارسپرورش زعفران3398

3399
پرورش 

گوسفند و بز
1خرم بیدفارس

 روستای 1خرم بید ناحیه 

دادنجان
صندوق کارآفرینی امید

مژگان کارگر 

شهر ابادی
سایر500500

3400
کاشت گیاهان 

دارویی
سایر500500مژگان نجفیصندوق کارآفرینی امید دستجرد1خرم بید ناحیه1خرم بیدفارس

1قیروکارزینفارسبزداری3401
- افزر- قیروکارزین- فارس

نه تن
سایر500500مسعود احمد پورصندوق کارآفرینی امید

3402
پرورش 

گوسفند و بز
پست بانکفسا بخش شیبکوه چاهدولت1فسافارس

مسعود اسمعیلی 

مزیدی
سایر500500

3403
پرورش 

زنبورعسل
سایر500500مسعود بهادریبانک کشاورزیفارس خرمبید1خرم بیدفارس
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سایر500500مسعود رنجبرصندوق کارآفرینی امیدخرم بید روستای دنیچه خیر1خرم بیدفارسسنگبری3404

1ممسنیفارسباغداری انگور3405
فارس ممسنی دشمن 

زیاری روستایبرم جمال
بانک کشاورزی

مسعود شریعتی 

شاد
سایر500500

3406

خرید تراکتور 

گلدونی سه 

سیلندر باغی 

کمرشکن

پست بانکزرقان قیدر قلو1شیرازفارس
مسعود صفر پور 

حقیقی
سایر500500

3407
مغازه داری 

سوپر مارکت
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا هرابال 

بلوار سیبویه خیابان حر 

2کوچه ایثار 

سایر500250مسعود عریانیپست بانک

3408
پرورش 

گووسفند
1سپیدانفارس

فارس سپیدان همایجان 

سرناباد روستای بزمک سفلی
سایر500250مسعود نظریپست بانک

صندوق کارآفرینی امیدسروستان- فارس 1سروستانفارسدامداری3409
مسلم 

اسفندیاری مهارلو
سایر500500

3410

خدمات 

لوله )ساختمانی

کشی و لوله 

فروشی آب و 

(فاضالب

1مرودشتفارس
مرودشت مرکزی روستایی 

حسین آباد نقش رستم
سایر500500مسلم افراهبانک توسعه تعاون

سایر500500مسلم حسین زادهبانک کشاورزیفسا بخش شیبکوه فدشکویه1فسافارسزنبورداری3411

1کازرونفارساحداث دامداری3412

روستای - قایمیه - کازرون 

منزل شخص - دهنوغوری

.مسلم هوشمندی

سایر500500مسلم هوشمندیبانک کشاورزی
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صندوق کارآفرینی امیدارسنجان روستای جمال آباد1ارسنجانفارسدامداری3413
مصطفی خادم 

الحسینی
سایر500500

1ممسنیفارسزنبور داری3414
نوراباد ممسنی روستای 

بشار جان
پست بانک

مصطفی 

خسروی بیگدلی
سایر300300

3415
اصالح زهکشی 

باغداری انگور
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای چاه 

توت
سایر500500مصطفی دارابیبانک کشاورزی

سایر500500مصطفی زارعیبانک کشاورزیداریون روستای دودج1شیرازفارسخرید تراکتور3416

3417
پرورش 

گوسفند ودام
2ارسنجانفارس

فارس ارسنجان مرکزی 

روستای شرق اباد
سایر500500مصطفی شهابیبانک کشاورزی

1ممسنیفارسگاوداری3418
نوراباد ممسنی روستای 

دشت رزم
سایر500500مصطفی عربیبانک توسعه تعاون

3419
پرورش 

گوسفند ودام
2ارسنجانفارس

فارس ارسنجان دهستان 

خبریز روستای زیاداباد
سایر500500مصطفی کاوسیبانک کشاورزی

3420

احداث شبکه 

آبیاری و لوله 

گذاری جهت 

باغ پسته

1نی ریزفارس
روستای - بخش پشتکوه

غوری
سایر500500مصطفی مهرجوبانک کشاورزی

3421
گلخانه سبزی 

صیفی
5شیرازفارس

شیراز روستای سیاخ 

دارنگون خانه خمیس علیا
سایر1000010000مصطفی نامداریبانک کشاورزی

3422
پرورش 

گوسفند و بز
1خرم بیدفارس

فارس خرم بید صفاشهر 

محله دادنجان
صندوق کارآفرینی امید

مصیب خانی 

مهرآبادی
سایر500500

سایر500500مصیب کریمیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید ناحیه یک1خرم بیدفارسلبنیاتی3423

3424
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500مظفر برومندیبانک کشاورزیارسنجان روستای خان اباد1ارسنجانفارس

3425
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

دشت رزم
سایر500500مظفر زندی لکبانک توسعه تعاون

سایر500500مظفر علمداریبانک توسعه تعاونممسنی روستای باجگاه3ممسنیفارسگاوداری3426
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3427
پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدخرامه، روستای بنکوزمانی1خرامهفارس

معصوم زمانی 

فارسی
سایر500500

بانک کشاورزیمیمند روستای اسماعیل آباد1فیروزآبادفارسدامداری3428
معصوم علی 

سنایی
سایر500500

3429
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500معصومه برزگرصندوق کارآفرینی امیدخرم بید قادرآباد1خرم بیدفارس

3430
پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید ناحیه دو1خرم بیدفارس

معصومه بیگم 

موسوی
سایر500500

3431
پرورش دام 

سبک و سنگین
سایر500500معصومه حیدریبانک کشاورزیفارس خرمبید ناحیه یک1خرم بیدفارس

3432
دامداری 

گوسفند
1پاسارگادفارس

فارس شهرستان پاسارگاد 

روستای علی رسیده
صندوق کارآفرینی امید

معصومه زارعی 

کردشولی
سایر500500

1فسافارسدامداری3433
- بخش شیبکوه- فسا 

روستای فدشکویه
سایر500500معصومه مجیدیبانک کشاورزی

1پاسارگادفارسدامداری3434
شهرستان پاسارگاد روستای 

رحیم اباد
صندوق کارآفرینی امید

معصومه 

مقصودپور
سایر500500

1پاسارگادفارسگلخانه3435
فارس شهرستان پاسارگاد 

روستای علی رسیده
سایر500500معصومه مولودیصندوق کارآفرینی امید

1رستمفارستولیدی پوشاک3436
استان فارس شهرستان 

رستم کوپن وسطی
سایر500500مکیه عزیزیصندوق کارآفرینی امید

3437
پرورش 

گوسفند داشتی
1سپیدانفارس

فارس سپیدان براق عشایر 

سیار
سایر500500ممیر امینیپست بانک

1رستمفارسدامداری3438
استان فارس شهرستان 

گلبابکان'رستم روستای 
سایر500500منصور افشونبانک کشاورزی

1الرستانفارسدامداری3439
الرستان بخش مرکزی 

روستای چاه نهر
سایر500500منصور پرارینپست بانک
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1پاسارگادفارسدامداری3440
شهرستان پاسارگاد روستای 

سرپنیران
سایر500500منصوره راضیصندوق کارآفرینی امید

3441
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای چاه 

چنار
سایر500500منوچهر خامهبانک توسعه تعاون

سایر550500منوچهر رادبانک کشاورزیگلوگاه.زرین دشت.فارس1زرین دشتفارسپرواربندی بره3442

3443
پرورش بز و 

گوسفند
1دارابفارس

- بخش مرکزی- داراب

روستای - دهستان فسارود

گودشانه علیا

سایر450450منوچهر قهرمانیبانک توسعه تعاون

3444
دامداری اصالح 

نژاد دام
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای کره 

کان
سایر500500منوچهر گودرزیصندوق کارآفرینی امید

5نی ریزفارسگلیم بافی3445
فارس نی ریز مشکان 

خیابان رسالت
سایر250250منور محفوظبانک توسعه تعاون

سایر500500منور یادبادصندوق کارآفرینی امیدجهرم روستای کنار دان1جهرمفارسدامداری3446

3447
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500مهتاب قوهستانیصندوق کارآفرینی امیدخرامه، روستای جهان آباد1خرامهفارس

3448

پرورش مرغ 

تخمگذار 

 قطعه 140000

ای

14مرودشتفارس
روستای میان - مرودشت

قلعه
سایر3050030500مهدی بهمییبانک کشاورزی

سایر500500مهدی تربنصندوق کارآفرینی امیدفارس قیر روستای قالت1قیروکارزینفارسبزداری3449

1فسافارسزنبورداری3450
- بخش شیبکوه- فسا 

روستای فدشکویه
سایر500500مهدی توفیق زادهبانک کشاورزی

3451
پرورش 

گوسفند و بز
1فسافارس

فسا بخش مرکزی روستا 

چناران
بانک توسعه تعاون

مهدی جاویدی 

آلسعدی
سایر375375

صندوق کارآفرینی امیدسروستان- فارس 1سروستانفارسدامداری3452
مهدی جعفرزاده 

طالب بیگی
سایر500500

سایر500500مهدی جعفریصندوق کارآفرینی امیدروستای مورج شهرک1فیروزآبادفارسگاوداری3453

سایر500500مهدی حسینیبانک کشاورزیبوانات روستای سنگبر1بواناتفارسدامپروری3454
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3455
مغازه داری 

سوپر مارکت
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

علی اباد تنگ

پست بانک
مهدی خوشه 

چین
سایر500200

1قیروکارزینفارسزنبور داری3456
-افزر - قیروکارزین - فارس 

 روستا شهرک طیبی
صندوق کارآفرینی امید

مهدی رحمانی 

طیبی
سایر500500

1جهرمفارسپرورش گوسفند3457
جهرم عشایر روستای 

چنارسوخته
سایر500500مهدی رحیمیبانک کشاورزی

3458
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500مهدی رنجبرصندوق کارآفرینی امید1خرم بید ناحیه1خرم بیدفارس

3459
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500مهدی رنجبرصندوق کارآفرینی امیدخرم بید دستجرد1خرم بیدفارس

3460
پرورش دام 

سبک و سنگین
سایر500500مهدی روانشادبانک کشاورزیفارس خرمبید1خرم بیدفارس

سایر500500مهدی روستاصندوق کارآفرینی امیدزیاداباد1ارسنجانفارسدامداری3461

3462
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای شور 

جونگان
سایر500500مهدی زندی لکبانک توسعه تعاون

3463
پرورش مرغ 

بومی
سایر500500مهدی صمیمیبانک کشاورزیمهدی آباد1بواناتفارس

پست بانکآباده حشمتیه1آبادهفارسپرورش گوسفند3464
مهدی عاطفت 

فرد
سایر500500

بانک کشاورزیبوانات عشایر تنگ پدونه1بواناتفارسدامپروری3465
مهدی علی خانی 

نژاد
سایر500500

1فیروزآبادفارسزنبورداری3466
فیروزاباد جایدشت خ 

ابوالفضل خ شهدا
سایر500500مهدی فالمرزپوربانک کشاورزی

1قیروکارزینفارسبزداری3467
-افزر - قیروکارزین - فارس 

 باغنو
سایر500500مهدی فالمرزیصندوق کارآفرینی امید
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3468
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500مهدی کارگرصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

3469
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

فهلیان
سایر500500مهدی محمدیصندوق کارآفرینی امید

1پاسارگادفارسدامداری3470
شهرستان پاسارگاد روستای 

سرپنیران
سایر550500مهدی مهراورصندوق کارآفرینی امید

سایر500500مهدی نظریبانک کشاورزیشهرپیر.زرین دشت.فارس2زرین دشتفارسخرید تراکتور3471

1پاسارگادفارسدامداری3472
شهرستان پاسارگاد روستای 

سرپنیران
سایر500500مهدی یارمحمدیصندوق کارآفرینی امید

1آبادهفارسدامداری3473
ایزدخواست خیابان امام 

کوچه شهید آیت
بانک کشاورزی

مهران رحیمی 

رضایی
سایر400400

3474
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500مهرانگیز جاویدیصندوق کارآفرینی امیدخرامه، روستای آبشور1خرامهفارس

3475
دامداری اصالح 

نژاد دام
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

فهلیان
سایر500500مهرداد انصاریصندوق کارآفرینی امید

3476
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای سر 

قنات
سایر500500مهرداد کریمیبانک کشاورزی

3477
پرورش 

گوسفند و بز
1مرودشتفارس

-کناره-مرودشت-فارس

دهبید
سایر500500مهرداد مردانهبانک کشاورزی

سایر500500مهرزاد شیروانیصندوق کارآفرینی امیدپاسارگاد روستای ابوالوردی1پاسارگادفارسدامداری3478

3479
پرواربندی دام 

سبک
1فسافارس

-بخش مرکزی-فسا 

روستای خیرآباد میانجنگل
پست بانک

مهرزاد کریمی 

کوچی
سایر300300

3480
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای تل 

خندق جونگان
سایر500500مهسا شهریوربانک کشاورزی

3481
توزیع پوشاک 

زنانه
1المردفارس

شهرستان - استان فارس 

- بخش مرکزی - المرد 

روستای دهشیخ

سایر500500مهناز یگانهپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

سایر500500مهوش ثریامنشصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارستولیدی پوشاک3482

3483
پرورش دام 

سبک و سنگین
1خرم بیدفارس

فارس خرمبید روستای 

مشکان
سایر500500مهین بخشیبانک کشاورزی

3484
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500موسی بهادریصندوق کارآفرینی امیدخرم بید روستای احمد اباد1خرم بیدفارس

3485
پرورش زنبور 

عسل
1الرستانفارس

استان فارس شهرستان 

الرستان بخش جویم 

روستای خرده دره

سایر200200موسی رجبی یلهبانک کشاورزی

1قیروکارزینفارسزنبورداری3486
-افزر - قیروکارزین - فارس 

تشویه
صندوق کارآفرینی امید

موسی رضایی 

مرندی
سایر500500

1رستمفارسدامداری3487
استان فارس شهرستان 

رستم روستای نوگک
صندوق کارآفرینی امید

موسی مرادیان 

نصرآباد علیا
سایر500500

3488
طرح کشت 

گیاهان دارویی
1شیرازفارس

شیراز بخش ارژن دهستان 

کوهمره سرخی روستای 

رمقان

بانک توسعه تعاون
مومن قیصری 

رمقانی
سایر400400

3489
پرورش گاو 

شیری
سایر500500میثم علیاییصندوق کارآفرینی امیدخرامه، روستای سفلی1خرامهفارس

1سپیدانفارسزنبورداری3490
فارس سپیدان روستای 

گردن کالت
سایر500500میالد جعفریبانک کشاورزی

1ممسنیفارسباغداری انگور3491
فارس ممسنی دشمن 

زیاری روستای دشت تریتاج
سایر500500میالد کشاورززادهبانک کشاورزی

3492
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500نادر روستاییصندوق کارآفرینی امیدخرم بید صفاشهر1خرم بیدفارس

1سپیدانفارسپرورش گوسفند3493

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

جعفر اباد

سایر500500نادر زندی فردیانبانک کشاورزی
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3494

مجری طرح 

های آبیاری 

تحت فشار

سایر500500نادر طیبیصندوق کارآفرینی امیدخرم بید صفاشهر1خرم بیدفارس

3495

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

1فراشبندفارس
فارس فراشبند روستای 

منصورآباد
سایر500500نادر منصوریصندوق کارآفرینی امید

3496
پرورش گاو 

شیری
1فسافارس

فسا بخش مرکزی دهستان 

کوشکقاضی روستا هارم
سایر500500نادعلی متقیپست بانک

3497
دامداری و 

دامپروری
1مرودشتفارس

مرودشت بخش درودزن 

روستای سهل اباد ابرج
بانک توسعه تعاون

نارنگیس خلیلی 

باصری
سایر340340

3498
خدمات 

گردشگری
7استهبانفارس

-بخش مرکزی-استهبان

خیابان -روستای باغشاد

جنب مسجد -اصلی

(ع)ولیعصر

سایر500500ناصر امیدصندوق کارآفرینی امید

3499
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

فهلیان
بانک توسعه تعاون

ناصر طاهری 

فهلیانی
سایر500500

3500
پرورش دام 

سبک داشتی
سایر500500ناصر عثمانلوبانک توسعه تعاوننوراباد ممسنی خومه زار1ممسنیفارس

1پاسارگادفارسدامداری3501
شهرستان پاسارگاد روستای 

سرپنیران
صندوق کارآفرینی امید

ناهید چراغعلی 

زاده
سایر500500

سایر500500ناهید زارعصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارسپرورش قارچ3502

2شیرازفارسپخت گروهی3503

شیراز سیاخ دارنگون 

روستای قلعه چوبی 

اسماعیل آباد

صندوق کارآفرینی امید
ناهید نامداری 

قرغانی
سایر200200

3504
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

باجگاه
سایر500500ناهید یوسفیبانک توسعه تعاون

سایر500500نبی بذرافشانصندوق کارآفرینی امیدمزایجان جنب بهداری1بواناتفارسکابینت سازی3505
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1پاسارگادفارسگلیم بافی3506

فارس شهرستان پاسارگاد 

بخش پاسارگاد روستای 

مبارک اباد

بانک توسعه تعاون
نجمه پاسداری 

لقا
سایر100100

1پاسارگادفارسدامداری3507
فارس شهرستان پاسارگاد 

روستای علی رسیده
سایر500500نجمه منفردصندوق کارآفرینی امید

سایر500500ندا رستمی نفربانک کشاورزیعشایر روستای جهره- خنج 1خنجفارسدامداری3508

1ممسنیفارسپرورش قارچ3509
شهرستان خومه زار /فارس

شور جور جونگان
بانک توسعه تعاون

نرگس زارع 

خفری
سایر500500

3510
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

فهلیان
صندوق کارآفرینی امید

نرگس شهریاری 

فهلیانی
سایر500500

1خرم بیدفارسپرورش گوسفند3511

خرم بید قادرآباد بلوار 

مطهری خ فضیلت سمت 

راست

سایر500500نسترن آزمودهصندوق کارآفرینی امید

3512
کاشت گیاهان 

دارویی
صندوق کارآفرینی امیدخرم بید دنیچه خیر1خرم بیدفارس

نسرین محمدی 

تقی ابادی
سایر500500

3513
پرورش زنبور 

عسل
1سپیدانفارس

- فارس سپیدان مرکزی 

روستای رودشیر - خفری 

(سفلی  )بکر 

سایر500250نسرین منیریپست بانک

1فسافارسپرورش گوسفند3514

فسا بخش مرکزی 

میانجنگل روستا محمودآباد 

سفلی

بانک توسعه تعاون
نصراله آزادی 

شیری
سایر400400

3515
پرورش 

گوسفند داشتی
1سپیدانفارس

فارس سپیدان بصورت 

عشایر سیار
سایر500500نصرت اله نظریبانک کشاورزی

3516
پرورش دام 

سبک و بز
2کوارفارس

روستای - کوار - فارس 

باغان
بانک کشاورزی

نصیب اله 

شهبازی
سایر500500
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3517
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

گراب
سایر500500نصیر شایانیبانک توسعه تعاون

1کوارفارسپرورش گوسفند3518
- طسوج - کوار - فارس 

روستای لهکویه
بانک کشاورزی

نظام اکبری 

بورکی
سایر500500

1فسافارسپرورش گوسفند3519
فسا بخش مرکزی 

میانجنگل روستا خیرآباد
بانک توسعه تعاون

نظام کریمی 

کوچی
سایر400400

3520
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

فهلیان
سایر500500نعمت اله فریدیبانک توسعه تعاون

1پاسارگادفارسدامداری3521
سعادت شهر روستای علی 

رسیده
صندوق کارآفرینی امید

نفیسه 

پورهشیاری
سایر500500

1قیروکارزینفارسزنبورداری3522
- قیروکارزین- فارس

روستای کردشیخ
سایر500500نقی دهبانصندوق کارآفرینی امید

3523
کاشت گیاهان 

دارویی
سایر600500نگهدار منظریصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید ناحیه یک1خرم بیدفارس

1ممسنیفارسباغداری3524
فارس ممسنی دشمن 

زیاری روستای ابنار
بانک کشاورزی

نگین تاج 

پارسایی
سایر500500

3525

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

1سپیدانفارس
- فارس ، سپیدان مرکزی

خفری ، روستای قنات
سایر500500نمکی جعفریپست بانک

3526
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای چاه 

چنار
سایر500500نواب نعمتیبانک توسعه تعاون

سایر100100نوبر قایدی اصلبانک توسعه تعاونفراشبند روستای کنارمالک1فراشبندفارسگلیم بافی3527

سایر500500نوبر مردانی منفردصندوق کارآفرینی امیدبایگان1فیروزآبادفارسدامپروری3528

3529
اصالح نژاد 

دامداری
1ممسنیفارس

روستای -ممسنی-فارس

دشت رزم
سایر500500نوراله امینیبانک توسعه تعاون

1فیروزآبادفارسدامپروری3530
فیروزاباد بلوارپاسداران 

کوچه روبروی قنادی
سایر480480نوراله جهانپورپست بانک
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1پاسارگادفارسدامداری3531
شهرستان پاسارگاد روستای 

سرپنیران
سایر500500نوش آفرین براتیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500نوید رحیمیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارستولیدی پوشاک3532

سایر500500هاجر بهادریصندوق کارآفرینی امید1خرم بید ناحیه 1خرم بیدفارسپرورش گوسفند3533

1پاسارگادفارسگلیم بافی3534
شهرستان پاسارگاد روستای 

همت اباد
سایر200200هاجر زمانیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500هادی ایزدیصندوق کارآفرینی امیدحد فاصل سوریان جعفرآباد1بواناتفارسقالیشویی3535

3536
پرورش گاو 

شیری
1کوارفارس

روستای - کوار - فارس 

دشتک
سایر500500هادی جمالیبانک کشاورزی

3537
پرورش دام 

سبک و سنگین
سایر500500هادی حیدریبانک کشاورزیفارس خرمبید ناحیه یک1خرم بیدفارس

3538

فروش گندم 

ومحصوالت 

زراعی

بانک توسعه تعاونفارس قیروکارزین علی آباد1قیروکارزینفارس
هادی خانی 

شولی
سایر500500

1مرودشتفارسگاوداری داشتی3539
مرودشت مرکزی روستایی 

رشمیجان
سایر500500هادی خسرویپست بانک

1رستمفارسگاوداری سنتی3540
استان فارس شهرستان 

رستم روستای زیرگر نوگک
سایر500250هادی خضرپوربانک کشاورزی

1رستمفارسگاوداری سنتی3541
فارس شهرستان رستم 

روستای منصور آباد
سایر500500هادی دهقانبانک کشاورزی

3542
پرورش گاو 

شیری
1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

صادق اباد

سایر500500هادی زارعبانک کشاورزی
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3543
پرورش 

گوسفند و بز
1ارسنجانفارس

ارسنجان دهستان علی آباد 

ملک
سایر500500هادی زرین موصندوق کارآفرینی امید

3544
پرورش 

گاوشیری
1فسافارس

فسا بخش مرکزی روستا 

کوشکقاضی
سایر500500هادی صفرپورپست بانک

3545
پرورش 

گوسفند وبز
1فسافارس

فسا بخش مرکزی روستا 

کوشکقاضی
سایر500500هادی فرهمندبانک کشاورزی

3546

تولید روغن 

های گیاهی و 

محصوالت 

ارگانیک

1مرودشتفارس
مرودشت مرکزی روستایی 

جلیان
پست بانک

هادی قشقایی 

نژاد
سایر500500

سایر500500هادی کریمیبانک کشاورزیارسنجان دهستان خبریز1ارسنجانفارسپرورش دام3547

1فسافارسپرورش طیور3548
فسا بخش مرکزی روستا 

کوشکقاضی
پست بانک

هادی لطفی 

کوشکقاضی
سایر500500

1سپیدانفارسپرورش قارچ3549
فارس سپیدان شیخ محمد 

رضایی
سایر500500هاشم هوشمندیبانک کشاورزی

3550
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای چاه 

چنار
سایر500500هانیه باقریپست بانک

3551
کاشت گیاهان 

دارویی
سایر500500هدایت برزگرصندوق کارآفرینی امیدخرم بید قادرآباد1خرم بیدفارس

1الرستانفارسشتر داری3552
الر بخش مرکزی دهستان 

درز روستای کهن و برهان
سایر500500هدایت فرجیبانک توسعه تعاون

سایر500500هرمز قنبریصندوق کارآفرینی امیدپاسارگاد روستای مبارک اباد1پاسارگادفارسدامداری3553

3554
پرورش دام 

سبک و سنگین
سایر500500همت اله طیبیبانک کشاورزیفارس خرمبید ناحیه دو1خرم بیدفارس

3555
پرورش 

گوسفند و بز
1الرستانفارس

- بخش مرکزی-الرستان

لطیفی
سایر500500همت علی شبانیبانک توسعه تعاون
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بانک کشاورزیفارس کوار روستای فتح اباد1کوارفارسپرورش بز3556
همت علی 

شهبازی
سایر500500

3557
دامداری و 

دامپروری
1مرودشتفارس

مرودشت بخش درودزن 

روستای گل مکان سفلی 

ابرج

بانک کشاورزی
همه جان 

حسینی
سایر500500

3558
پرورش 

گوسفند و بز
1خرامهفارس

فارس، خرامه، روستای ولی 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

هیبت اله زمانی 

فارسی
سایر500500

1پاسارگادفارسدامداری3559
شهرستان پاسارگاد روستای 

نایگرد
سایر500500واحد کشتکارصندوق کارآفرینی امید

3560
کاشت گیاهان 

دارویی
سایر500500وحید بهمنیصندوق کارآفرینی امیدانارک1خرم بید ناحیه1خرم بیدفارس

3561
پرورش 

گوسفند و بز
1فسافارس

-بخش مرکزی - فسا

روستای خیرآباد میانجنگل
بانک توسعه تعاون

وحید بیژنی 

کوچی
سایر500500

صندوق کارآفرینی امیدسروستان روستای شوریجه1سروستانفارسدامداری3562
وحید جعفری 

شوریجه
سایر500500

3563
پرورش 

گوسفند و بز
سایر600500وحید علیخانیصندوق کارآفرینی امیدفارس خرمبید1خرم بیدفارس

سایر500500وحید فرهادیبانک توسعه تعاونسپیدان روستای رودشیر بکر1سپیدانفارسزنبورداری3564

1نی ریزفارسدامداری3565
آباده طشک روستای 

شهرک مهدوی
سایر250250وحید مهدویبانک کشاورزی

3566
مقاوم سازی 

ساختمان
1فسافارس

فسا بخش مرکزی روستا 

علی آبادسرخه
بانک توسعه تعاون

وحید هوشیاری 

شیری
سایر400400

3567
دامداری سنتی 

 راسی68
1شیرازفارس

روستای - بخش ارژن 

خیرآباد
بانک کشاورزی

وفادار اسدی 

آخجلو
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

3568
دامداری و 

دامپروری
1مرودشتفارس

مرودشت بخش درودزن 

روستای قرخلو ابرج
بانک کشاورزی

ولی اله بابری 

سلوکلو
سایر500500

3569
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500ولی عمادیصندوق کارآفرینی امیدخرامه، روستای بنکوشیبانی1خرامهفارس

3570
توسعه پرورش 

گوسفند و بز
صندوق کارآفرینی امیدخرامه، روستای احمدآباد1خرامهفارس

یاسر باقری 

فارسی
سایر500500

سایر500500یاسر پوالدیانبانک توسعه تعاونفارس قیر افزر تنگ کله1قیروکارزینفارسبزداری3571

3572
پرورش 

گوسفند و بز
بانک توسعه تعاونفسا روستای چناران1فسافارس

یاسر جاویدی 

آلسعدی
سایر400400

سایر500500یاسر زارعبانک کشاورزیارسنجان روستای جمال آباد1ارسنجانفارسدامداری3573

3574

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

1فراشبندفارس
فارس فراشبند روستای 

بندریگ
سایر500500یداله دردیصندوق کارآفرینی امید

1رستمفارسزنبورداری3575
استان فارس شهرستان 

رستم مصیری
سایر500500یداله شیریبانک کشاورزی

3576
پرورش زنبور 

عسل
1فسافارس

- بخش شیبکوه- فسا 

روستای فدشکویه
بانک کشاورزی

یعقوب حسین 

زاده
سایر500500

3577
پرورش دام 

سبک و سنگین
1ممسنیفارس

- شهر خومه زار - نور اباد 

روستای بنه باال
سایر500500یوسف امیریانبانک کشاورزی

3578

مغازه داری 

دکوراسیون 

داخلی منزل

1سپیدانفارس

استان فارس شهرستان 

سپیدان بخش بیضا روستای 

شهید اباد

سایر500500یوسف دهقانبانک توسعه تعاون

1کازرونفارسپرورش گوسفند3579

روستای - قایمیه - کازرون 

آخر کوچه - دهنو غوری 

.قدس

بانک کشاورزی
یوسف دهقانی 

دیزگانی
سایر500500
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3580
پرورش دام 

سبک داشتی
1ممسنیفارس

نوراباد ممسنی روستای 

جوزار جاوید
سایر500500یوسف کرمیپست بانک

3581
پرورش انواع 

گوسفند وبز
1الرستانفارس

الر بخش مرکزی روستای 

زاهد محمود
سایر500500یوسف معصومیبانک توسعه تعاون

3582
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500یونس پورطالبصندوق کارآفرینی امیدخرامه، روستای کفدهک1خرامهفارس

1جهرمفارسباغداری مرکبات3583
جهرم سیمکان روستای 

جرمشت پایین
پست بانک

یونسعلی رحیمی 

جرمشتی
سایر500500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

1
پرورش گاو 

شیری
3بویین زهراقزوین

عصمت اباد مزارع کشاورزی 

دامداری راحتلو- شریف اباد 
وزارت جهاد کشاورزی61006100اباسلط راحتلوبانک کشاورزی

2

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 کندو50عسل 

وزارت جهاد کشاورزی190190ابراهیم آروینبانک کشاورزیآوج شهرک آبشار1آوجقزوین

3

پرواربندی 

 100گوساله 

راسی

2بویین زهراقزوین
قزوین بویین زهرا روستای 

خان آباد
صندوق کارآفرینی امید

ابراهیم آزادگان 

شاد
وزارت جهاد کشاورزی25002500

4

پرورش زنبور 

عسل وفراوری 

ان

2قزوینقزوین
الموت غربی روستای گشنه 

رود
بانک توسعه تعاون

ابراهیم غیاثوند 

غیاثی
وزارت جهاد کشاورزی100100

5

پرواربندی 

 100گوساله 

راسی

4بویین زهراقزوین
خیابان شهید - دانسفهان 

اسماعیل قموشی
بانک کشاورزی

ابراهیم قموشی 

رامندی
وزارت جهاد کشاورزی56005600

6

پرواربندی 

 100گوساله 

راسی

بانک کشاورزیسگز آباد-بویین زهرا 2بویین زهراقزوین
ابوالفضل 

برزگردانائی
وزارت جهاد کشاورزی34003400

7

تولید پنیر 

سفید و 

الکتیکی

20بویین زهراقزوین

شهرستان  –استان قزوین 

بلوار - ارداق  –بوپین زهرا 

خلیج فارس کوچه صبا یک 

(نیاز)شرکت البرز بیتا شیر 

بانک توسعه تعاون
ابوالفضل چهل 

میران
وزارت صنعت، معدن و تجارت90009000

8
پرورش 

گوسفند داشتی
7بویین زهراقزوین

قزوین بویین زهرا دشتابی 

شرقی روستای موین
بانک کشاورزی

ابوالفضل 

خسروی موینی
وزارت جهاد کشاورزی70007000

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 
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9

پرورش زنبور 

عسل وفراوری 

ان

وزارت جهاد کشاورزی100100ابوالفضل درگاهیبانک کشاورزیمعلم کالیه2قزوینقزوین

10
زنبورداری و 

فراوری عسل
بانک کشاورزیروستای سگز آباد1بویین زهراقزوین

ابوالفضل فروتن 

جعفری
وزارت جهاد کشاورزی160160

1بویین زهراقزوینزنبورداری11

قزوین بویین زهرا روستای 

ولدآباد خیابان بهشتی 

8پالک 

بانک کشاورزی
ابوالفضل کلجه 

ولدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

12
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی30003000ابوالفضل مافیپست بانکحالل آباد14آبیکقزوین

13
خدمات بانکی 

ictروستایی 
1بویین زهراقزوین

قزوین دشتابی روستای 

شهرستانک
پست بانک

ابوالفضل مالیی 

شهرستانکی
400400

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

14
پرورش شتر 

مرغ
10البرزقزوین

قزوین بخش محمدیه 

روستای والمدر بعد از منبع 

آب مزرعه پرورش شتر مرغ 

نادری

صندوق کارآفرینی امید
ابوالفضل نادری 

والمدری
وزارت جهاد کشاورزی50005000

15
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدتاکستان روستای کهک2تاکستانقزوین

ابوالقاسم 

محمودی
وزارت جهاد کشاورزی700700

16

پررورش زنبور 

عسل وفراوری 

ان

وزارت جهاد کشاورزی100100ابوطالب قربانیبانک کشاورزیروستای شینقر-الموت غربی1قزوینقزوین

17
پروار بندی بره 

 راسی500
4قزوینقزوین

قزوین بخش مرکزی 

روستای آشنستان پالک 

35اصلی 

وزارت جهاد کشاورزی60006000ابولفضل احمدیبانک کشاورزی

18

پرورش 

گوسفند داشتی 

دام سبک

3آوجقزوین
شهرستان - استان قزوین

روستای اردالن- آوج
بانک کشاورزی

احسان خدابنده 

لو
وزارت جهاد کشاورزی40004000
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19
دفتر خدمات 

پست بانک
1البرزقزوین

-شهر صنعتی البرز - قزوین 

 روستای خرمپشته
پست بانک

احمد انصاری 

برزگر
325300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

20
پرواربندی 

گوساله
بانک کشاورزیدانسفهان بلوار امام حسین ع3بویین زهراقزوین

احمد درزی 

اسماعیل پور
وزارت جهاد کشاورزی30003000

21

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 کندو80عسل 

وزارت جهاد کشاورزی200200احمد رمضانخانیبانک کشاورزیآوج روستای هرایین1آوجقزوین

1قزوینقزوینقالی بافی22
قزوین الموت شرقی 

روستای زواردشت
صندوق کارآفرینی امید

احمد یاری بیگی 

درویشوند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

23

تزریق 

پالستیک سبد 

میوه

8آوجقزوین
-آوج نرسیده به آبگرم 

ابتدای چهل چشمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000اسد قهرمانیپست بانک

24
طرح توجیهی 

زنبور داری
وزارت جهاد کشاورزی100100اسداله زرینبانک کشاورزیزیاران جنب روستوران1آبیکقزوین

3قزوینقزوینزنبورداری25
قزوین طارم سفلی روستای 

سنگان سفلی
بانک کشاورزی

اسالم کشاورز 

گرامی
وزارت جهاد کشاورزی100100

2بویین زهراقزوینتولید کفش26
خیابان شهید - دانسفهان

بهشتی
بانک توسعه تعاون

اسماعیل انصاری 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

10تاکستانقزوینقارچ دکمه ای27
- خرمدشت -تاکستان 

روستای جعفر آباد
صندوق کارآفرینی امید

اسماعیل شقاقی 

فالح
وزارت جهاد کشاورزی17601760

28
تولید پارچه 

گردبافت
5تاکستانقزوین

تاکستان خرمدشت روستای 

پناه آباد شهرک سبزدشت
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500اسماعیل غفوریصندوق کارآفرینی امید

29
پرورش دام 

سبک
4آوجقزوین

قزوین آبگرم روستای عباس 

آباد
صندوق کارآفرینی امید

اسماعیل فتح 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی500500

30

پرواربندی 

 100گوساله 

راسی

4بویین زهراقزوین
خیابان شهید - دانسفهان 

اسماعیل قموشی
بانک کشاورزی

اسماعیل قموشی 

رامندی
وزارت جهاد کشاورزی40004000
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1بویین زهراقزوینگلیم بافی31
روستای - ارداق-بویین زهرا 

موین
پست بانک

اشرف السادات 

حسینی موینی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

32

پرورش زنبور 

عسل وفراوری 

ان

وزارت جهاد کشاورزی7373اشرف علی نوریبانک کشاورزیدیال آباد-تاکستان1تاکستانقزوین

33

توسعه مجتمع 

خدماتی قصر 

تشریفات آسمان

2قزوینقزوین
 جاده الموت ، 15کیلومتر 

رزجرد
10001000اشکان خاتونیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

34
گاوداری شیری 

 راسی40
وزارت جهاد کشاورزی23602360اصغر امینیبانک کشاورزیارداق2بویین زهراقزوین

35

پروار بندی 

راس200گوساله

ی و توسعه 

 راسی100

5بویین زهراقزوین
بویین زهرا بخش مرکزی 

روستای عصمت آباد
بانک کشاورزی

اصغر جعفری 

جعفری
وزارت جهاد کشاورزی23302330

36
پرورش زنبور 

عسل
3قزوینقزوین

بخش طارم سفلی روستای 

قاللو
بانک کشاورزی

اصغر خدامرادی 

فالح
وزارت جهاد کشاورزی200200

37
هر روستا یک 

محصول
3آوجقزوین

- ابگرم - آوج - قزوین 

روستای اردالن
صندوق کارآفرینی امید300300اصغر علیمحمدیصندوق کارآفرینی امید

10قزوینقزوینفرآوری زیتون38
روستای -طارم سفلی-قزوین

سیاهپوش
بانک توسعه تعاون

اصغر کشاورز 

معتمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000

100100اعظم امینیبانک کشاورزیارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی39
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4040اعظم ملکیپست بانکارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی40
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قزوینقزوینگلیم بافی41

قزوین الموت روستای اندج 

شیخ محله منزل قای سبز 

علی عسگری

100100افسانه عسگریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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42
پرورش 

زنبورعسل
1آوجقزوین

استان قزوین شهرستان آوج 

بخش آبگرم روستای 

پریسبانج

وزارت جهاد کشاورزی400400اکبر شوندیبانک کشاورزی

43

طرح توجیهی 

فنی ، مالی و 

اقتصادی ، 

پرورش گاو 

شیری به روش 

صنعتی

بانک کشاورزیروستای شیرازک-تاکستان 4تاکستانقزوین
اکبر مردعلی و 

شرکاء
وزارت جهاد کشاورزی22002200

1آوجقزوینکارگاه خیاطی44
آوج خیابان امام روبه روی 

109دانشگاه آزاد پالک 
صندوق کارآفرینی امید

اکرام شیرین 

نژاداصل عسگری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

10آوجقزوینتولیدی لباس45
آوج شهرک ولیعصر ابتدای 

شهرک درب سوم
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500اکرم افتخاریصندوق کارآفرینی امید

100100اکرم امینیبانک کشاورزیارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی46
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2بویین زهراقزوینتولیدی کفش47

- بویین زهرا- قزوین

خیابان شهید - دانسفهان

- انتهای خیابان- باصره

جنب مسجد انصارالحسین

بانک توسعه تعاون
اکرم انصاری 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اکرم باباییپست بانکروستای سراس1تاکستانقزوینقالیبافی48

49

پروانه بهره 

برداری واحد 

گلخانه پرورش 

سبزی و سیفی 

جات با حجم 

تولیدی ساالنه 

 تن70

3قزوینقزوین

قزوین بخش مرکزی 

روستای آشنستان پالک 

35فرعی 

وزارت جهاد کشاورزی20002000اکرم صفرانداقیبانک کشاورزی
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15البرزقزوینتولیدی پوشاک50
. روستای پیریوسفیان _البرز

خیابان آیت اله خامنه ای
صندوق کارآفرینی امید

اکرم غیاثوند 

محمدخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

1بویین زهراقزوینقالیبافی51

بوینی زهرا روستای جهان 

آباد کوچه شهید رحمان 

احمدی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100اللهه احمدیصندوق کارآفرینی امید

1بویین زهراقزویندفتر خدماتی52

قزوین بویین زهرا روستا 

اقابابادشتابی پست بانک 

اقابابا

پست بانک
الهام اسمعیلی 

آقابابایی
250250

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100الهام رحمنیپست بانکآبگرم روستای عباس آباد1آوجقزوینقالیبافی53

1قزوینقزوینگلیم بافی54

قزوین شهرستان قزوین 

روستای رزجرد ک دانش 

منزل اقای موسوی نجفی

100100الهه عابدیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قزوینقزوینگلیم بافی55

استان قزوین شهرستان 

قزوین الموت روستای اندج 

بعد از پل جنب میدان 

منزل آقای ابراهیم قاسمی

100100الهه نوریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکآبگرم روستای منصورآباد1آوجقزوینقالیبافی56
ام البنین 

رستگاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1بویین زهراقزوینگلیم بافی57
شهر ارداق خیابان شهید 

187قاضی پالک 
100100ام لیال آبشیرینبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5بویین زهراقزوینگلخانه58

بویین زهرا ابتدای جاده لیا 

ابتدای روستای نصرت آباد 

بایه

وزارت جهاد کشاورزی25002500امیر اسفندیاریبانک کشاورزی

59
پرواربندی بره 

 راسی200
3قزوینقزوین

قزوین اقبال شرقی نجف 

 فرعی از اصلی 193آباد پال 

31

وزارت جهاد کشاورزی885885امیر علی خانبانبانک کشاورزی
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60

تولیدتوت 

فرنگی گلخانه 

ای

6قزوینقزوین
بخش طارم سفلی روستای 

آلتن کش
بانک کشاورزی

امیرحسین 

اکبری طارمی
وزارت جهاد کشاورزی1140011400

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100امینه جهانشیریپست بانکآبگرم روستای اک1آوجقزوینقالیبافی61

62
پرورش زنبور 

عسل
1قزوینقزوین

الموت شرقی _قزوین

روستای کالیه
بانک کشاورزی

انوشیروان 

کریمی کالیه
وزارت جهاد کشاورزی100100

63
پرورش زنبور 

عسل
1قزوینقزوین

- الموت غربی - قزوین 

روستای وشته
وزارت جهاد کشاورزی100100آذر پرهیزکاریبانک کشاورزی

1قزوینقزوینقالی بافی64

 جاده کیلومتر 10کیلومتر 

الموت روستای میانبر 

خیابان ساحل

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آذین عابدیبانک توسعه تعاون

65
خدمات بانکی 

روستایی
1قزوینقزوین

قزوین طارم سفلی روستای 

سیاهپوش خیابان مسجد 

جنب مدرسه شبانه روزی

300300آرزو کلهرپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آسیه شقاقیبانک توسعه تعاونروستای لوشکان1تاکستانقزوینقالیبافی66

67
صندوق خرد 

محلی
صندوق کارآفرینی امید400400آمنه جمشیدیصندوق کارآفرینی امیداسفرورین روستای شارین22تاکستانقزوین

1البرزقزوینقالی بافی سنتی68
نصرت اباد خ رجایی رجایی 

35 پ5
وزارت صنعت، معدن و تجارت116100آهو مرادیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100آیدا بیگیپست بانکابگرم روستای عباس اباد1آوجقزوینقالیبافی69

70

صندوق خرد 

محلی روستایی 

روستای هریان

20قزوینقزوین
قزوین الموت غربی روستای 

هریان
صندوق کارآفرینی امید400400بانو عبدلیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول باباصندوق کارآفرینی امیدروستای دیال اباد1تاکستانقزوینقالیبافی71



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

72
دوخت لباس 

مانتو دوزی
1البرزقزوین

الوند نصرت آباد خیابان 

 پ 7رشادت کوچه جهاد 

949

وزارت صنعت، معدن و تجارت175100بتول عمندیهاپست بانک

73

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

عسل

2قزوینقزوین
بخش طارم سفلی روستای 

بغل ذور
وزارت جهاد کشاورزی200200بهرام دارآفرینبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی80008000بهرامعلی صالحیبانک کشاورزیروستای قشالق8آبیکقزوینگاو شیری74

75
پرورش زنبور 

عسل
1قزوینقزوین

قزوین کوهین روستای 

دینک
بانک کشاورزی

بهروز 

غیاثوندغیاثی
وزارت جهاد کشاورزی100100

16قزوینقزوینفراوری زیتون76
قزوین طارم سفلی روستای 

سیاهپوش
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000بهروز کلهربانک توسعه تعاون

77
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی13201320بهروز محمودیبانک کشاورزیروستای کهک3تاکستانقزوین

78
تولید و پرورش 

زنبور عسل
1تاکستانقزوین

تاکستان روستای کهک 

کوچه گلستان
وزارت جهاد کشاورزی9595بهنام محمودیبانک کشاورزی

79
دفتر پیشخوان 

دولت
1تاکستانقزوین

روستای اک خ امام خمینی 

ک صفرعلی
800300بهنام نورمحمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

80
زنبورداری و 

پرورش عسل
2قزوینقزوین

روستای /طارم سفلی/قزوین

قاللو
بانک کشاورزی

بهنام نوروزی 

پلنگه
وزارت جهاد کشاورزی100100

81

صنا)تولیدلبنیات

یع غذایی و 

تبدیلی تکمیلی 

(کشاورزی

5آوجقزوین
استان قزوین شهرستان آوج 

روستای اردالن
صندوق کارآفرینی امید

بیت اله شاه 

مرادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پرویز علیمحمدیصندوق کارآفرینی امیداوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی82
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1آوجقزوینخیاطی خانگی83
ابگرم خ شفا ک شهید عزیز 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100پروین احمدیپست بانک

100100پروین افشاربانک کشاورزیارداق روستای سولیقان1بویین زهراقزوینگلیم بافی84
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

20قزوینقزوینقالیبافی85
مهدی آباد خ ولیعصر ک 

صادقیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500پریسا جباریصندوق کارآفرینی امید

1قزوینقزوینگلیم بافی86

قزوین الموت معلم کالیه خ 

ایت اله امام خمینی منزل 

اقای فرامرز مرادی

5050پوران بناءپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قزوینقزوینگلیم بافی87

قزوین الموت شرقی معلم 

کالیه خیابان شهرک سازی 

باالتر از مصلی نماز جمعه 

منزل اسماعیل صفاری

5050پوران یوسفیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

88

پروار بندی 

گوسفند داشتی 

 راسی200

6بویین زهراقزوین
روستای - بویین زهرا

حسین آباد
وزارت جهاد کشاورزی88208820پیمان بهدادفربانک کشاورزی

89

احداث کارخانه 

روغن کشی 

زیتون

14قزوینقزوین

شهرستان - استان قزوین 

بخش طارم سفلی - قزوین 

- روستای سیاهپوش - 

شرکت کشت و صنعت قزل 

دشت طارم

وزارت صنعت، معدن و تجارت80008000تقی جهانیبانک کشاورزی

90
زنبورداری 

وفرآوری عسل
1آوجقزوین

روستای قره -آبگرم-قزوین

12داش پرچیک پ
وزارت جهاد کشاورزی200200تقی رجبلوبانک کشاورزی

91
تولید نهال 

زیتون
20قزوینقزوین

قزوین طارم سفلی نرسیده 

به پل لوشان بعد از روستای 

سیاه پوش

وزارت جهاد کشاورزی3000030000تقی محمدیانبانک کشاورزی
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92

تولید و بسته 

بندی 

ترشیجات شور

1قزوینقزوین
قزوین بخش طارم سفلی 

روستای گورخانه
وزارت جهاد کشاورزی200200توحید کلهربانک کشاورزی

1آوجقزوینخیاطی خانگی93
آبگرم خ حکیم نظامی خ 

شهید کریمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100توران عسگرخانیصندوق کارآفرینی امید

94

کارگاه پرس 

کاری و تولید 

یراق آالت 

صنایع چوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000تیمور سلمانیهاصندوق کارآفرینی امیدآبگرم روستای یاستی بالغ5آوجقزوین

1بویین زهراقزوینگلیم بافی95

شهر . بخش دشتابی. قزوین

ارداق خ طالقانی ک شهید 

مهدی خوبان

100100ثریا رضیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100ثریا کاتبیپست بانک-ارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی96
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

97

پرورش گاو 

 100شیری 

راسی با ظرفیت 

 راس کامل201

5قزوینقزوین
- بخش مرکزی - قزوین

روستای قدیم آباد
وزارت جهاد کشاورزی55005500جاسم چهره پردازبانک کشاورزی

98

سردخانه و 

بسته بندی و 

سورتینگ میوه 

و صیفی و 

سبزیجات

بانک کشاورزیتاکستان روستای اک71تاکستانقزوین
جعفر بابایی 

آقاملکی
وزارت جهاد کشاورزی5300053000

99

طرح کسب و 

کار گاوداری 

 130شیری 

راسی

18بویین زهراقزوین

شهرستان  –استان قزوین 

بخش مرکزی  –بویین زهرا 

 –روستای آب باریک  –

103از اصلی  –پالک فرعی 

وزارت جهاد کشاورزی40004000جعفر رمضانیبانک توسعه تعاون
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100
دفتر پیشخوان 

دولت
1تاکستانقزوین

قزوین تاکستان روستای 

داغالن
300300جعفر صفدریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

101
پرواربندی 

گوساله ّ
وزارت جهاد کشاورزی60506050جالل گنجیبانک کشاورزینودوز6آبیکقزوین

102

تولید شیر و 

گاو شیری 

 راس کل 220

گله

8بویین زهراقزوین
بویین زهرا صدر اباد اول 

جاده خان اباد
وزارت جهاد کشاورزی3690036900جلیل پشتیبانک کشاورزی

103
دفتر خدمات 

بانکی
1قزوینقزوین

 جاده 1قزوین کیلومتر 

الموت شینقر
800300جمال بخشیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200جمشید انصاریبانک توسعه تعاوندانسفهان خ بانک ملی1بویین زهراقزوینتولید کفش104

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100جمیله حیدریپست بانکاوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی105

پست بانکآوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی106
جمیله 

علیمحمدی فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

107

پرواربندی 

تولید )گوساله 

(گوشت

1تاکستانقزوین
بخش خرمدشت -تاکستان 

روستای جهان آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000جواد احمدیصندوق کارآفرینی امید

2بویین زهراقزوینتولید پوشاک108
خیابان شهید - دانسفهان 

حبیب اله درزی
صندوق کارآفرینی امید

جواد فصیح 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

109

تجهیز باجه 

نمایندگی 

بانکی پست 

بانک روستایی

1آبیکقزوین

زیاران خیابان شهدا جنب 

میدان حسینی روبروی دفتر 

شورای اسالمی

پست بانک
جواد یونسی 

زیارانی
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

100100حاجیه امینیبانک کشاورزیارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی110
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بویین زهراقزوینگلیم بافی111
ارداق روستای احمد اباد 

جنب نانوایی
صندوق کارآفرینی امید

حاجیه ایران 

دوست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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112

- صنایع دستی 

کارگاه 

زیورآالت سنتی

2قزوینقزوین

شفیع آباد خ اصلی روبروی 

دبستان شهید یوسفی ک 

اول سمت راست

10001000حامد شهسواریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

113
پرورش بوقمون 

گوشتی
10قزوینقزوین

قزوین کوهین روستای 

144بکندی پالک اصلی 
بانک کشاورزی

حبیب اهلل علی 

خانی
وزارت جهاد کشاورزی1070010700

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حبیبه بختیاریپست بانکآبگرم روستای ساغران علیا1آوجقزوینقالیبافی114

1بویین زهراقزوینگلیم بافی115
شهر ارداق بلوار شهدا کوچه 

نیایش
100100حبیبه دژبانبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

116

پرورش زنبور 

عسل و فراوری 

آن

1قزوینقزوین
قزوین طارم سفلی روستای 

قل آلو
بانک کشاورزی

حجت اله خان 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی100100

117
تولیدات چرمی 

دست دوز
1بویین زهراقزوین

دانسفهان روستای خوزنین 

خ امام خمینی
صندوق کارآفرینی امید

حدیث جهان 

بخش
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بویین زهراقزوینخدمات بانکی118
قزوین بویین زهرا شاهین 

تپه خ شهید محمدی
300300حدیثه حسینیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

119

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس300

وزارت جهاد کشاورزی45524552حسن اسدیبانک کشاورزیارداق روستای شاهین تپه4بویین زهراقزوین

2بویین زهراقزوینتولید کفش120
دانسفهان خ شهید ابراهیم 

المعی
صندوق کارآفرینی امید

حسن انصاری 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1بویین زهراقزوینتولید کفش121
دانسفهان خ شهید سید 

کاظم حسینی
پست بانک

حسن انصاری 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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122

طرح کسب و 

کار گاوداری 

 200شیری 

راسی مولد

10بویین زهراقزوین

- بخش رامند - بویین زهرا 

پالک - روستای ابراهیم آباد 

 اصلی11 از 812فرعی 

وزارت جهاد کشاورزی75007500حسن زندیبانک کشاورزی

123

پرواربندی 

 100گوساله 

راسی

بانک کشاورزیبویین زهرا قمچین آباد3بویین زهراقزوین
حسن علی قاسم 

پور بویینی
وزارت جهاد کشاورزی54005400

وزارت جهاد کشاورزی750750حسن محمدیبانک کشاورزیقزوین روستای فارسیان :1قزوینقزویندامداری124

125

توسعه 

زنبورداری از 

 200 به 50

کلونی

وزارت جهاد کشاورزی200200حسن نظریبانک کشاورزیآوج روستای وروق1آوجقزوین

126

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس مولد250

5آوجقزوین
آوج آبگرم روستای نجف 

 اصلی43آباد پالک 
وزارت جهاد کشاورزی42804280حسی قراگوزلوبانک کشاورزی

127
تولید مصنوعات 

چوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000حسین اسماعیلیصندوق کارآفرینی امیدبویین زهرا روستای یریجان2بویین زهراقزوین

128

پرواربندی 

 100گوساله 

راسی

6بویین زهراقزوین
ارداق روستای - بویین زهرا 

کچله گرد
وزارت جهاد کشاورزی60006000حسین امینیبانک کشاورزی

129
توسعه زنبور 

داری
2البرزقزوین

البرز شهر صنعتی پشت 

فنی و حرفه ای
بانک کشاورزی

حسین بیربیک 

درویشوند
وزارت جهاد کشاورزی100100

130
پرورش 

بوقلمون گوشتی
وزارت جهاد کشاورزی49004900حسین حسینیبانک کشاورزیبویین زهرا ولی آباد4بویین زهراقزوین

2قزوینقزوینپرورش بوقلمون131
 جاده قزوین 28کیلومتر 

رشت روستای دودهه
وزارت جهاد کشاورزی30003000حسین شقاقیبانک کشاورزی
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132
توسعه گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی4000040000حسین صمدیبانک کشاورزیقزوین روستای قدیم اباد25قزوینقزوین

133

مجتمع 

خدماتی رفاهی 

و اقامتی

14قزوینقزوین

قزوین جاده الموت کیلومتر 

 نرسیده به روستای 15

رشتقون

100009800حسین فارسیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2بویین زهراقزوینتولید پوشاک134
دانسفهان خ شهید کیومرث 

فصیحی
صندوق کارآفرینی امید

حسین فصیح 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

135

پرورش زنبور 

عسل و فراوری 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی200200حسین نظریبانک کشاورزیآوج روستای ورق1آوجقزوین

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100حلیمه جلیلیپست بانکآوج روستای هرایین1آوجقزوینقالیبافی136

137

مرکز خدمات 

کشاورزی 

روستایی چند 

منظوره مانیکا

76قزوینقزوین
جاده قزوین به محدوده 

روستایی خیراباد
پست بانک

حمید 

احمدسلطانی
وزارت جهاد کشاورزی2500025000

138
پرواربندی 

گوساله
بانک کشاورزیدانسفهان شهرک دامداری3بویین زهراقزوین

حمید انصاری 

رامندی
وزارت جهاد کشاورزی56005600

139
واحد ضبط و 

فرآوری پسته
15بویین زهراقزوین

بویین زهرا روستای فیض 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی1040010400حمید انوشه پوربانک کشاورزی

140
پرورش زنبور 

عسل
3قزوینقزوین

قزوین طارم سفلی روستای 

قاللو
وزارت جهاد کشاورزی200200حمید خدامرادیبانک کشاورزی

141

احداث کارگاه 

مبلمان و 

مصنوعات چوبی

10قزوینقزوین

قزوین روستای نجم آباد 

معبر آخر خیابان امام 

خمینی

پست بانک
حمید رضا 

اسالمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500
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142

توسعه کارگاه و 

فروشگاه صنایع 

دستی احمدی

200200حمیدرضا احمدیصندوق کارآفرینی امیدقزوین کورانه روبروی پاسگاه1قزوینقزوین
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

143
دامداری 

گوساله پرواری
10آبیکقزوین

ابیک جاده پایین طالقان 

 متر بعد از روستای 1500

انجیالق مزرعه سبز البرز

وزارت جهاد کشاورزی70007000حمیدرضا رضائیپست بانک

144

خدمات 

تخصصی وفنی 

مهندسی 

کشاورزی

1قزوینقزوین

- روستای فارسیان - قزوین 

کارگزاری تهیه و توزیع 

نهاده های کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000حمیدرضا موسویصندوق کارآفرینی امید

1بویین زهراقزوینگلیم بافی145

- بویین زهرا- قزوین 

روستای احمد آباد  _ارداق

روبروی نانوایی_دشتابی

بانک کشاورزی
حمیده 

ایراندوست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2قزوینقزوینگلیم بافی146

استان قزوین شهرستان 

قزوین روستای وق اباد 

کوچه گلبهار کوچه منزل 

اقای علی اکبر پرهیزکار

4040حمیده پرهیزکارپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکآوج روستای نجف آباد1آوجقزوینقالی بافی147
حمیده عبدلی 

اجوربندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1قزوینقزوینگلیم بافی148

استان : محل اجراء طرح 

شهرستان قزوین  –قزوین 

 –روستای اندج - الموت –

نرسیده به حسینیه منزل 

حاج محمد نوری

100100حوا خاتون نوریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پست بانکاوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی149
حوریه حسن 

خانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

پست بانکاوج روستای قهوچ1آوجقزوینقالیبافی150
حوریه ملک 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

151
هر روستا یک 

محصول
3آوجقزوین

شهرستان - استان قزوین 

روستای اردالن- آوج 
صندوق کارآفرینی امید10001000حیدر خدابنده لوصندوق کارآفرینی امید

152

پرورش و 

نگهداری زنبور 

کندو40عسل 

1آوجقزوین
آوج آبگرم روستای قره 

داش پرچیک
وزارت جهاد کشاورزی200200حیدر رجبلوبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200حیدر یوسفیبانک کشاورزیقزوین روستای نارنده2قزوینقزوینزنبورداری153

بانک کشاورزیقزوین روستای نارنده1قزوینقزوینزنبورداری154
خدامراد 

گودرزوند چگینی
وزارت جهاد کشاورزی200200

155

ایجاد باجه 

مستقل پست 

بانک

1البرزقزوین

بخش محمدیه -قزوین 

خیابان -روستای باورس

-قبل از منبع آب -اصلی 

باجه پست بانک باورس

300300خدیجه احمدیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

100100خدیجه امینیصندوق کارآفرینی امیدارداق خ دانش1بویین زهراقزوینگلیم بافی156
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

157
اقامتگاه بوم 

گردی باغدشت
2قزوینقزوین

الموت شرقی روستای 

باغدشت
20002000خدیجه جانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بویین زهراقزوینگلیم بافی158

قزوین بویین زهرا روستای 

حسین اباد شاه نظر منزل 

عطا مسگری

200200خدیجه رحمنیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه رستمیپست بانکروستای شنین ضیاباد1تاکستانقزوینقالیبافی159
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160

باشگاه ورزشی 

پیشرفته بانوان 

آبگرم

2آوجقزوین

خیابان - آبگرم 

- 3قطعه-عزیزمحمدی

6سمت چپ پالک

وزارت ورزش و جوانان12001200خدیجه زارعیصندوق کارآفرینی امید

1آوجقزویندوخت لباس161
آوج خیابان پشت مسجد 

علی ابن ابیطالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه زاغیپست بانک

162

پرورش قارچ 

مشاغل)خوراکی

( خانگی

وزارت جهاد کشاورزی200200خدیجه شیریصندوق کارآفرینی امیدباقر اباد ترک1آبیکقزوین

1قزوینقزوینگلیم بافی163

قزوین شهرستان قزوین 

الموت شرقی روستای اوان 

منزل اقاس مسعودی

5050خدیجه مسعودیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

164

پرورش و 

نگهداری 

 100زنبورعسل 

کندو

1قزوینقزوین
روستای - کوهین - قزوین 

حسین آباد
وزارت جهاد کشاورزی100100خدیجه نصیریبانک کشاورزی

165

پرورش گاو 

 مولد 50شیری

 کل گله102

7بویین زهراقزوین
بویین زهرا دشتابی روستای 

56محمدآباد پ اصلی 
بانک کشاورزی

خسرو خراسانی 

محمدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی82008200

166
کاشت گل 

محمدی
2بویین زهراقزوین

بویین زهرا روستای امیر 

آباد ن و خیابان اصلی
وزارت جهاد کشاورزی250250داود چگینیپست بانک

167
خدمات فنی 

مهندسی
وزارت جهاد کشاورزی10001000داود شفیعیصندوق کارآفرینی امیدروستای قرقسین2تاکستانقزوین

2قزوینقزوینزنبورداری168
قزوین بخش کوهین 

روستای نارنده
وزارت جهاد کشاورزی200200داود یوسفیبانک کشاورزی

169
پوشا)تولیدتریکو

(ک
1بویین زهراقزوین

بلوارامام -دانسفهان-قزوین

-(جاده سی ان جی)علی

خیابان جامی

بانک توسعه تعاون
داود یوسفی 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ذلیخا کردصندوق کارآفرینی امیدروستای خسرو اباد1آوجقزویندوخت لباس170

171
تولید فیلتر 

هواخودرو
3آوجقزوین

استان  قزوین شهرستان  

خیابان  .روستای  هرایین.آوج

کوچه  شهید  حسن  .امام  علی

جعفر  بگلو

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500رامین جعفربکلوپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ربابه حیدریپست بانکآبگرم روستای عباس آباد1آوجقزوینقالیبافی172

173
گوساله پروری 

صنعتی
2آبیکقزوین

قزوین آبیک روستای 

قزانچال
وزارت جهاد کشاورزی13601360رجبعلی معافیبانک کشاورزی

174

تولید وطراحی 

مصنوعات 

چوبی و پی وی 

سی با سی ان 

سی

3قزوینقزوین

رزجرد -قزوین جاده الموت 

کوچه -خیابان ولیعصر-

امامزاده

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200رحمان ذینلپست بانک

175

توسعه خدمات 

بانک باجه 

روستایی

1بویین زهراقزوین
قزوین بویین زهرا بخش 

شال روستای سخص آباد
300300رحمان قدیمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

176
انواع عرقیات 

گیاهی وگالب
15تاکستانقزوین

نا/اسفرورین/تاکستان/قزوین

نبش خیابان /حیه صنعتی

فرآورده های طبیعی /تالش

گیاهی هومه

بانک کشاورزی
رحمت اله رنجبر 

کهن
وزارت جهاد کشاورزی70007000

بانک توسعه تعاونروستای فارسجین16تاکستانقزوینپوشاک177
رحیم کاظمی 

منفرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت80008000

178

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

ان

2قزوینقزوین
قزوینطارم سفلی روستای 

چربین
بانک کشاورزی

رستم نجفی 

چرمینی
وزارت جهاد کشاورزی200200
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179

پرورش گاو 

شیری به 

 50ظرفیت 

راس مولد

8آبیکقزوین
قزوین آبیک بخش بشاریات 

اراضی روستای مور آباد
وزارت جهاد کشاورزی89008900رسول قاسمیبانک کشاورزی

1البرزقزوینخدمات180

 جاده 7قزوین کیلومتر 

بویین زهرا مشعلدار بهر 

جاده اصلی

405375رسول قربانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

181

راه اندازی و 

تجهیز دفتر 

خدمات پست 

بانک روستایی 

وخرید دستگاه 

خودپرداز

1قزوینقزوین
روستای .قزوین

خیابان امام.فارسیان
860800رسول گنجعلیاپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

182

مجتمع 

خدماتی رفاهی 

بین راهی

40قزوینقزوین

 72کیلومتر /طارم سفلی

رشت الین -آزادراه قزوین

غربی،نزدیکی روستای کوگیر

3000030000رسول گودرزیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1تاکستانقزوینتوسعه خیاطی183
تاکستان 

روستای شیزند_خرمدشت_
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600رضا بابالوییصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300رضا جعفری یزنیصندوق کارآفرینی امیددانسفهان خ شهید انصاری2بویین زهراقزوینتولید کفش184

185
دفتر خدمات 

بانکی
1بویین زهراقزوین

شهرستان بویین زهرا 

روستای طزرک میدان امام 

حسین

پست بانک
رضا حاجی 

حسینی
400400

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

186
دفتر پیشخوان 

دولت
1تاکستانقزوین

روستای کنشگین خ امام 

نبش کوچه مدرس
300300رضا ربیعیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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187

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

ان

2قزوینقزوین
قزوین کوهین روستای 

سوخته چنار
بانک کشاورزی

رضا رویتوند 

غیاثوند
وزارت جهاد کشاورزی100100

188

پرواربندی 

گوساله 

 100گوشتی

راسی

وزارت جهاد کشاورزی40004000رضا شالیبانک کشاورزیبویین زهرا سگزآباد4بویین زهراقزوین

2بویین زهراقزوینکفش189

شهر  –استان قزوین 

دانسفهان بلوار شهدای 

جنوبی

بانک توسعه تعاون
رضا فصیحی 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

190

پروار بندی 

گوساله 

راسی100

وزارت جهاد کشاورزی31003100رضا قاسمی فالحبانک کشاورزیبویین زهرا سگز اباد2بویین زهراقزوین

صندوق کارآفرینی امیدباغستان قزوین1تاکستانقزوینزنبورداری191
رضاعلی صادق 

بیگی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

پست بانکآوج روستای نجف آباد1آوجقزوینقالی بافی192
رعنا علی 

محمدیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

100100رقیه امینیپست بانکارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی193
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بویین زهراقزوینگلیم بافی194

شهر . بخش دشتابی. قزوین

ارداق خ ولی عصر خ بابایی 

3صالح روبروی ک گلستان

100100رقیه امینیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4بویین زهراقزوینپرورش گوساله195
- بلوار امام -دانسفهان 

1کوچه گلستان 
وزارت جهاد کشاورزی40004000رقیه انصاریبانک کشاورزی

196
دفتر خدمات 

بانکی
1آوجقزوین

استان قزوین شهرستان آوج 

روستای لک
300300رقیه پناهیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300رقیه جانیصندوق کارآفرینی امیدروستای سیف آباد2تاکستانقزوینپوشاک197
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1بویین زهراقزوینگلیم بافی198

بویین زهرا ارداق خیابان 

شهیدامینی ها کوچه یاس 

12 پالک4

بانک کشاورزی
رقیه علیزاده 

ارداقی نیا
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

199

ایجاد دفتر 

خدمات بانکی و 

فناوری اطالعات

1قزوینقزوین

 جاده 10قزوین کیلو متر 

رشت روستای - قزوین 

نظام آباد خیابان شهید 

3714بهشتی

1000416رقیه محمدقلیهاپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

200
ارایه خدمات 

بانکی
1تاکستانقزوین

تاکستان روستای شیزند خ 

شهیدنایبلو
300300رقیه ناصرخانلوپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100رقیه نهاوندیبانک کشاورزیروستای داکان1تاکستانقزوینقالیبافی201

1قزوینقزوینگلیم بافی202

شهرستان  –استان قزوین 

روستای - الموت –قزوین 

میدان امام علی –اندج 

مقابل گرمابه منزل آقای 

ابراهیم علی عسگری

5050رقیه نوریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

203
توسعه اقامتگاه 

بوم گردی فشک
900900رمضان رضاییصندوق کارآفرینی امیدالموت غربی روستای فشک1قزوینقزوین

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

10001000رویا محمدقلیصندوق کارآفرینی امیدروستای خرم آباد3تاکستانقزوینصنایع دستی204
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

205
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی100009800زهرا ابراهیمیپست بانکروستای نودوز10آبیکقزوین

206
صندوق خرد 

محلی
28آبیکقزوین

ابیک زیاران جاده اصلی 

طالقان زمین های 

کشاورزی میان کوه

صندوق کارآفرینی امید400400زهرا احمدی نیاصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا افتخاریپست بانکآوج روستای پروان1آوجقزویندوخت لباس207
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208

صندوق خرد 

محلی روستایی 

تسهیلگران

27بویین زهراقزوین
قزوین بویین زهرا جهاد 

کشاورزی
صندوق کارآفرینی امید400400زهرا اکبریصندوق کارآفرینی امید

1بویین زهراقزوینگلیم بافی209
بویین زهرا شهر ارداق 

خیابان دانش
100100زهرا امینیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

210
پرواربندی 

شترمرغ
3قزوینقزوین

شهرستان - استان قزوین

بخش رودبار - قزوین 

دهستان - الموت شرقی 

- روستای اندج - الموت باال 

 فرعی از 20 از 75پالک 

 اصلی41

وزارت جهاد کشاورزی21002100زهرا آهنیبانک کشاورزی

211

صندوق خرد 

محلی روستایی 

تودران

صندوق کارآفرینی امید400400زهرا حسنیصندوق کارآفرینی امیدآبیک روستای تودران32آبیکقزوین

1بویین زهراقزوینگلیم بافی212

دشتابی شهر ارداق بلوار 

شهدا جنب مسجد حضرت 

ابوالفضل

بانک کشاورزی
زهرا خان 

محمدی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا خدابنده لوپست بانکآوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی213

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا دمرچلوپست بانک-خ طالقانی-آبگرم1آوجقزوینقالیبافی214

1بویین زهراقزوینقالیبافی215

روستای صدر - بویین زهرا

کوچه شهید شمس -آباد 

منزل محمد رضا - دوست

صبوری فرد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا دودانگهپست بانک

216
تولیدات چرمی 

دست دوز
1آبیکقزوین

خیابان -روستای قشالق

نبش کوچه اول -آزادگان

2والفجر 

200200زهرا دیدبانصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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217
دفتر ای سی 

تی روستایی
پست بانکقزوین اوج شهیداباد1آوجقزوین

زهرا رجبعلی 

بیگلو
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا طاهریپست بانکآبگرم روستای ارتش آباد1آوجقزوینقالیبافی218

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا عالی پژوهصندوق کارآفرینی امیدروستای رادکان1تاکستانقزوینقالیبافی219

پست بانکاوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی220
زهرا علی 

محمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا قاسمیپست بانکروستای رادکان1تاکستانقزوینقالیبافی221

1آوجقزوینقالیبافی222
خ شهید -خ طالقانی-آبگرم

داودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا قربانیبانک کشاورزی

1آوجقزوینقالیبافی223
خ شهید -خ طالقانی-آبگرم

داودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا کریمیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا محمدحسنیصندوق کارآفرینی امیدآوج روستای قهوج1آوجقزوینقالیبافی224

2البرزقزوینقالی بافی225

قزوین روستای پیریوسفیان 

، خ امام خمینی ک شهید 

مسعود بهرامی منزل مسعود 

معصومی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا معصومیبانک توسعه تعاون

2قزوینقزوینگلیم بافی226

قزوین شهرستان قزوین 

الموت شرقی روستای اندج 

نبش پل منزل اقای 

عدالهاشم مظفری

5050زهرا نوریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قزوینقزوینباجه روستایی227
قزوین بخش ظارم سفلی 

روستای نیارک
300300زهره آبکهپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

پست بانکروستای خسرو اباد1آوجقزوینقالیبافی228
زهره کریمی 

خرقانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهره کیانیپست بانکآبگرم روستای ساغران علیا1آوجقزوینقالی بافی229
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1قزوینقزوینگلیم بافی230

شهرستان  –استان قزوین 

روستای - الموت –قزوین 

منطقه استرو اولین  –اندج 

کوچه منزل آقا محمد 

مظفری

100100زهره مظفریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

231
 )صنایع دستی 

(گلیم بافی 
1البرزقزوین

قزوین البرز کمال آباد 

کوچه شیرازی منزل 

قربانعلی باقرلو

100100زهره نوروزیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

232
ساخت انواع 

کابینت چوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500زهیر بهادرصندوق کارآفرینی امیدابیک روستای جزمه2آبیکقزوین

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زیبا ورسهصندوق کارآفرینی امیدروستای خرم آباد5تاکستانقزوینقالیبافی233

100100زینب افشارپست بانکارداق روستای سولیقان1بویین زهراقزوینگلیم بافی234
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

235

صنایع 

سرمه /دستی

رو )دوزی 

دوزی الحاقی 

مشاغل خانگی/(

1البرزقزوین

-روستای حسن آباد کلج

- خیابان ابوترابی جنوبی

جنب کانال آب

100100زینب اکبری فردپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب جلیلوندصندوق کارآفرینی امیدروستای آقچه کند1تاکستانقزوینقالیبافی236

2البرزقزوینقالی بافی237

استان قزوین شهرستان 

البرز روستای نصرت آباد 

خیابان جمهوری ساالمی 

کوچه فجر

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب حیدریپست بانک

1بویین زهراقزوینگلیم بافی238

شهر ارداق انتهای خیابان 

شهید قاضی خیابان طالقانی 

26پالک

100100زینب صالحیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زینب عظیمیپست بانکقزوین روستای سنجانک1قزوینقزوینقالیبافی239
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پست بانکآوج روستای خسرواباد1آوجقزوینقالیبافی240
زینب کریمی 

خرقانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2تاکستانقزوینزنبور داری241
اسفرورین بلوار شهید 

بهشتی روستای خورزان
وزارت جهاد کشاورزی510510زینب مهرعلیانصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زینب نوریپست بانکروستا دیال اباد1تاکستانقزوینقالیبافی242

2قزوینقزوینگلیم بافی243

قزوین شهرستان قزوین 

الموت معلم کالیه روستای 

اندج منزل علی نقی

100100زینب نوریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بویین زهراقزوینگلیم بافی244
قزوین بویین زهرا شهر 

ارداق روستای سولیقان
100100زینت افشارپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

245

سرمه 

رودوزی )دوزی

(های الحاقی

1البرزقزوین

-روستای حسن آباد کلج

- خیابان ابوترابی جنوبی

جنب کانال آب

100100زینت رحمانیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بویین زهراقزوینگلیم بافی246
شهر ارداق خیابان شهید 

قاضی خیابان وحدت
100100سحر امینیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

5البرزقزوینپارچه گرد بافت247

روستای -استان قزوین

خیابان -حصارخروان

بافندگی حسینی-طالقانی

صندوق کارآفرینی امید
سعید سید 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سعیده رحمانیصندوق کارآفرینی امیدروستای لوشکان1تاکستانقزوینقالیبافی248

249
دفتر پیشخوان 

دولت
1تاکستانقزوین

تاکستان روستای خورهشت 

جنب مصالح فروشی
پست بانک

سعیده روهنده 

زرگر
800800

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1بویین زهراقزوینقالیبافی250
بویین زهرا روستای آراسنج 

خیابان دهیاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه افشاربانک توسعه تعاون

2بویین زهراقزوینتولید کفش251
قزوین دانسفهان خیابان 

شهیدسپید بر
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سکینه سرفرانیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه شیرخانلوپست بانکروستای سیف آباد1تاکستانقزوینقالیبافی252
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2قزوینقزوینگلیم بافی253

قزوین شهرستان قزوین 

روستای اندج کوچه شهید 

علی اصغر نوری منزل آقای 

محمد اسماعیل

100100سکینه عسگریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

254

صندوق خرد 

محلی روستای 

شهرستانک

50بویین زهراقزوین
قزوین بویین زهرا ارداق 

روستای شهرستانک
صندوق کارآفرینی امید

سکینه عسگری 

شهرستانکی
صندوق کارآفرینی امید400400

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سکینه قهوه چیپست بانکابگرم1آوجقزوینقالیبافی255

پست بانکآوج روستای دشتک1آوجقزوینقالیبافی256
سلبی ناز اینانلو 

میرشانلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2بویین زهراقزوینتولید کفش257
دانسفهان خیابان شهید 

حسین انصاری
صندوق کارآفرینی امید

سمانه مقیمی 

زنجانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

1قزوینقزوینقالی بافی258
ناصر آباد خیابان اصلی 

2کوچه شبنم 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه باباییصندوق کارآفرینی امید

259

طرح توجیهی 

تولیدات چرمی 

دست دوز

1آوجقزوین

آوج روستای هرایین خیابن 

امام کوچه شهید ابوالفضل 

جعفربگلو

100100سمیه جعفربگلوصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بویین زهراقزوینقالیبافی260
بویین زهرا بخش شال 

روستای سخس اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه عربلوپست بانک

261
باحه پست 

بانک روستایی
1قزوینقزوین

روستای رزجرد خ ولی عصر 

اول خیابان دانش
300300سمیه فتح الهیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه قربانیپست بانکآبگرم روستای عباس آباد1آوجقزوینقالیبافی262

1آوجقزوینخیاطی263
آبگرم خ امام خ باغستان ک 

12کوثر پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه قهوجیبانک توسعه تعاون
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264
صندوق خرد 

محلی
2قزوینقزوین

بخش کوهین روستای 

اسدآبادخورین
صندوق کارآفرینی امید400400سمیه گروسیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه نوروزیپست بانکآوج روستای قهوچ1آوجقزوینقالیبافی265

266

راه اندازی 

کارگاه فرش 

دستباف

1بویین زهراقزوین
بویین زهرا بخش شال 

روستای سخص آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه هاشمیپست بانک

267

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

ان

2قزوینقزوین
قزوین طارم سفلی روستای 

چربین
بانک کشاورزی

سهیل خدامرادی 

فالح
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال ایزدیصندوق کارآفرینی امیدروستای رادکان1تاکستانقزوینقالیبافی268

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال چوبداریپست بانکاوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی269

270
توسعه رستوران 

بابا شفیع
7قزوینقزوین

-  جاده قزوین 30کیلومتر

الموت
50005000سودابه طارمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

271

تولید لباس 

یکبار مصرف 

البسه 

بیمارستانی 

(گان جراحی)

6بویین زهراقزوین

روستای قلعه - بویین زهرا 

نبش خیابان - هاشم خان 

مدرس

بانک توسعه تعاون
سودابه مرادی 

بگلویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

272

پرورش زنبور 

عسل و فراوری 

آن

2قزوینقزوین
قزوین طارم سفلی روستای 

شیزر
بانک کشاورزی

سوسن قربانی 

شیزری
وزارت جهاد کشاورزی8080

273
گارگاه قالی 

بافی
1آوجقزوین

ابگرم خیابان امام ره کوی 

3کاروان ک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سولماز شهبازیپست بانک

274
پرورش 

زنبورعسل
بانک کشاورزیالموت شرقی اوانک2قزوینقزوین

سید احمد 

موسوی اوانکی
وزارت جهاد کشاورزی100100

پست بانکروستای دشتک-آوج 1آوجقزوینقالی بافی275
سید فاطمه 

خلیلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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276
زنبورداری 

هاشمی
بانک کشاورزیقزوین روستای قدیم آباد1قزوینقزوین

سید محمدجواد 

هاشمی نسب
وزارت جهاد کشاورزی300300

277

توسعه اقامتگاه 

بوم گردی 

میرزاجان زر آباد

6قزوینقزوین
قزوین الموت زرآباد محله 

کولن
پست بانک

سید میالد 

حسینی
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

278

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 100عسل 

کلونی

1آوجقزوین

آوج خیابان قایم جنب شاه 

عباسی بن بست شاه عباسی 

8پالک 

بانک کشاورزی
سید هاشم 

حسینی اصل
وزارت جهاد کشاورزی240240

279
تولید و 

تعمیرات مبل
صندوق کارآفرینی امیدقزوین شنارند6قزوینقزوین

سیدحسین 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

280
احداث گلخانه 

هیدروپرونیک
صندوق کارآفرینی امیدروستای شفیع آباد8قزوینقزوین

سیدداود یدی 

همدانی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

پست بانکآبگرم روستای احمدآباد1آوجقزوینقالیبافی281
سیده اعظم 

هاشمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1آوجقزوینقالی بافی282
آبگرم روستای نجف آباد 

روبروی مسجد
بانک کشاورزی

سیده فاطمه 

هاشمی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

283

تولید کابینت از 

چوب و اوراق 

فشرده چوبی

صندوق کارآفرینی امیدقزوین اقبالیه5قزوینقزوین
سیده فاطمه 

هاشمی دعویسرا
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

284
تولیدات چرمی 

دوست دوز
1قزوینقزوین

قزوین شهرستان قزوین 

الموت روستای رزجرد منزل 

سیده لیال موسوی نجفی

بانک کشاورزی
سیده لیال 

موسوی نجفی
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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بانک توسعه تعاون12آوج آبشار دوم پالک 1آوجقزویندوخت لباس285
سیده معصومه 

افتخاری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1قزوینقزوینقالیبافی286
قزوین روستالی ارنجک بهر 

 متری10شمالی ک 
بانک کشاورزی

سیده معصومه 

موسوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

صندوق کارآفرینی امیدآبگرم روستای آروچان1آوجقزوینقالیبافی287
سیده ناهید 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

288
ساخت قفس 

فلزی طیور
وزارت صنعت، معدن و تجارت13701370شاپور فقیه لوپست بانکآوج روستای اردالن5آوجقزوین

289

تولید و بسته 

بندی انواع نان 

و شیرینی

4قزوینقزوین

- بعد از نجف آباد - قزوین 

روستای حسن آباد کوچه 

بهار سوم خ امام خمینی 

طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت16301630شادی نجفیصندوق کارآفرینی امید

290

صنابع تبدیلی و 

تکمیلی 

کشاورزی

1قزوینقزوین
قزوین بخش مرکزی جاده 

چوبیندر- فارسیان 
بانک کشاورزی

شرکت تعاونی 

کشاورزی و 

لبنیات حبیب 

مهر قزوین

وزارت جهاد کشاورزی10001000

291
پرورش ماهی 

قزل اال
4قزوینقزوین

قزوین الموت شرقی 

روستای باغدشت
وزارت جهاد کشاورزی15001500شعبان حدادیصندوق کارآفرینی امید

2قزوینقزوینگره چینی292
قزوین الموت شرقی 

روستای گرمارود سینا
صندوق کارآفرینی امید

شمس اله سیاح 

البرزی
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

3قزوینقزوینزنبور داری293
قزوین طارم سفلی روستای 

بغلدوز
وزارت جهاد کشاورزی200200شهرام دارآفرینبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهربانو قمشلوپست بانکآبگرم،خ شفا،مهرآباد1آوجقزوینقالیبافی294

295

طرح توجیهی 

تولیدات چرمی 

دست دوز

100100شهال جعفرلوصندوق کارآفرینی امیدآوج خیابن قایم1آوجقزوین
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهال ملکیپست بانکاوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی296

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شهناز ارمکانپست بانکاوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی297
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وزارت جهاد کشاورزی510510شهناز شیرخانلوصندوق کارآفرینی امیدتاکستان روستای سیف اباد2تاکستانقزوینکاشت زعفران298

299
صندوق خرد 

محلی
24آبیکقزوین

روستای - آبیک - قزوین 

خرم پشته
صندوق کارآفرینی امید400400شهناز وندائیصندوق کارآفرینی امید

1قزوینقزوینزنبورداری300
قزوین الموت شرقی 

روستای کشکدشت
وزارت جهاد کشاورزی100100شیرزاد محمودیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100شیرین فتح خانیبانک کشاورزیآبگرم،جلیل آباد،ک حسینیه1آوجقزوینقالیبافی301

پست بانکآبگرم خیابان سمیه1آوجقزوینقالیبافی302
شیرین گل 

اروجی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

303

پرورش 

گاوشیری 

را50+راسی50

س توسعه ای

بانک کشاورزیبویین زهرا عصمت اباد4بویین زهراقزوین
صادق نبی 

جماعت
وزارت جهاد کشاورزی32003200

304

پرورش 

زنبوداری و 

فرآوری

بانک توسعه تعاونقزوین روستای دینک2قزوینقزوین
صحت شریفی 

زکابری
وزارت جهاد کشاورزی200200

305

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس مولد200

2البرزقزوین

البرز محمدیه حصارخروان 

روستای ورس پالک اصلی 

24

وزارت جهاد کشاورزی20002000صدیف عبدالهیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صدیقه بهرامیپست بانکآوج خیابان ازادی کوچه رز1آوجقزوینقالیبافی306

1قزوینقزوینقالی بافی307

شهرستان معلم کالیه 

روستای زوار دشت کوچه 

خاکپور

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صدیقه خاکپوربانک توسعه تعاون

1بویین زهراقزوینگلیم بافی308
روستای - ارداق-بویین زهرا 

احمد اباد
100100صغرا ایران دوستپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغرا آذربایجانیبانک کشاورزیروستای خورهشت1تاکستانقزوینقالیبافی309
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100100صغری امینیبانک کشاورزیارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی310
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکآوج روستای هرایین1آوجقزوینقالیبافی311
صغری 

رمضانخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

بانک کشاورزیروستای شنین1تاکستانقزوینقالیبافی312
صغری 

ظهیرالملک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری فتح خانیبانک کشاورزیآبگرم کوی حسینیه1آوجقزوینقالیبافی313

1قزوینقزوینقالی بافی314

 جاده الموت 10کیلومتر 

روستای میانبر خیابان 

شهید بابایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200صغری فرمانیبانک توسعه تعاون

صندوق کارآفرینی امیدروستای قرقسین1تاکستانقزوینپوشاک315
صغری نوری 

بگلویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت150150

316

احداث اقامتگاه 

بوم گردی 

روستای اندج

3قزوینقزوین

-بخش الموت شرقی- قزوین

کد پستی - روستای اندج 

3438155274

15001500صفت اله نوریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

317
سفره خانه 

سنتی
پست بانکاراضی نجف آباد14قزوینقزوین

صفر علی شیر 

محمدی
50005000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4تاکستانقزوینگاو شیری318
-بخش اسفرورین-تاکستان

روستای دیال آباد
وزارت جهاد کشاورزی20002000صفرعلی بابابانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای دیال آباد1تاکستانقزوینقالیبافی319
صفورا دین 

محمدی نوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صفیه خدابندهپست بانکآوج روستای دشتک1آوجقزوینقالیبافی320

321
سفره خانه 

سنتی اقاقیا
4قزوینقزوین

 کیلومتری جاده 12قزوین 

الموت شینقر
30003000طاهره کاظمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طال دودانگهپست بانکآوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی322



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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6060طوبی امینیپست بانکشهرارداق بلوار خلیج فارس1بویین زهراقزوینگلیم بافی323
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2قزوینقزوینزنبورعسل324
-الموت غربی-قزوین

روستای قسطین الر
وزارت جهاد کشاورزی200200عابدین فارسیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی146146عباداله خوشنامیبانک کشاورزیروستای رستم آباد1بویین زهراقزوینپرورش ماهی325

326
دفتر پیشخوان 

دولت
1تاکستانقزوین

روستای اورنه خ امام ره 

جنب خانه بهداشت 

روستای اورنه

300300عباس شهسواریپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

327

کارگزاری 

توزیع و فروش 

نهاده های 

کشاورزی

2بویین زهراقزوین
قزوین بویین زهرا ارداق به 

طرف احمد آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000عباس طاهرخانیصندوق کارآفرینی امید

328
پرواربندی 

گوساله
3بویین زهراقزوین

خ آقا سید - دانسفهان 

حسین حسینی
بانک کشاورزی

عباس المعی 

رامندی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

329
رستوران بین 

راهی
10تاکستانقزوین

تاکستان همدان 30کیلومتر 

روستای صادق آباد بهرجاده 

رستوران دایی

25002500عباس محمدیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

330
ساخت ساز 

سنتی
1بویین زهراقزوین

بویین زهرا روستای خونان 

7خ ولیعصر کوچه بوستان 
پست بانک

عبداله برزگر 

چالخلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

331
خدمات بانکی 

روستایی
1بویین زهراقزوین

قزوین جاده بویین زهرا 

ابراهیم آباد خ کرمعلی
300300عبداله تاتالریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

332

پرورش 

 100زنبورعسل 

کلنی

1بویین زهراقزوین

 –سگزآباد  –بویین زهرا 

خیابان شهید حسن نوری 

کوچه نگار –رهنما 

بانک کشاورزی
عبداله حبیب 

الهی سگزآبادی
وزارت جهاد کشاورزی9090

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عذرا علی وردیپست بانکروستای دشتک1آوجقزوینقالیبافی333
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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3بویین زهراقزوینپرورش گوساله334
دانسفهان خ شهید محمد 

باقر درزی
بانک کشاورزی

عربعلی درزی 

رامندی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

335

باشگاه 

بدنسازی بانوان 

و آقایان

3آوجقزوین
خیابان - ابگرم خیابان امام 

8مهرآباد کوی توحید
وزارت ورزش و جوانان500500عزت اهلل حسنیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیطارم سفلی روستای گل آلو2قزوینقزوینزنبور داری336
عزت اهلل 

خانمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی100100

337

زنبورداری و 

تولید فرآورده 

های زنبور عسل

وزارت جهاد کشاورزی200200عزیزاهلل عبدیبانک توسعه تعاونحسن آباد کلج1قزوینقزوین

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عشرت پناهیصندوق کارآفرینی امیدآوج روستای دشتک1آوجقزوینقالیبافی338

پست بانکروستای آقچه کند1تاکستانقزوینقالیبافی339
عشرت حجتی 

فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

340

توسعه کارگاه 

تولید ادوات 

کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500عشقعلی قاسمیصندوق کارآفرینی امیدروستای آزانبار- آوج 6آوجقزوین

341

پرورش زنبور 

عسل و فراوری 

آن

وزارت جهاد کشاورزی100100عصمت درگاهیبانک کشاورزیالموت شرقی روستای اوانک1قزوینقزوین

342

ساخت سالن 

مواد اولیه و 

مخازن مورد نیاز

12قزوینقزوین
قزوین طارم سفلی روستای 

سیاهپوش
پست بانک

عظیم کشاورز 

جهانی
وزارت جهاد کشاورزی1500015000

1قزوینقزوینگلیم بافی343

شهرستان  –استان قزوین 

روستای - الموت –قزوین 

شیخ محله منزل  –اندج 

اقای سبز علی عسگری

100100عفت عسگریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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4تاکستانقزوینگوساله پرواری344

- روستای کهک- تاکستان

نرسیده - خیایان گلشن آباد

- به مزرعه گلشن آباد

گاوداری عقیل خلج

وزارت جهاد کشاورزی24902490عقیل خلجیصندوق کارآفرینی امید

345
پرورش ماهی 

سرد آبی
وزارت جهاد کشاورزی540540علی اسدیبانک کشاورزیآبگرم روستای عباس آباد1آوجقزوین

2بویین زهراقزوینتولید کفش346
دانسفهان خ شهید حسین 

انصاری
بانک توسعه تعاون

علی اصغر 

انصاری رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

347

خدمات 

تخصصی و فنی 

مهندسی 

کشاورزی

1البرزقزوین

استان قزوین شهرستان 

البرز روستای نصرت آباد 

خیابان درویشی

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی اصغر عارفیصندوق کارآفرینی امید

348

پرورش گاو 

 راس 30شیری 

مولد

3تاکستانقزوین
قزوین تاکستان اسفررین 

6دیال آباد پالک 
وزارت جهاد کشاورزی25602560علی اصغر نوریبانک کشاورزی

349
گاوداری شیری 

 راسی50
14البرزقزوین

شهرک -محمدیه- قزوین 

جاده ی قدیم -حصارخروان

چهارصد متر -قزوین کرج 

بعد از شرکت لبنیاتی سحر

صندوق کارآفرینی امید
علی اکبر 

شیرمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی22002200

350

توسعه مجتمع 

خدماتی رفاهی 

 - 2درجه 

پردیس

7قزوینقزوین
 کیلومتری جاده 16قزوین 

.الموت روستای رزجرد
50005000علی اکبرشاهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

351
پرورش ماهی 

 تنی15
2قزوینقزوین

قزوین الموت غربی روستای 

هاشاکالیه
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی امامقلیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیددانسفهان خ شهید بهشتی1بویین زهراقزوینتولید کفش352
علی انصاری 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300
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بانک کشاورزیدانسفهان خ بانک ملی4بویین زهراقزوینپرورش گوساله353
علی انصاری 

رامندی
وزارت جهاد کشاورزی45004500

354
خدمات باجه 

روستایی
300300علی باباالریپست بانکقزوین آوج روستای دشتک1آوجقزوین

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

355
پرورش قارچ 

خوراکی
2آبیکقزوین

قزوین آبیک قشالق خ 

مخابرات ک شهید دلوی ک 

شهید ربانی منزل بابایی

وزارت جهاد کشاورزی150150علی بابائیبانک توسعه تعاون

356

توسعه تولیدی 

لوله های 

ابیاری و تک 

جداره 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدآوج روستای خروسدره2آوجقزوین
علی بیگ 

محمدلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

1بویین زهراقزوینزنبورداری357
جنب شرکت - عصمت اباد 

مزرعه جلیلی- اهواز فانوس 
وزارت جهاد کشاورزی150150علی جلیلیبانک کشاورزی

358
دفتر پیشخوان 

دولت
1تاکستانقزوین

قزوین تاکستان قرقسین خ 

امام خمینی ره نبش کوچه 

الله

پست بانک
علی حسین 

عبداللهی
800300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

359
هرروستایک 

محصول
1آوجقزوین

اوج روستای اردالن خ اصلی 

روبه روی سوپرمارکت 

شهریار

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000علی خدابنده لوصندوق کارآفرینی امید

2بویین زهراقزوینتولید کفش360
دانسفهان خ شهید سپید بر 

روبروی مسجد جامع
صندوق کارآفرینی امید

علی درزی 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

361
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای عبدل آباد- آبیک6آبیکقزوین

علی رحمان 

محمدپور
وزارت جهاد کشاورزی25002500

362
گوساله 

پرواربندی
5بویین زهراقزوین

قزوین بویین زهرا بخش 

شال روستای زین آباد
وزارت جهاد کشاورزی75007500علی رشوندبانک کشاورزی
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363
بسته بندی 

حبوبات
3بویین زهراقزوین

- شهرستان بویین زهرا 

خ - بلوار شهدا - شهر ارداق

3پالک -شهید بهشتی 

وزارت جهاد کشاورزی19001900علی رضیبانک کشاورزی

364
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی36003600علی صالحیبانک کشاورزیروستای قشالق14آبیکقزوین

365
پرورش دام 

سبک و سنگین
4آبیکقزوین

آبیک خاکعلی بعد از 

کارخانه قند به سمت 

روستای شهرستان دست 

راست

وزارت جهاد کشاورزی82508250علی عباسیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی24902490علی علیصندوق کارآفرینی امیدتاکستان روستای والزجرد5تاکستانقزوینگاوداری صنعتی366

367

ایجاد باجه 

مستقل پست 

بانک روستایی

1قزوینقزوین

قزوین جاده الموت روستای 

 (ره)کورانه خ امام خمینی 

جنب نمایشگاه اعتماد

300300علی غالمحسینیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

368
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای خوزنین8بویین زهراقزوین

علی فصیح 

رامندی
وزارت جهاد کشاورزی1000010000

369
هر روستا یک 

محصول
2آوجقزوین

آبگرم روستای اردالن جنب 

باسکول
صندوق کارآفرینی امید20002000علی فقیه لوصندوق کارآفرینی امید

1قزوینقزوینزنبورداری370
قزوین طارم سفلی روستای 

قاللو
وزارت جهاد کشاورزی200200علی فالح بابائیبانک کشاورزی

371
صنایع تبدیلی 

کشاورزی
30قزوینقزوین

استان قزوین، شهرستان 

قزوین ، بخش طارم سفلی، 

روستای جودکی

وزارت جهاد کشاورزی1500015000علی قاسمیبانک توسعه تعاون

372
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی100100علی مردان زارعیبانک کشاورزیالموت روستای کوچنان2قزوینقزوین

373

طرح توجیهی 

پرورش ماهی 

قزل اال

صندوق کارآفرینی امیدآوج روستای قهوج3آوجقزوین
علی نقی فالح 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی16001600
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374

پرورش ماهی 

سردابی در 

استخر ماهی دو 

منظوره 

کشاورزی

1تاکستانقزوین
قزوین تاکستان اسفرورین 

روستای خرم اباد
وزارت جهاد کشاورزی700700علی ورسهصندوق کارآفرینی امید

375
پرورش 

زنبورعسل
1آوجقزوین

استان قزوین شهرستان آوج 

روستای پریسبانج
وزارت جهاد کشاورزی200200علی یعقوبلوبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی25002500علی یوسفیبانک کشاورزیدانسفهان خیابان معلم3بویین زهراقزوینپرورش گوساله376

377
گوسفند داشتی 

 راسی مولد300
4قزوینقزوین

قزوین مرکزی محمودآباد 

 اصلی50نمونه پالک 
وزارت جهاد کشاورزی53805380علیجان عبادیبانک کشاورزی

3تاکستانقزوینپرورش بوقلمون378
ضیاآباد روستای -تاکستان 

جرندق
وزارت جهاد کشاورزی35003500علیرضا اسالمیصندوق کارآفرینی امید

2بویین زهراقزوینپرورش گوساله379
خیابان شهید - دانسفهان

کیومرث فصیحی
وزارت جهاد کشاورزی26002600علیرضا فصیحیبانک کشاورزی

380

طرح توسعه 

خوراک دام و 

طیور و آبزیان و 

افزودنی خوراکی

وزارت جهاد کشاورزی3000030000عیسی بغدادیپست بانکالبرز محمدیه حصارخروان17البرزقزوین

381

کارگزاری 

توزیع و فروش 

نهاده های 

کشاورزی

4البرزقزوین
قزوین البرز حصار خروان 

خیابان کشاورز
وزارت جهاد کشاورزی10001000عیسی دهقانیصندوق کارآفرینی امید
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382

طرح توجیهی 

پرورش گوساله 

 100پرواری 

راسی

وزارت جهاد کشاورزی15001500عین اله حیدربگیبانک کشاورزیآوج روستای حصار ولیعصر2آوجقزوین

383

طرح توجیهی 

فنی ، مالی و 

اقتصادی بسته 

بندی زیتون

3قزوینقزوین
طارم سفلی ناحیه صنعتی 

طارم
بانک توسعه تعاون

عین اله کشاورز 

معتمد
وزارت جهاد کشاورزی1500015000

384

تولیدی 

تولید )پوشاک

شلوار پارچه ای 

(مردانه

2آبیکقزوین
زیاران خ شهدا جنب ک 

کریمیان تولید پوشاک نسیم
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300غفور مرادیبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیقزوین روستای زیتک1قزوینقزوینزنبورداری385
غالم گودرزوند 

چگینی
وزارت جهاد کشاورزی100100

386
پرواربندی 

گوساله
بانک کشاورزیدانسفهان شهرک دامداری5بویین زهراقزوین

غالمحسین 

انصاری رامندی
وزارت جهاد کشاورزی56005600

387
پرورش ماهی 

سردابی
بانک کشاورزیبویین زهرا کله دره2بویین زهراقزوین

غالمحسین 

جالیی آصفی
وزارت جهاد کشاورزی407407

388
تولیدی پوشاک 

خانگی بپا
11البرزقزوین

قزوین الوند نصرت آباد 

خیابان شهید رجایی کوچه 

2شهید رجایی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت57005700غالمرضا صفرزادهبانک توسعه تعاون

10بویین زهراقزوینگاو شیری389
قزوین بویین زهرا روستای 

شاهین تپه
بانک کشاورزی

غالمرضا 

فریدونی کشاورز
وزارت جهاد کشاورزی1530015300

1بویین زهراقزوینگلیم بافی390
بویین زهرا روستای رستم 

آباد
8080فاطمه اشرفلوپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه اکرادیبانک توسعه تعاونآبگرم خیابان شریعتی1آوجقزویندوخت لباس391
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه انصاریبانک کشاورزیروستای اک1تاکستانقزوینقالیبافی392

1بویین زهراقزوینتولید کفش393
دانسفهان خ شهید حسین 

انصاری
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه انصاری 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه آجورلوبانک کشاورزیآبگرم روستای گل زمین1آوجقزوینقالی بافی394

1آوجقزوینقالیبافی395
آوج خیابان امام روبروی 

آموزش و پرورش
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه پاشاییصندوق کارآفرینی امید

1آوجقزوینقالیبافی396

اوج روستای هرایین،خ امام 

علی،ک شهید حسن 

جعفربگلو

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه جعفر بگلوپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه جعفربگلوپست بانکآوج هرایین1آوجقزوینقالیبافی397

1بویین زهراقزوینقالیبافی398
بویین زهرا روستای رودک 

محله باال
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه رحیمیبانک توسعه تعاون

399
سفال سنتی 

لعاب دار
1قزوینقزوین

شهرستان - استان قزوین 

-روستای وثوق آباد-قزوین

نبش کوچه -خیابان توحید

گلنام

200200فاطمه رضامندپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بویین زهراقزوینخیاطی400
قزوین بویین زهرا روستای 

زین آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه زارعیصندوق کارآفرینی امید

1آوجقزوینقالی بافی401

شهرک آبشار ک آبشار -آوج

سوم ک آبشار چهارم پالک 

 طبقه همکف8

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه علمشاهیصندوق کارآفرینی امید

5آبیکقزوینتولیدی پوشاک402
شهرستان آبیک روستای 

محمودیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500فاطمه فرجیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه فقیه لوپست بانکآوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی403

404

طرح توجیهی 

تولیدات چرمی 

دست دوز

100100فاطمه کردیصندوق کارآفرینی امیدروستای هرایین- آوج 1آوجقزوین
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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405
پرورش قارچ 

خانگی دکمه ای
2تاکستانقزوین

تاکستان روستای دیال اباد 

خیابان امام روبه روی 

مخابرات

وزارت جهاد کشاورزی400400فاطمه نوریصندوق کارآفرینی امید

1البرزقزوینپست بانک406

بیست کیلومتری قزوین 

روستای کوندج خیابان 

شهیدبهشتی

پست بانک
فاطمه 

هزارجلفایی مقدم
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

3البرزقزوینقالیبافی407

روستای ورس، انتهای محل، 

خیابان ولیعصر، کوچه امام 

حسین، درب اول

پست بانک
فاطمه ورسی 

قزوینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت475100

1بویین زهراقزوینخیاطی408
قزوین بویین زهرا روستای 

خان اباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فرانک پورنجفیبانک توسعه تعاون

2قزوینقزوینزنبورداری409
قزوین الموت غربی روستای 

گشنه رود
وزارت جهاد کشاورزی100100فرج اله رضاییبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300فرحناز قنبریصندوق کارآفرینی امیدروستای رادکان6تاکستانقزوینقالیبافی410

411
احداث کارگاه 

نجاری
2بویین زهراقزوین

بلوار شهدای - دانسفهان

نرسیده به بوستان - جنوبی

3کوچه الله- نماز

پست بانک
فرخ لقا فصیح 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

412

توسعه خدمات 

بانک باجه 

روستایی

300300فرزانه فقیه لوپست بانکقزوین آوج روستای اردالن2بویین زهراقزوین
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

413
صندوق خرد 

محلی
صندوق کارآفرینی امیدروستای داکان-خرمدشت45تاکستانقزوین

فرشته شکرالهی 

داکانی
صندوق کارآفرینی امید400400

414
دفتر پیشخوان 

دولت
1تاکستانقزوین

روستای والزجرد خ امام 

خمینی
300300فرشته صادقیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

415
رستوران بین 

شهری
4تاکستانقزوین

تاکستان خ شهید علی 

اکبری کوچه چهارم بن 

بست اول درب آخر

15001500فرشید رحمانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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416
محصوالت 

گلخانه ای
وزارت جهاد کشاورزی1195011950فرشید مافیبانک کشاورزیروستای جزمه11آبیکقزوین

417

پرورش زنبور 

عسل و 

فرآورری آن

2قزوینقزوین
قزوین الموت غربی روستای 

گشنه رود
وزارت جهاد کشاورزی100100فرهاد رضاییبانک توسعه تعاون

1تاکستانقزوینزنبور داری418
قزوین تاکستان روستای 

قازان داغی نرسیده به معدن
بانک کشاورزی

فرهاد یار مرادی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

1آوجقزویندوخت لباس419
روبروی -خ طالقانی-آبگرم

خشکشویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریبا کریمیپست بانک

بانک توسعه تعاونخاکعلی58آبیکقزوینگاو شیری420
فریباه ناصری 

منش
وزارت جهاد کشاورزی2400024000

421
زنبورداری 

کندو (80)
وزارت جهاد کشاورزی200200فریبرز رحمنیصندوق کارآفرینی امیدتاکستان روستای خرم آباد2تاکستانقزوین

1آوجقزویندوخت لباس422

آوج خیابان امام خمینی 

کوچه شهید کریمی خ 

 همکف10گلچین پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریده افتخاریبانک توسعه تعاون

1البرزقزوینقالب بافی423

ک -نصرت اباد-الوند-قزوین

-اخرین بن بست -1رجایی 

سمت راست

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فریده ساعدیبانک کشاورزی

424
صنایع دستی 

چینی و بلور
300300فضل اله ورسیصندوق کارآفرینی امیدخرم آباد دشتابی1تاکستانقزوین

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

425
قالی بافی 

ابریشم
2البرزقزوین

روستای کوچار کوچه شهید 

آوینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت120120فضه احمدخانلوبانک کشاورزی

1بویین زهراقزوینگلیم بافی426
شهر ارداق خ شهید قاضی 

کوچه تعاون
100100فضه امینیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

427

اقامتگاه بوم 

گردی باغ 

شبهای الموت

2قزوینقزوین
الموت شرقی روستای 

گازرخان
صندوق کارآفرینی امید

فضه مالیی 

الموتی
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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428
صنایع دستی 

گلیم بافی
1بویین زهراقزوین

دشتابی ارداق خ -بویین زهرا

امام خمینی خ دانش ک 

3تربیت 

100100فضه همتیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1آوجقزوینقالیبافی429
آوج خیابان قایم روبروی 

مسجد جامع
پست بانک

فهیمه حبیب 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت7777فهیمه عزتیپست بانکابیک روستای قره قباد1آبیکقزویندوخت لباس430

431

تولید انواع 

رشته آشی 

پلویی سوپی و 

ماکارونی

4قزوینقزوین
قزوین روستای فارسیان 

انتهای خیابان سعدی غربی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500قاسم خالقیصندوق کارآفرینی امید

432

پرورش گاو 

 راس 50شیری 

مولد

4تاکستانقزوین
ضیاآباد خیابان امام خ 

سرهنگ محمود لشگری
وزارت جهاد کشاورزی93009300قاسم مقدم پوربانک کشاورزی

433

گاو شیری 

 راسی کل 200

گله

بانک کشاورزیدانسفهان- بویین زهرا 5بویین زهراقزوین
قدرت اله 

گوهری نسب
وزارت جهاد کشاورزی50005000

صندوق کارآفرینی امیدآوج،خ طالقانی،1آوجقزوینقالیبافی434
قدم خیر رستم 

خانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

435
پرورش دام 

شیری
بانک کشاورزیقزوین روستای بویینک10قزوینقزوین

قربان پیرمردوند 

چگینی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

436
جوراب بافی 

صنعتی
5تاکستانقزوین

 35-جاده قزوین همدان 

کیلومتری تاکستان روستای 

-حسین اباد دودانگه سفلی

پشت پاسگاه اول روستا

وزارت صنعت، معدن و تجارت450450قربانعلی محبیصندوق کارآفرینی امید

1البرزقزوینقالیبافی437

قزوین الوند نصرت اباد 

خیابان گلستان کوچه 

3نسترن 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100قمرتاج سیاه پریپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

438
پرواربندی 

گوساله
4قزوینقزوین

شهرستان قزوین  –قزوین 

مشکین آباد –اقبال غربی  –
وزارت جهاد کشاورزی27902790قنبر علیمحمدیصندوق کارآفرینی امید

439

راه اندازی 

کارگاه خیاطی 

زنانه

1بویین زهراقزوین

سگزآباد قلعه پایین خ 

شهید یگانه کوچه نیلوفر 

39پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت7272کبری زیادیپست بانک

440
پرورش گل 

محمدی
2قزوینقزوین

قزوین بخش کوهین 

روستای ساروانک
وزارت جهاد کشاورزی15001500کاظم کریمیصندوق کارآفرینی امید

1بویین زهراقزوینگلیم بافی441

شهر -قزوین بویین زهرا 

ارداق خ شهید قاضی کوچه 

2پ1اندیشه 

100100کبری امینیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری چوبداریپست بانکاوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی442

1قزوینقزوینگلیم بافی443

قزوین الموت شرقی 

روستای روستای اوان منزل 

اقای محمد علی مسعودی

5050کبری حسینیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری سلیمیپست بانکآبگرم روستای شینگل1آوجقزوینقالیبافی444

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری یعقوبلوپست بانکآوج روستای پرسبانج1آوجقزوینقالیبافی445

بانک کشاورزیبویین زهرا روستای یریجان1بویین زهراقزوینپرورش ماهی446
کرمعلی امیدی 

شورجه
وزارت جهاد کشاورزی270270

447
توسعه 

زنبورداری
10قزوینقزوین

قزوین الموت غربی روستای 

گشنه رود
پست بانک

کورش کیماسی 

سلخوری
وزارت جهاد کشاورزی100100

40بویین زهراقزوینگاوداری شیری448
جاده قزوین تاکستان 

روستای رحمت اباد بزرگ
بانک کشاورزی

گلنار وکیل 

گیالنی
وزارت جهاد کشاورزی5995059950

1بویین زهراقزوینگلیم بافی449

-بویین زهرا شهر ارداق

خیابان شهید قاضی خ 

13تعاون پ 

100100لیال امینیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1البرزقزوینقالی بافی450

قزوین الوند نصرت آباد 

خیابان نسترن کوچه نسترن 

دوم

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال بابائیصندوق کارآفرینی امید

451
باجه خدمات 

بانکی روستایی
1قزوینقزوین

قزوین ناصر اباد اقبال ربروی 

مخابرات
300300لیال باقریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1آوجقزوینقالی بافی452
 13آوج خیابان قایم کوچه 

آبان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال بیگدلوپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال خمسهپست بانکآبگرم روستای بهشتیان1آوجقزوینقالیبافی453

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال رمضانخانیبانک توسعه تعاونآوج آبشار دوم1آوجقزویندوخت لباس454

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال رمضانخانیپست بانکآوج روستای هرایین1آوجقزوینقالی بافی455

456
بافت فرش و 

قالی
1قزوینقزوین

 کیلومتری جاده قزوین 17

به رشت روستای حسین آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال سامانی پوربانک کشاورزی

100100لیال صالحیبانک کشاورزیارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی457
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

458
خدمات بانکی 

روستایی
1قزوینقزوین

قزوین الموت غربی روستای 

رجایی دشت روبه روی 

پمپ بنزین

300300لیال عبدلیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال قاسمیپست بانکآوج خیابان طالقانی1آوجقزوینقالی بافی459

460
پرورش دهنده 

زنبور عسل
بانک توسعه تعاونناصر آباد1آبیکقزوین

لیال کاظمی 

جیرانبالغی
وزارت جهاد کشاورزی100100

461
دفتر پیشخوان 

دولت
1تاکستانقزوین

تاکستان روستای قمیک 

جنب مخابرات روستا
300300لیال کریمیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

462

تولید و بسته 

بندی 

ترشیجات وشور

وزارت جهاد کشاورزی300300لیال میرزاییصندوق کارآفرینی امیدبویین زهرا روستای خونان4بویین زهراقزوین
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2بویین زهراقزوینپرورش گوساله463
دانسفهان خیابان دکتر 

شریعتی
بانک کشاورزی

ماشاء اله یوسفی 

رامندی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

464
بسته بندی 

مواد غذایی
8قزوینقزوین

قزوین جاده الموت روستای 

حمید اباد پشت پاسگاه 

کورانه

صندوق کارآفرینی امید
مجید خانی پور 

لشکریانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000

465

پرورش و 

نگهداری زنبور 

 کندو100عسل 

وزارت جهاد کشاورزی200200مجید محمدیبانک کشاورزیآوج روستای پروان1آوجقزوین

466
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی22002200مجید وثاقیصندوق کارآفرینی امیدروستای منبره-البرز - قزوین6البرزقزوین

2قزوینقزوینگلیم بافی467

استان قزوین شهرستان 

قزوین روستای وثوق اباد بن 

بست گل مقابل خیابان 

امامت

4040محبوبه پرهیزکارپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

بانک کشاورزیروستای رادکان1تاکستانقزوینقالیبافی468
محبوبه 

نورمحمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

3بویین زهراقزوینگلیم بافی469

روستای - بویین زهرا 

خوزنین خ ولیصعر ک 

2انتظار 

550550محترم محمدیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

470
هر روستا یک 

محصول
صندوق کارآفرینی امیدآوج روستای اردالن3آوجقزوین

محد تقی 

خدابنده لو
صندوق کارآفرینی امید25002500

1بویین زهراقزوینگلیم بافی471

دشتابی شهر ارداق بلوار 

شهدا جنب مسجد حضرت 

ابوالفضل

100100محدثه ارداغیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2بویین زهراقزوینشیالت و آبزیان472
روستای رستم -بویین زهرا 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی407407محرم جاویدبانک کشاورزی

473
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدروستای اسالم آباد5آبیکقزوین

محرم طهماسبی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی43004300
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474
تولید ادوات 

کشاورزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500محرمعلی ربانیبانک توسعه تعاونابیک روشتای قشالق2آبیکقزوین

صندوق کارآفرینی امیدالوند روستای کمال آباد6البرزقزوینبافندگی پارچه475
محسن حسین 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000

476
پرورش 

بلدرچین
5البرزقزوین

-محمدیه-البرز-قزوین

روستای والمدر
صندوق کارآفرینی امید

محسن 

محمدبیگی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

477
پرورزش زنبور 

 کلنی89عسل 
1تاکستانقزوین

قزوین نرسیده به تاکستان 

روستای قم یک
وزارت جهاد کشاورزی500500محسن ورسهصندوق کارآفرینی امید

478
پرواربندی 

گوساله
1تاکستانقزوین

تاکستان بخش اسفرورین 

روستای اک خیابان امام 

خمینی جنب کاشی فروشی 

آپادانا

صندوق کارآفرینی امید
محمد ابراهیم 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی24902490

479

طرح توسعه ی 

باجه های 

روستایی

1آوجقزوین

استان قزوین شهرستان آوج 

بخش آبگرم روستای 

کلنجین خیابان ولی عصر 

کوچه ی شهید تقی آجورلو

300300محمد آجورلوپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

بانک کشاورزیدانسفهان خ شهید مدنی4بویین زهراقزوینپرورش گوساله480
محمد برزگر 

المعی
وزارت جهاد کشاورزی50005000

481
توسعه خدمات 

بانکی روستایی
1بویین زهراقزوین

بویین زهرا روستای خوزنین 

خ خلیج فارس نبش خ معلم
پست بانک

محمد جهان 

بخشی
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

482

فرآوری 

محصوالت 

معدنی کوچک 

مقیاس

15آوجقزوین
نرسیده به آبگرم روستای 

قرخ بالغ
بانک توسعه تعاون

محمد حاجی 

احمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500
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22آوجقزوینتولید پوشاک483

شهرستان آوج خیابان 

انقالب کوچه شهید 

اسماعیل علمشاهی

وزارت صنعت، معدن و تجارت750750محمد حدادیبانک توسعه تعاون

2بویین زهراقزوینکشت زعفران484
- ارداق- بویین زهرا 

روستای قمیک کوچک
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمد خدابندهبانک کشاورزی

485
گوسفندی 

داشتی
4بویین زهراقزوین

قزوین شهرستان بویین زهرا 

قریه رودک پالک مرکزی
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمد رحیمیبانک کشاورزی

3قزوینقزوینزنبور داری486

قزوین دبخش مرکزی 

دهستان اقبال غربی 

روستای شید اصفهان

بانک کشاورزی
محمد رضا 

اسدالهی
وزارت جهاد کشاورزی100100

487

افزایش تولید 

وتوسعه 

زنبورستان 

منظور از )

افزایش تولید 

گرده .بره موم

موم .عسل .گل

وزل رویال 

(میباشد

بانک کشاورزیقزوین سگز اباد1بویین زهراقزوین

محمد رضا 

زهرایی محمد 

ابادی

وزارت جهاد کشاورزی5656

488

ساخت و تجهیز 

و تکمیل 

مجتمع خدمات 

رفاهی 

گردشگری

26بویین زهراقزوین

محور .قزوین بویین زهرا

بویین زهرا به قزوین یک 

کیلومتر بعد روستای 

عصمت آباد سمت راست

2000020000محمد زنگنهپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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489

پرورش گاو 

 راس 25شیری 

مولد

4بویین زهراقزوین

بویین زهرا بخش مرکزی 

روستای ککین پالک اصلی 

48

بانک کشاورزی
محمد زهرایی 

محمدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی24002400

490

خدمات 

تخصصی وفنی 

مهندسی 

کشاورزی

2بویین زهراقزوین

استان قزوین شهرستان 

بویین زهرا روستای 

شهرستانک

پست بانک
محمد سعیدی 

مطلق
وزارت جهاد کشاورزی990990

491
دفتر پیشخوان 

دولت
1تاکستانقزوین

استان قزوین شهرستان 

تاکستان روستای کندر 

کوچه بوستان دوم

800800محمد عسگریپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

492

طرح توسعه و 

اصالح ن ژاد دام 

شیری شرکت 

کشت و صنعت 

آوین دشت

150تاکستانقزوین

- خرمدشت - تاکستان 

بعد از - جاده ضیاء آباد 

روستای ورسج

بانک کشاورزی
محمد علی 

دقیقی
وزارت جهاد کشاورزی5900059000

1قزوینقزوینزنبورداری493
روستای طارم سفلی 

روستای رزان
بانک توسعه تعاون

محمد فرهادی 

رزانی
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت510510محمد قاسمیصندوق کارآفرینی امیدروستای رادکان2تاکستانقزویننجاری494

495
تجهیز پست 

بانک
1بویین زهراقزوین

شهرک - بویین زهرا 

خیابان امام - عصمت اباد 

خمینی ره

300300محمد قهرمانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

496

توسعه و تولید 

کنسرو زیتون 

شور و روغن 

زیتون

20قزوینقزوین

 جاده 3کیلومتر - قزوین 

جنب اداره - طارم سفلی 

راه طارم

بانک کشاورزی
محمد 

کشاورزمقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت1800018000
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497
زنبور داری 

فرآوری عسل
1قزوینقزوین

قزوین بخش کوهین قاقازان 

شرقی روستای زیتک 

(خرکان باال)

بانک کشاورزی
محمد گودرزوند 

چگینی
وزارت جهاد کشاورزی100100

10قزوینقزوینتوسعه گاوداری498
قزوین جاده رشت روستای 

هادی آباد
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد محمدیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000محمد میرزاییصندوق کارآفرینی امیدروستای فارسجین15تاکستانقزوینپوشاک499

500

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

ان

1قزوینقزوین
قزوین طارم سفلی روستای 

چربین
بانک کشاورزی

محمد نجفی 

چرمینی
وزارت جهاد کشاورزی200200

501

پرورش دام 

گوسفند -سبک

داشتی

صندوق کارآفرینی امیدتاکستان روستای کهک2تاکستانقزوین
محمدابراهیم 

خلج
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1بویین زهراقزوینکشت زعفران502
بویین زهرا روستای عصمت 

آباد
پست بانک

محمدابراهیم 

مهاجر
وزارت جهاد کشاورزی400400

503

تولید قارچ 

دکمه ای 

خوراکی

3قزوینقزوین
قزوین الموت شرقی 

روستای آسنشتان
صندوق کارآفرینی امید

محمداسماعیل 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

504
پرواربندی 

گوساله
صندوق کارآفرینی امیدروستای قاسم اباد2تاکستانقزوین

محمدتقی 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی10001000

2بویین زهراقزوینپرورش گوساله505
خیابان شهید - دانسفهان

محمد درزی
بانک کشاورزی

محمدحسین 

درزی مقصودی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

506
پرورش 

زنبورعسل
بانک کشاورزیطارم سفلی روستای شیزر2قزوینقزوین

محمدحسین 

راستیان
وزارت جهاد کشاورزی100100

507

تولید و فروش 

گالب و 

عرقیجات سنتی

1آبیکقزوین

قزوین آبیک روستای 

خوزنان نرسیده به نیروگاه 

خورشیدی

صندوق کارآفرینی امید
محمدرضا 

کاظمی تبار
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200
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508
هر روستا یک 

محصول
1آوجقزوین

آبگرم روستای اردالن خ 

امام خمینی جنب کوچه 

بهارستان

صندوق کارآفرینی امید10001000محمدرضا نوروزیصندوق کارآفرینی امید

509

سیستم 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

21قزوینقزوین

استان قزوین شهرستای 

قزوین روستای نجف اباد بر 

کانال مادر

وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000محمدرضا یوسفیبانک توسعه تعاون

510

پرورش 

زنبورعسل و 

فرآوری آن

2قزوینقزوین
متری 12اقبالیه خ ولی عصر 

نسترن
بانک کشاورزی

محمدعلی 

رضائی حیدری
وزارت جهاد کشاورزی100100

511

پرورش زنبور 

عسل و فراوری 

عسل

1قزوینقزوین
قزوین الموت شرقی 

روستای اندج
صندوق کارآفرینی امید

محمدمهدی 

عسگری
وزارت جهاد کشاورزی200200

512

توسعه واحد 

گاو شیری 

 راسی1500

40بویین زهراقزوین
بویین زهرا روستای شیشه 

قلعه مزرعه طاهر اباد
وزارت جهاد کشاورزی6000060000محمود جعفریبانک کشاورزی

513
 5پرورش ماهی 

تن سردآبی
1بویین زهراقزوین

بویین زهرا روستای 

امیرآبادنو جاده امیرآبادنو 

روبروی ساختمان های 

پاکنام مزرعه حسن پور

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمود حسن پورصندوق کارآفرینی امید

514
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمود خلجصندوق کارآفرینی امیدتاکستان روستای کهک2تاکستانقزوین

1بویین زهراقزوینتولید کفش515
دانشفهان خ شهید ولی اله 

قموشی
صندوق کارآفرینی امید

محمود رضا زاده 

قموشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت300300

516

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

محصوالت آن

وزارت جهاد کشاورزی100100محمود عسگریبانک کشاورزیالموت شرقی روستای اندج1قزوینقزوین
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517

پرورش و 

نگهداریزنبور 

 کندو80عسل 

وزارت جهاد کشاورزی200200محمود محمدیبانک کشاورزیروستای پروان1آوجقزوین

518
پرورش 

زنبورعسل
7آوجقزوین

استان قزوین شهرستان آوج 

بخش مرکزی روستای 

پرسپانج

وزارت جهاد کشاورزی650650محمود یعقوبلوصندوق کارآفرینی امید

1بویین زهراقزوینگلیم بافی519

بویین زهرا روستای آراسنج 

باال خیابان انقالب کوچه 

بهشتی

پست بانک
مدینه سلطان 

دوست
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

520

پرورش زنبور 

عسل وفراوری 

ان

وزارت جهاد کشاورزی100100مرتضی جعفریبانک کشاورزیروستای گشنه رود2قزوینقزوین

521
پرواربندی 

گوساله
5بویین زهراقزوین

دانسفهان خ میدان امام 

حسین ع
بانک کشاورزی

مرتضی درزی 

رامندی
وزارت جهاد کشاورزی27002700

522
فرآوری زیتون 

به صورت علمی
4قزوینقزوین

استان قزوین منطقه طارم 

سفلی روستای سیاهپوش 

جنب شعبه نفت

صندوق کارآفرینی امید
مرتضی کشاورز 

محمدیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

523
تولیدی کیف و 

کفش
10001000مرتضی ورسهصندوق کارآفرینی امیدروستای خرم آباد- تاکستان4تاکستانقزوین

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مرضیه ایراندوستبانک کشاورزیارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی524
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

525

صندوق خرد 

محلی روستای 

سخص آباد

32بویین زهراقزوین

قزوین بویین زهرا بخش 

شال روستای سخص آباد خ 

3امام خمینی پ 

صندوق کارآفرینی امید400400مرضیه قاجاریصندوق کارآفرینی امید

1بویین زهراقزوینگلیم بافی526

- ارداق-قزوین بویین زهرا 

خیابان شهید قاضی ک 

4فرهنگ 

صندوق کارآفرینی امید
مریم ابراهیمی 

ارداقی
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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1بویین زهراقزوینگلیم بافی527
جاده بویین زهرا جاده ارداق 

روستای باقرآباد
100100مریم اسدالهیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم اقوزلوصندوق کارآفرینی امیدآوج روستای وروق1آوجقزوینقالیبافی528

1بویین زهراقزوینگلیم بافی529
قزوین بویین زهرا شهر 

41ارداق خ بهشتی پ 
100100مریم امینیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

100100مریم امینیبانک کشاورزیارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی530
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

531
تولید و کاشت 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی380380مریم اوردی خانیبانک کشاورزیبویین زهرا روستای رودک1بویین زهراقزوین

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مریم حیدریصندوق کارآفرینی امیدروستای قمیک8تاکستانقزوینقالیبافی532

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم دوقوزپست بانکآوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی533

534
پرورش گاو 

شیری
2قزوینقزوین

قزوین جاده رشت روستای 

حسین اباد
پست بانک

مریم رجب زاده 

کلسری
وزارت جهاد کشاورزی80008000

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم رحیمیصندوق کارآفرینی امیدآبگرم روستای نجف آباد1آوجقزوینقالیبافی535

بانک کشاورزیآبگرم،خ امام،جنب دادگاه1آوجقزوینقالیبافی536
مریم رضا نژاد 

نفوتی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم شاهبازیپست بانک6آبگرم،خ طالقانی،ک عدل 1آوجقزوینخیاطی537

100100مریم صالحیبانک کشاورزی6ارداق خیابان وحدت پالک1بویین زهراقزوینگلیم بافی538
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم علمشاهیصندوق کارآفرینی امیدآوج روستای قهوج1آوجقزوینقالیبافی539

540

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

ان

وزارت جهاد کشاورزی100100مریم غالم نژادبانک کشاورزیقزوین روستای سوخته چنار2قزوینقزوین

541

فروشگاه سموم 

کشاورزی 

وآزمایشگاه

2البرزقزوین
قزوین حصار خروان خیابان 

ولیعصر
وزارت جهاد کشاورزی950950مریم فرهانی نژادبانک توسعه تعاون
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صندوق کارآفرینی امیدآبگرم خیابان شهاب1آوجقزوینقالیبافی542
مریم فالح 

علیمحمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1قزوینقزوینگلیم بافی543

استان قزوین شهرستان 

-قزوین الموت روستای اندج

منزل اقای غالمحسین 

قاسمی

5050مریم قاسمیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قزوینقزوینقالیبافی544

 جاده 14قزوین روکیلومتر

تاکستان روستای مهدی اباد 

بزگ

پست بانک
مریم 

کوگیرچگینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت7070

545
صندوق خرد 

محلی روستایی
18البرزقزوین

البرز محمدیه روستای 

شترک
صندوق کارآفرینی امید400400مریم مافی زادهصندوق کارآفرینی امید

1قزوینقزوینگلیم بافی546

قزوین شهرستان قزوین 

الموت شرقی محلم کالیه 

بلوار شهدا ک معلم سوم

100100مریم مرادیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

547
خانه بوم گردی 

کدخدا
2قزوینقزوین

قزویت الموت ضلع شمال 

شرقی دریاچه اوان روستای 

وربن

25002500مریم ملکیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

548
کشتارگاه 

صنعتی شترمرغ
31البرزقزوین

بخش - البرز - قزوین 

اراضی روستای - مرکزی 

شریفیه

وزارت جهاد کشاورزی1500015000مریم نظریانبانک توسعه تعاون

2قزوینقزوینگلیم بافی549

استان قزوین هشرستان 

قزوین الموت شرقی 

روستای اندج شیخ محله 

منزل اقای وکیلی

5050مریم نوریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قزوینقزوینگلیم بافی550

قزوین الموت روستای اندج 

خیابان اصلی منزل اقای 

مسعود نوری

100100مریم نوریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2قزوینقزوینزنبورداری551
قزوین اقبالیه انتهای جاده 

مهندسی جهاد کشاورزی
وزارت جهاد کشاورزی700700مسعود آذرمیصندوق کارآفرینی امید

552
توسعه خدمات 

بانکی و مالی
1تاکستانقزوین

تاکستان خرمدشت 

روستایی رادکان ابتدای 

خیابان امام پست بانک

900900مسعود جعفریپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

553

کارگاه طراحی 

، مونتاژ و تولید 

صنایع چوبی

6آوجقزوین

- ابگرم -شهرستان اوج

کوی شهیر - خیابام امام 

عزیزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مسعود رمضانیپست بانک

554

پروژه پرورش 

 راس بز 5000

شیری مورسیا

30آبیکقزوین

 جاده 18قزوین ، کیلومتر 

 6آبیک، کیلومتر - قزوین 

جاده خاکعلی ، مگسال

وزارت جهاد کشاورزی5900059000مسعود نیکدلبانک کشاورزی

555

پرورش زنبور 

عسل و فراوری 

عسل

5قزوینقزوین
اراضی چوبین در و - قزوین 

فارسیان
بانک توسعه تعاون

مصطفی افشار 

نژاد
وزارت جهاد کشاورزی200200

556
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی63206320مصطفی رضاییبانک کشاورزیروستای آشنستان5قزوینقزوین

2بویین زهراقزوینتولید کفش557
- دانسفهان خیابان بسیج 

6خیابان گلستان
بانک توسعه تعاون

مصطفی فصیح 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

558
تولید فرش 

قالی بافی
2البرزقزوین

الوند نصرت آباد خیابان 

بهارستان یاس چهارم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه امیرزادهبانک توسعه تعاون

1بویین زهراقزوینگلیم بافی559

ارداق - قزوین بویین زهرا 

 11خ شهید قاضی فرهنگ 

2پ 

100100معصومه امینی فرپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1آبیکقزویندوخت لباس560
ابیک روستای خطایان خ 

44بعثت پ 
پست بانک

معصومه 

بوچلورضایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت9090
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561

بسته بندی 

خشکبار و ادویه 

....و حبوبات و 

20آوجقزوین
آوج،ناحیه صنعتی آوج،زون 

غذایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1200012000معصومه بیاتبانک توسعه تعاون

1بویین زهراقزوینفرش بافی562
روستای خیارج منزل مختار 

میرزاحسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه پناه علیپست بانک

1آبیکقزویندوخت لباس563

ابیک روستای زرگر خ امام 

رضا رو به روی ک امام 

حسین

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه زرگریانبانک توسعه تعاون

2قزوینقزوینگلیم بافی564

استان قزوین شهرستان 

قزوین الموت روستای اندج 

منزل اقای کتابعلی نوری

100100معصومه عسگریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

565

نمایندگی باجه 

پست بانک 

روستایی 

اشخاص حقیقی

1بویین زهراقزوین
روستای - بویین زهرا 

آراسنج علیا
300300معصومه فضیلتیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه فقیه لوپست بانکآوچ روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی566

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه قاجارصندوق کارآفرینی امیدروستای رادکان1تاکستانقزوینقالیبافی567

1تاکستانقزوینقالیبافی568
روستای رادکان خ شهید 

حسنلو
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه قربانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه قهرمانیپست بانکاوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی569

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه کاظمیصندوق کارآفرینی امیدآوج روستای هرایین1آوجقزوینقالیبافی570

1تاکستانقزوینباجه پست بانک571

تاکستان یحیی اباد خ امام 

نبش ک شهید احمد 

قموشی

800800معصومه محمدیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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1آوجقزوینقالی بافی572

استان قزوین، شهرستان 

آوج، بخش ابگرم ،جنب 

منبع آب

بانک کشاورزی
معصومه 

محمودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

1قزوینقزوینخیاطی573
قزوین طارم سفلی روستای 

ارکن کرد
صندوق کارآفرینی امید

معصومه مقدم 

زرآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ملکه علیمحمدیصندوق کارآفرینی امیدآوج روستای اردالن1آوجقزویندوخت لباس574

575
پرورش زنبور 

عسل
1قزوینقزوین

قزوین طارم سفلی روستای 

حسین آباد
بانک کشاورزی

ملیحه رضایی 

حیدری
وزارت جهاد کشاورزی100100

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ملیحه سلمانیپست بانکآوج روستای هرایین خ امام1آوجقزوینقالیبافی576

وزارت جهاد کشاورزی5900059000منصور بازداربانک توسعه تعاونروستای نودهک120تاکستانقزوینپرورش پولت577

578

پرورش گاو 

 120شیری

راسی

10قزوینقزوین

 جاده قزوین 5کیلومتر 

رشت باالتر از روستای ناصر 

آباد

بانک کشاورزی

منصور 

محمدخانی 

غیاثوند

وزارت جهاد کشاورزی1265012650

579

طرح توجیهی 

تولیدات چرمی 

دست دوز

صندوق کارآفرینی امیدآوج روستای هرایین1آوجقزوین
منصوره جعفر 

بگلو
100100

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1آوجقزوینقالیبافی580

استان قزوین شهرستان آوج 

بخش آبگرم دهستان حصار 

ولیعصر روستای اردالن

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100منصوره فقیه لوپست بانک

1آوجقزوینقالی بافی581
آبگرم خیابان امام جنب 

اداره برق
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100منیجه غالمیپست بانک

4040منیر پرهیزکارپست بانکقزوین حسن آباد2قزوینقزوینگلیم بافی582
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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583

صندوق خرد 

محلی روستای 

احمد آباد

158بویین زهراقزوین
قزوین بویین زهرا ارداق 

روستای احمد اباد خ اصلی
صندوق کارآفرینی امید400400منیژه ایراندوستصندوق کارآفرینی امید

1قزوینقزوینقالی بافی584
الموت غربی–قزوین  .3  

روستای فشام
بانک توسعه تعاون

منیژه کیماسی 

سلخوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت130100

585

پروار بندی 

گوساله 

راسی180

بانک کشاورزیبویین زهرا سگز اباد6بویین زهراقزوین
مهدی تجدد 

محمد علیخانی
وزارت جهاد کشاورزی41004100

586

توسعه خدمات 

بانک باجه 

روستایی

2بویین زهراقزوین
قزوین بویین زهرا بخش 

شال روستای زین آباد
300300مهدی زارعیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

587
باجه خدمات 

بانکی
1البرزقزوین

کمال اباد خ اصلی خ اصلی 

پست بانک
315300مهدی شوندیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

588

احداث خدمات 

بانک باجه 

روستایی

1بویین زهراقزوین
قزوین بویین زهرا دشتابی 

شرقی روستای موین
پست بانک

مهدی فرجی 

موینی
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

3قزوینقزوینگاوداری شیری589
قزوین جاده بویین زهرا 

قدیم آباد مجتمع دامداریها
وزارت جهاد کشاورزی42004200مهدی قاسمیبانک کشاورزی

590

تولید مصنوعات 

چوبی اعم از 

مبلمان، 

سرویس خواب، 

ویترین، بوفه، 

غذاخوری و 

سایر تولیدات

1قزوینقزوین
الموت شرقی، روستای 

گرمارود سفلی
200200مهدی قربانیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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591

انبارداری و 

سردخانه ثابت 

باالی صفر درجه

15تاکستانقزوین
استان قزوین شهرستان 

تاکستان روستای اک
بانک کشاورزی

مهدی محمد 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی2650026500

592

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

عسل

2قزوینقزوین

قزوین روستای حمید آباد 

خیابان امام خمینی کوچه 

صداقت

وزارت جهاد کشاورزی100100مهدی محمودیبانک توسعه تعاون

593

طراحی ساخت 

و تولید ماشین 

آالت و ادوات 

مکانیزاسیون 

کشاورزی 

همراه با گواهی 

ثبت اختراع

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مهدی نادریبانک توسعه تعاونبویین زهرا روستای خونان6بویین زهراقزوین

594

پررورش زنبور 

عسل وفراوری 

ان

وزارت جهاد کشاورزی100100مهدی نوریبانک کشاورزیحمید اباد قزوین1قزوینقزوین

1بویین زهراقزوینقالی بافی595

بویین زهرا روستای 

صدرآباد کوچه شهید 

محمدرضا خلج

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدیه نادریبانک توسعه تعاون

596
پرورش گل 

محمدی
2بویین زهراقزوین

بویین زهرا روستای جهان 

آباد مزرعه شهید باهنر
وزارت جهاد کشاورزی296296مهر انگیز احمدیبانک کشاورزی

597

پرورش ماهیان 

فیل )خاویاری 

(ماهی

2بویین زهراقزوین

- اراضی سگزآباد - سگزآباد 

مزرعه - به سمت قره تپه 

تجدد

صندوق کارآفرینی امید
مهر علی تجدد 

محمد علی خانی
وزارت جهاد کشاورزی500500
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وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهسا افتخاریپست بانکآوج1آوجقزوینقالیبافی598

599
زنبورستان 

مهشید بویین
1بویین زهراقزوین

بویین زهرا روستای صدر 

75آباد پالک 
وزارت جهاد کشاورزی100100مهشید ودادی نیابانک کشاورزی

1بویین زهراقزوینگلیم بافی600
قزوین بویین زهرا شهر 

ارداق روستای سولیقان
100100مهناز افشاربانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهناز شفیع خانیصندوق کارآفرینی امیدروستای حیدریه1تاکستانقزوینقالیبافی601

602

پرورش گاو 

اصیل شیری 

 راسی200

14بویین زهراقزوین
قزوین روستای محمد اباد 

خره
بانک کشاورزی

موسی رضائی 

محمدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی1073410734

2بویین زهراقزوینتولید کفش603
خیابان دکتر - دانسفهان

شریعتی
بانک توسعه تعاون

موسی یوسفی 

رامندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

604
خیاطی تولیدی 

لباس
4تاکستانقزوین

تاکستان روستای قمیک 

بزرگ خیابان امام کوچه 

شاهد

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300مولود حیدریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت120120میترا گلزنیبانک کشاورزیقزوین البرز روستای کوچار1البرزقزوینقالی بافی605

1قزوینقزوینگلیم بافی606
قزوین روستای حسن آباد 

24نوبهار ششم پ
100100میترا مراقیبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100میترا نوروزیپست بانکاوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی607

608
پرورش زنبوز 

عسل
1آوجقزوین

استان قزوین شهرستان آوج 

بخش مرکزی روستای 

پرسپانج

وزارت جهاد کشاورزی200200میثم یعقوبلوبانک کشاورزی

609

طراحی و دکور 

انواع ظروف 

سیلیس دار

1قزوینقزوین

قزوین جاده الموت روستای 

شینقر خ شهید نصری 

جنب کوچه مهر کارگاه 

دکوربلور و کریستال کیمیا 

(نقش قلم  )

پست بانک
میر ابوالفضل 

احمدی
300300

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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610
دفتر خدمات 

ارتباطی و بانکی
2تاکستانقزوین

قزوین تاکستان روستای 

حیدریه خ شهید معروفی خ 

امام حسین

200200میالد بهبودیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

611

پرورش گلهای 

آپارتمانی و 

زینتی

2تاکستانقزوین
تاکستان روستای والزجرد 

خ امام کوچه سهراب سپهری
پست بانک

میالد غالمی 

کوندی
وزارت جهاد کشاورزی200200

20تاکستانقزوینقالیبافی612
تاکستان روستای ساج 

خیابان امام خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مینا ایزدیانصندوق کارآفرینی امید

1آوجقزوینقالیبافی613
آبگرم روستای داسکین خ 

مسجد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مینا قهوه چیپست بانک

614

تولید و بسته 

بندی انواع 

زیتون پرورده

8قزوینقزوین
طارم سفلی روستای سیاه 

پوش
بانک توسعه تعاون

مینا کشاورز 

مرآت
وزارت صنعت، معدن و تجارت35003500

615

ماهیان زینتی 

 فطعه 100000

ای

3آبیکقزوین

قزوین آبیک بخش مرکزی 

کوهپایه غربی روستای 

27کوندج پالک اصلی 

صندوق کارآفرینی امید
میهن دخت امک 

پور
وزارت جهاد کشاورزی10001000

616

واحد گاو 

 راس 64شیری 

مولد

5بویین زهراقزوین
- دشتابی - بویین زهرا 

روستای طاهر اباد
وزارت جهاد کشاورزی33183318نادعلی رحیمیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نازیال جاویدپست بانکآبگرم روستای کیسه جین1آوجقزوینقالیبافی617

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ناهید ملکیبانک توسعه تعاونآوج روستای اردالن1آوجقزویندوخت لباس618

619
پرورش گاو 

شیری
8آبیکقزوین

بشاریات شرقی روستای 

خاکشان
وزارت جهاد کشاورزی40004000نبی کاظمیبانک کشاورزی

620

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

ان

2قزوینقزوین
قزوین کوهین روستای 

سوخته چنار
وزارت جهاد کشاورزی100100ندا غالم نژادبانک کشاورزی
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500500نرگس خلجپست بانکقاقازان روستای علینقیه5تاکستانقزوینگلیم بافی621
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

پست بانکروستای خسرو اباد1آوجقزوینقالیبافی622
نرگس محمد 

علیخانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

623

باجه خدمات 

بانکی پست 

بانک

1تاکستانقزوین
تاکستان روستای خرم اباد 

خ امام خمینی
300300نرگس ورسهپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

100100نسرین ایراندوستبانک کشاورزیارداق روستای احمد اباد1بویین زهراقزوینگلیم بافی624
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نسرین بابابانک توسعه تعاونروستای دیال آباد1تاکستانقزوینقالیبافی625

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100نسرین باقریبانک کشاورزی-خ طالقانی-آبگرم1آوجقزوینقالیبافی626

100100نسرین صالحیپست بانکارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی627
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی1000010000نور علی رحیمیبانک کشاورزیدشتابی روستای نوده لکوان10بویین زهراقزوینگاوداری شیری628

1آوجقزوینقالیبافی629
ابگرم روستای عباس اباد خ 

حسینیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هاجر ابراهیمیصندوق کارآفرینی امید

1آوجقزوینقالیبافی630
ابگرم روستای عباس اباد خ 

حسینیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هاجر کریمیپست بانک

2بویین زهراقزوینتولید کفش631
دانسفهان خ سید حسین 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500هادی انصاریبانک توسعه تعاون

632
زنبورداری و 

فراوری عسل
1بویین زهراقزوین

شال روستای - بویین زهرا 

مندر اباد
وزارت جهاد کشاورزی100100هادی خالقیبانک کشاورزی

633
پرورش گاو 

شیری
4تاکستانقزوین

تاکستان روستای خرم آباد 

پشت رودخانه
بانک کشاورزی

هادی 

محمدعلیخانی
وزارت جهاد کشاورزی68006800

634

پریرش و 

نگهداری زنبور 

 کندو50عسل 

1قزوینقزوین
شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی روستای قاللو
وزارت جهاد کشاورزی100100هاشم فالح دینیبانک کشاورزی
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635
تولید شیر 

(دام سنگین)گاو
وزارت جهاد کشاورزی67706770همراه محمودیبانک کشاورزیتاکستان روستای کهک4تاکستانقزوین

636
تولید مصنوعات 

چوبی مدرن
صندوق کارآفرینی امیدقزوین تاکستان روستای اک3تاکستانقزوین

هیبت اهلل 

حیدری
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

637

توزیع و فروش 

نهاده های 

کشاورزی

2تاکستانقزوین

قزوین تاکستان روستای 

یحیی اباد بلوار خامنه ای 

جنب کتابخانه

وزارت جهاد کشاورزی10001000وحید آشوریصندوق کارآفرینی امید

638

تولید 

محصوالت و 

لبنیات سنتی و 

صنعتی پخش و 

بسته بندی

4قزوینقزوین

 جاده قزوین 12کیلومتر 

رشت روستای نظام آباد خ 

19امام خمینی خیام 

وزارت جهاد کشاورزی20002000وحید بنی اسدیصندوق کارآفرینی امید

639

تولید و بسته 

بندی میوه 

خشک

13آوجقزوین
شهرستان - استان قزوین 

ناحیه صنعتی آوج- آوج 
صندوق کارآفرینی امید

وحید داودابادی 

فراهانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

640

پرورش 

 2000بوقلمون 

قطعه ای

وزارت جهاد کشاورزی15001500وحید رمضانخانیپست بانکروستای هرایین-آوج7آوجقزوین

وزارت جهاد کشاورزی25002500ولی اهلل حیدریبانک کشاورزیمورآباد12آبیکقزوینگاو شیری641

642

پرورش زنبور 

عسل و فراوری 

عسل

3قزوینقزوین
روستای طارم سفلی 

روستای قاللو
بانک کشاورزی

ولی خدامرادی 

فالح
وزارت جهاد کشاورزی200200
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643

توسعه خدمات 

بانک باجه 

ictروستایی 

1بویین زهراقزوین
قزوین دشتابی روستای 

کچله گرد
300300ولی فرد گنجیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

644
پرورش زنبور 

عسل
1بویین زهراقزوین

شهر ارداق صحرای سعید 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200یاسین شافعیبانک کشاورزی

645
کارگاه تولید 

پوشاک
صندوق کارآفرینی امیدروستای قوزلو- آوج10آوجقزوین

یداله 

عزیزمحمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

646

پرورش ماهی 

در استخر 

دومنظوره 

کشاورزی

2قزوینقزوین

قزوین اقبالیه باالی توبان 

قزوین زنجان ضلع غربی 

مرکز آموزش، مزرعه فرهادی

بانک کشاورزی
یقین علی 

فرهادی زرین گل
وزارت جهاد کشاورزی900900

647

ساخت تولید 

محصوالت 

صنایع دستی 

در رشته 

 )چلنگری 

آهنگری سنتی 

)

1آبیکقزوین

ابیک خ شهید مطهری ک 

شهید ناصر جهان بخشی پ 

35

200200یوسف توکلیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

648
پرواربندی 

گوساله
4قزوینقزوین

قزوین مالصدرا نبش اندیشه 

9
وزارت جهاد کشاورزی98009800یوسف شعبانیپست بانک

649
زنبورداری 

فراوری عسل
1بویین زهراقزوین

سگز آباد بلوار شهدا کوچه 

شهید داود آزمون
بانک کشاورزی

یوسف نجف پور 

عباسی
وزارت جهاد کشاورزی200200

650

پرورش زنبور 

عسل و فرآوری 

ان

1قزوینقزوین
قزوین طارم سفلی روستای 

چربین
بانک کشاورزی

یوسف نجفی 

چربینی
وزارت جهاد کشاورزی100100

651
پرورش دام 

سبک
سایر500500ابوالفضل طارمیپست بانکروستای کندر2تاکستانقزوین

سایر350350ابوالفضل کاتبیپست بانکارداق1بویین زهراقزویندامداری652
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653
پرورش 

گوسفند و بز
1آوجقزوین

شهرستان آوج روستای 

شهید آباد
سایر350350ابوالقاسم محمدیبانک کشاورزی

سایر350350احد زارعیپست بانکزین آباد1بویین زهراقزویندامداری654

پست بانکمجیدآباد1بویین زهراقزویندامداری655
احمد اینانلو میر 

شاملو
سایر250250

سایر250250احمد باباییپست بانکنوده1بویین زهراقزویندامداری656

پست بانکنوده1بویین زهراقزویندامداری657
احمد فردی 

زهرایی
سایر250250

سایر250250احمد قجرپست بانکمندرآباد1بویین زهراقزویندامداری658

سایر250250احمد ولی پورپست بانکآقچه مزار1بویین زهراقزویندامداری659

1قزوینقزوینپرورش گوسفند660

قزوین بخش طارم سفلی 

دهستان نیارک روستای 

نیارک

سایر500500اسحاق ناصرلوییبانک کشاورزی

سایر350350اسداله فتحعلیپست بانکجوین1بویین زهراقزویندامداری661

سایر350350اسالم زارعیپست بانکزین آباد1بویین زهراقزویندامداری662

پست بانکدانسفهان1بویین زهراقزوینتولید کفش663
اسماعیل جعفری 

یزنی
سایر250250

پست بانکدانسفهان1بویین زهراقزوینخدمات رایانه664
اسماعیل المعی 

رامندی
سایر250250

پست بانکسوراوجین1بویین زهراقزویندامداری665
اشرفعلی قربانی 

علیایی
سایر250250

1قزوینقزوینپرورش گوسفند666

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای نیارک

بانک کشاورزی
اکبر صادقی 

نیارکی
سایر500500

پست بانکقشالق چرخلو1بویین زهراقزویندامداری667
امیر چرخلو 

زراعت کار
سایر250250

پست بانکدانسفهان1بویین زهراقزویندامداری668
امیر فصیحی 

رامندی
سایر250250
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پست بانکدانسفهان1بویین زهراقزوینخدمات رایانه669
امیر کشاورز 

علیخانی
سایر250250

670

دامداری 

کوچک و 

روستایی 

پرورش )

(گوسفند داشتی

سایر500500ایوب ارجنیبانک کشاورزیوالزجرد خ طالقانی1تاکستانقزوین

671
پرورش دام 

سبک
2تاکستانقزوین

تاکستان منطقه خرمدشت 

روستای برزلجین
سایر500500باقر قلی بگلوپست بانک

پست بانکحیدرآباد1بویین زهراقزویندامداری672
بهرام نعمتی 

چرخلو
سایر250250

سایر250250بهزاد اصلی بیگیپست بانکدانسفهان1بویین زهراقزویندامداری673

674
پرورش دام 

سبک
2تاکستانقزوین

روستای -تاکستان-قزوین

منزل بهمن عسگری- کندر
سایر500500بهمن عسگریپست بانک

675
پرورش زنبور 

عسل
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سیفلی دهستان 

خندان روستای بغل ذور

سایر500500بهنام دارآفرینبانک کشاورزی

سایر500500پوریا باقریپست بانکغریب مزرعه1آبیکقزویندامپروری676

1قزوینقزوینپرورش گوسفند677

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای میرخوند سفلی

بانک کشاورزی
پوریا میرخوند 

چگینی
سایر500500
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1قزوینقزوینپرورش گوسفند678

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان کوگیر 

روستای کوگیر سفلی

سایر500500جعفر چگینیبانک کشاورزی

سایر250250جواد بابائیپست بانکینگی کهریز1بویین زهراقزویندامداری679

1قزوینقزوینپرورش گوسفند680

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای کلج

بانک کشاورزی
جواد کشاورز 

قدیمی
سایر500500

سایر250250چاپارعلی چگینیپست بانکصدرآباد1بویین زهراقزوینکشت نهال681

682
پرورش گاو 

شیری
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای کشکور

سایر500500حامد چگینیبانک کشاورزی

683

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

(گوسفند

1قزوینقزوین
روستای بکندی پشت 

مسجد بن بست حافظ
سایر490490حامد عباسیبانک کشاورزی

سایر350350حسن نصرالهیپست بانکعصمت اباد1بویین زهراقزویندامداری684

پست بانکامیرآباد نو1بویین زهراقزوینکشت نهال685
حسین اینانلو 

شویکلو
سایر350350

پست بانکقشالق چرخلو1بویین زهراقزویندامداری686
حسین چرخلی 

اینانلو
سایر250250

پست بانکدانسفهان1بویین زهراقزویندامداری687
حسین درزی 

نگهبان
سایر250250

2تاکستانقزوینگوسفنداری688
قزوین تاکستان روستای 

کندر
سایر500500حسین عسگریپست بانک

پست بانکدانسفهان1بویین زهراقزوینتریکوبافی689
حسین فصیح 

رامندی
سایر250250
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690

تولید لباس زیر 

زنانه بچه گانه و 

مردانه

2بویین زهراقزوین

روستای - بویین زهرا 

-خیابان مدرس - چسکین 

5پالک - بن بست یاس

سایر500500حلیمه تاتالریپست بانک

سایر500500حمید حسنیبانک کشاورزیاسفرورین روستای خرم اباد2تاکستانقزویندامداری691

سایر250250حمید شمسیپست بانکحسین اباد شاه نظر1بویین زهراقزوینکشت نهال692

بانک کشاورزیروستای خروزان- اسفرورین 1تاکستانقزویندامداری693
حمید صادقی 

گلرخ
سایر500500

سایر480480حمید عباسعلیبانک کشاورزیاسفرورین روستای خرم آباد1تاکستانقزویندامداری694

سایر350350حمید یوسفیپست بانکارداق1بویین زهراقزویندامداری695

696

صنایع تبدیلی 

و تکمیلی 

کشاورزی

7آبیکقزوین

روستای . شهرستان آبیک

. جاده دارالسرور. دارالسرور

. شمال کارخانه طالچین

گلخانه فدک

صندوق کارآفرینی امید

حمیدرضا 

بختیاری هفت 

لنگی

سایر50005000

697
پرورش گاو 

شیری
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای نیارک

بانک کشاورزی
حمیدرضا 

جعفری نیارکی
سایر500500

بانک کشاورزیاسفرورین روستای والزجرد2تاکستانقزویندامداری698
حمیدرضا 

محمدقلی
سایر470470

پست بانکقشالق چرخلو1بویین زهراقزویندامداری699
حیدر کشاورز 

چرخلو
سایر250250

1البرزقزویندامپروری700

روستای - الوند - قزوین 

خیابان - حسن آباد کلج 

7بوستان - شهید وارسته 

سایر250250خبات محمدیبانک کشاورزی

701
پرورش گاو 

شیری
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان چوقور 

روستای آلتین کش

سایر500500خلیل معدنچی هابانک کشاورزی
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1قزوینقزوینپرورش گوسفند702

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای ارکن کرد

بانک کشاورزی
دادرس کلهر 

چگینی
سایر500500

1قزوینقزوینپرورش گوسفند703

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای قاللو

بانک کشاورزی
داود خان 

محمدی فالح
سایر500500

704

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

(گوسفند

سایر500415رامین رضاییبانک کشاورزیشنازند خ رسالت ک نسیم1قزوینقزوین

پست بانکاحمدآباد1بویین زهراقزویندامداری705
رجب ایران 

دوست
سایر350350

سایر250250رسول شیخیپست بانکحسین آباد شاه نظر1بویین زهراقزویندامداری706

1قزوینقزوینپرورش گوسفند707

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای آقچه قشالق

سایر500500رسول عبدیبانک کشاورزی

پست بانکقشالق مرانلو1بویین زهراقزویندامداری708
رضا اینانلو 

یغمورلو
سایر250250

709

پرورش دام 

پرورش  )سبک 

(گوسفند

سایر410410رضا رضاییبانک کشاورزیشنازند روبروی امام زاده1قزوینقزوین

710
پرورش 

گوسفند و بز
1آوجقزوین

شهرستان آوج روستای 

اردالن
سایر350350رضا علیمحمدیبانک کشاورزی

1قزوینقزوینپرورش گوسفند711

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستاننیارک 

روستای آقچه قشالق

سایر500500رضا فالح اصلیبانک کشاورزی
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پست بانکنوده1بویین زهراقزویندامداری712
رضا کشتکار 

چرخلویی
سایر250250

713

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی30

سایر500500رقیه دولتیپست بانکروستای یحیی اباد1تاکستانقزوین

714

کارگاه تولید 

مصنوعات 

چرمی

1البرزقزوین

بلوار -نصرت آباد-الوند

- خ شهامت-مطهری

روبروی زیباکده گیالنه

سایر100100زهرا امینیپست بانک

1بویین زهراقزوینگلیم بافی715

بویین زهرا ارداق خیابان 

شهید قاضی کوچه فرهنگ 

6 پ 3

سایر100100زهرا صالحیصندوق کارآفرینی امید

سایر100100زهرا قاسمیپست بانکروستای رادکان1تاکستانقزوینقالیبافی716

سایر250250زهره نجف خانیپست بانکآراسنج باال1بویین زهراقزویندامداری717

سایر100100زینب ایراندوستبانک کشاورزیارداق1بویین زهراقزوینگلیم بافی718

1قزوینقزوینپرورش گوسفند719
شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی فیله وربن
سایر500500سبزیار کرمیبانک کشاورزی

سایر500500سحر تاجیکپست بانکابراهیم آباد1آبیکقزویندامپروری720

سایر350350سعید مرادیپست بانکارداق1بویین زهراقزویندامداری721

722
پرورش زنبور 

عسل
1قزوینقزوین

استان قزوین شهرستان 

قزوین بخش طارم سفلی 

روستای حسین آباد

بانک کشاورزی
سلمان کشاورز 

افشار
سایر420420

1بویین زهراقزوینگلیم بافی723
بویین زهرا ارداق روستای 

سولیقان کوچه مخابرات
سایر6060سمیرا افشارپست بانک

724
پرورش 

گوسفند و بز
1آوجقزوین

شهرستان آوج روستای 

اردالن
بانک کشاورزی

سید ابوالفضل 

خدابنده لو
سایر350350

725
پرورش دام 

سبک
پست بانکروستای یحیی اباد2تاکستانقزوین

سید احمد 

حسینی
سایر500500
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726
پرورش گاو 

شیری
1قزوینقزوین

استان قزوین شهرستان 

قزوین بخش طارم سفلی 

دهستان نیارک روستای 

نیارک

صندوق کارآفرینی امید
سیدحمید 

موسوی احمدی
سایر500500

727
پرورش دام 

سبک
سایر500500سیدرضا موسویپست بانکروستای یحیی اباد2تاکستانقزوین

728
پرورش دام 

سبک
1آوجقزوین

شهرستان آوج روستای 

پروان
بانک کشاورزی

سیدفضل اله 

افتخاری
سایر350350

729

پرورش 

 )گوسفند 

(دامداری 

1قزوینقزوین
روستای مشکین اباد جنب 

دوراهی
سایر500500سیدمهران باباییبانک کشاورزی

730
پرورش گاو 

شیری
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای ارکن کرد

بانک کشاورزی
شهرام کلهر 

چگینی
سایر500500

731
تولید برق از 

انرژی خورشید
صندوق کارآفرینی امیدشهرستان آوج شهر آوج1آوجقزوین

شیرین تاج 

عبدالهی
سایر350350

1قزوینقزوینپرورش گوسفند732

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان کوگیر 

روستای طوینان

بانک کشاورزی
صابر افشار 

طوینانی
سایر500500

سایر350350صادق افشارپست بانکسولیقان1بویین زهراقزویندامداری733

1قزوینقزوینپرورش گوسفند734

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای ونگین

بانک کشاورزی
صادق افشار 

ونگینی
سایر500500

735
پرورش 

گوسفند و بز
1آوجقزوین

شهرستان آوج روستای 

حصارولیعصر
سایر350350صفرعلی اصالنیبانک کشاورزی

پست بانکمجیدآباد1بویین زهراقزویندامداری736
صفرعلی اینانلو 

راحتلو
سایر250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

1قزوینقزوینپرورش گوسفند737

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان کوگیر 

روستای طوینان

بانک کشاورزی
عباس افشار 

طوینانی
سایر500500

سایر350350عباس ایراندوستپست بانکارداق1بویین زهراقزویندامداری738

739
نگهداری 

وبازاریابی دام
1تاکستانقزوین

روستای خرم - اسفرورین 

آباد
سایر300300عباس شالیبانک کشاورزی

740
تولید وپرورش 

نهال
1قزوینقزوین

استان قزوین روستای معلم 

کالیه آبادی گازرخان
سایر400400عباس کشتکاربانک کشاورزی

1قزوینقزوینپرورش گوسفند741

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای ارکن کرد

بانک کشاورزی
عبداله کلهر 

چگینی
سایر500500

سایر100100عذری مصلحصندوق کارآفرینی امیدروستای والزجرد1تاکستانقزوینخیاطی پوشاک742

743
پرورش 

گوسفند و بز
1آوجقزوین

استان قزوین شهرستان آوج 

بخش آوج روستای نیریج
بانک کشاورزی

عزت اله انصاری 

متهور
سایر350350

پست بانکارداق1بویین زهراقزویندامداری744
علی اسماعیل 

نژاد
سایر350350

سایر500500علی اصغر المعیبانک توسعه تعاوندانسفهان خ بانک ملی2بویین زهراقزوینتولید کفش745

746
پرورش دام 

داشتی
1آوجقزوین

قزوین شهرستان آوج بخش 

آوج دهستان حصارولیعصر 

روستای حسن آباد

سایر350350علی اکبر آقاخانیبانک کشاورزی

سایر320320علی اینانلو مرانلوبانک کشاورزیقزوین البرز روستای منبره1البرزقزویندامداری747
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748
پرورش 

گوسفند و بز
سایر350350علی آشوریبانک کشاورزیروستای اروان1آوجقزوین

749
پرورش دام 

سبک
سایر500500علی باباییپست بانکروستای یحیی اباد2تاکستانقزوین

750
پرورش 

گوسفند و بز
سایر350350علی پناهیبانک کشاورزیشهرستان آوج روستای لک1آوجقزوین

سایر350350علی جهانیپست بانکشادمهان1بویین زهراقزویندامداری751

1قزوینقزوینپرورش گوسفند752

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای نیارک

سایر500500علی چرمینیبانک کشاورزی

سایر400400علی حبیبیپست بانکروستای شنین قاقازان2تاکستانقزوینپوشاک753

1قزوینقزوینپرورش گوسفند754

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان چوقور 

روستای حسین آباد

بانک کشاورزی
علی خان 

محمدی فالح
سایر500500

سایر500500علی خراسانیبانک کشاورزیتاکستان خرم آباد2تاکستانقزویندامداری755

756
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500علی رحیمیبانک توسعه تعاونشریف آباد1البرزقزوین

1قزوینقزوینپرورش گوسفند757

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای نیارک

بانک کشاورزی
علی رحیمی 

نیارکی
سایر500500

1قزوینقزوینپرورش گوسفند758

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای ارکن کرد

سایر500500علی سونازبانک کشاورزی

759

دامداری 

کوچک و 

روستایی

1آبیکقزوین
آبیک خاکعلی روستای خرم 

1پشته کوچه گلستان 
سایر280280علی عینیبانک کشاورزی
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1قزوینقزوینپرورش گوسفند760

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای ارکن کرد

بانک کشاورزی
علی میرخوند 

چگینی
سایر500500

761
پرورش دام 

سبک
سایر500500علیرضا خدایاریپست بانکروستای قره باغ2تاکستانقزوین

1بویین زهراقزوینزنبورداری762
سعید آباد جنب شرکت 

تعاونی میثاق
سایر500500علیرضا صالحیصندوق کارآفرینی امید

763
پرورش زنبور 

عسل
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای اقچه قشالق

بانک کشاورزی
علیرضا قربانی 

قشالقی
سایر500500

764
پرورش 

گوسفند و بز
سایر350350علیرضا قوجالوبانک کشاورزیروستای پرسبانج1آوجقزوین

سایر500500عین اله حیدریپست بانکتازه آباد1آبیکقزویندامپروری765

سایر500500غالمرضا جلیلوندپست بانکروستای شنین قاقازان1تاکستانقزویندامداری766

بانک کشاورزیتاکستان روستای شینین1تاکستانقزوینفرش بافی767
فاطمه 

ظهیرالملک
سایر100100

768
پرورش گاو 

شیری
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای ارکن کرد

بانک کشاورزی
فانوس کلهر 

چگینی
سایر500500

پست بانکمجیدآباد1بویین زهراقزویندامداری769
فتح اله اینانلو 

چرخلو
سایر350350

770
پرورش گاو 

شیری
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای ارکن کرد

بانک کشاورزی
فتح اله کلهر 

چگینی
سایر500500

سایر350350فتحعلی صمدیپست بانکمرادآباد1بویین زهراقزویندامداری771

سایر350350فردین رضاییپست بانکارداق1بویین زهراقزویندامداری772
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773
پرورش 

گوسفند و بز
1آوجقزوین

شهرستان آوج روستای 

آزانبار
سایر350350فرشاد قدیمیبانک کشاورزی

1آوجقزوینقالیبافی774
آوج خیابان طالقانی کوی 

کارمندان
سایر100100فرشته یساوندصندوق کارآفرینی امید

1قزوینقزوینپرورش گوسفند775

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای دلجک

سایر500500فرض اله کلهربانک کشاورزی

776
پرورش 

گوسفند و بز
بانک کشاورزیروستای دشتک1آوجقزوین

فرهاد اینانلو میر 

شانلو
سایر350350

777
پرورش دام 

سبک
سایر500500فرهاد قربانیبانک کشاورزیروستای خروزان- اسفرورین 1تاکستانقزوین

سایر100100فهیمه دودانگهپست بانکآوج روستای اردالن1آوجقزوینقالیبافی778

779
کشت نهال و 

باغداری
1تاکستانقزوین

- اسفرورین - تاکستان 

روستای محمود آباد
سایر300300قربان روتابانک کشاورزی

780
پرورش دام 

سبک
سایر500500قزخانم قدیریپست بانکروستای نیکوییه2تاکستانقزوین

781
پرورش دام 

سبک
سایر500500کافیه ذوالقدرپست بانکروستای علینقیه2تاکستانقزوین

پست بانکشیشه قلعه1بویین زهراقزویندامداری782
کاوه کامران 

علیایی
سایر250250

1البرزقزوینخدمتی783

قزوین پیریوسفیان خیابان 

امام روبروی شرکت تعاونی 

نفت

سایر300300کرم عبدالرزاقیپست بانک

1قزوینقزوینپرورش گوسفند784

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای نیارک

بانک کشاورزی
کریم صوفی 

نیارکی
سایر500500

سایر350350مالک افشارپست بانکسولیقان1بویین زهراقزویندامداری785

سایر350350مجتبی بزچلوپست بانکتفک1بویین زهراقزویندامداری786
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787
پرورش 

گوسفند و بز
1آوجقزوین

شهرستان آوج روستای 

حصار ولیعصر
سایر350350مجید عسگریبانک کشاورزی

سایر500500محرم طارمیپست بانکروستای کندر2تاکستانقزویندامداری788

سایر450450محرمعلی صالحیپست بانکارداق1بویین زهراقزوینکشت نهال789

790
نگهداری 

وبازاریابی دام
سایر450450محسن چوقلیبانک کشاورزیروستای والزجرد1تاکستانقزوین

سایر350350محسن حضرتیپست بانکارداق1بویین زهراقزویندامداری791

سایر350350محسن کاتبیپست بانکارداق1بویین زهراقزویندامداری792

1قزوینقزوینپرورش گوسفند793

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای مرتضانک

سایر500500محسن کلهربانک کشاورزی

794
پرورش دام 

سبک
1آوجقزوین

شهرستان آوج روستای 

شهیدآباد
سایر350350محسن مرادخانیبانک کشاورزی

795
پرورش گاو 

شیری
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای میرخوند علیاء

بانک کشاورزی
محسن میرخوند 

چگینی
سایر500500

796

پررورش زنبور 

عسل وفراوری 

ان

1قزوینقزوین
ارمان -ابشار-قزوین

23پالک52
بانک کشاورزی

محسن یاربیگی 

درویشوند
سایر100100

1قزوینقزوینپرورش گوسفند797

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای ارکن کرد کوچه 

چمران

بانک کشاورزی
محمد ابراهیم 

گونجی
سایر500500

798
پرورش 

گوسفند و بز
سایر350350محمد الهیاریبانک کشاورزیروستای دشتک1آوجقزوین

799
پرورش دام 

سبک
سایر500500محمد آشوریپست بانکروستای یحیی آباد2تاکستانقزوین
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پست بانکطزرک1بویین زهراقزویندامداری800
محمد حاج 

حسینی
سایر350350

801
پرورش زنبور 

عسل
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای چرمین

بانک کشاورزی
محمد حسن 

نجفی چرمینی
سایر500500

1قزوینقزوینگاو شیری802

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان کوگیر 

روستای یوزباش چای

سایر500500محمد حسنیبانک کشاورزی

803
پرورش گاو 

شیری
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای آلتین کش

سایر500500محمد رستگارزادهبانک کشاورزی

804
خدمات آرایشی 

و بهداشتی
سایر250250محمد زمانیپست بانکدانسفهان1بویین زهراقزوین

سایر250250محمد زینلیپست بانکطزرک1بویین زهراقزوینکشت نهال805

سایر500500محمد سلیمانیبانک کشاورزیروستای شارین1تاکستانقزوینبازاریابی دام806

پست بانکروستای بندسر1بویین زهراقزویندامداری807
محمد صالح 

رنجبرمحمدی
سایر250250

808
پرورش دام 

سبک
سایر300300محمد صالحیپست بانکروستای نیکوییه1تاکستانقزوین

809
پرورش دام 

سبک
1تاکستانقزوین

روستای داغالن خیابان 

توحید کوچه خانه بهداشت
سایر500500محمد صفدریپست بانک

سایر500500محمد عبدالهیپست بانکفالیزان1آبیکقزویندامپروری810

811
پرورش دام 

سبک
سایر500500محمد عسگریپست بانکروستای کندر2تاکستانقزوین

سایر500500محمد عظیمیبانک کشاورزیاسفرورین2تاکستانقزویندامداری812
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پست بانکمجیدآباد1بویین زهراقزویندامداری813
محمد علی 

اینانلو میرشانلو
سایر250250

814
پرورش گاو 

شیری
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای نیارک

سایر500500محمد علی آبکهبانک کشاورزی

815
پرورش گاو 

شیری
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای قوشچی

سایر500500محمد کلهربانک کشاورزی

1قزوینقزوینپرورش گوسفند816

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای ارکن کرد

بانک کشاورزی
محمد کلهر 

چگینی
سایر500500

1قزوینقزوینپرورش گوسفند817

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان خندان 

روستای ارکن کرد

بانک کشاورزی
محمد کلهر 

چگینی
سایر500500

1قزوینقزوینپرورش گوسفند818

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای زه آباد

بانک کشاورزی
محمد مقدم 

زآبادی
سایر500500

سایر250250محمد میرزاییپست بانکناصرآباد1آبیکقزوینخدماتی819

820

خدمات 

مکانیزاسیون 

وادوات لوازم 

کشاورزی

سایر250250محمد نفریپست بانکطزرک1بویین زهراقزوین

بانک کشاورزیمحمداباد خره1بویین زهراقزویندامداری821
محمدباقر 

کشاورز رهبر
سایر350350

پست بانکقشالق چرخلو1بویین زهراقزویندامداری822
محمدتقی جوری 

چرخلو
سایر250250

سایر250250محمدرضا مهدیپست بانکخوزنین1بویین زهراقزویندامداری823
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سایر450450محمدعلی کاتبیپست بانکارداق1بویین زهراقزوینکشت نهال824

پست بانکدانسفهان1بویین زهراقزوینتولید کفش825
محمود انصاری 

رامندی
سایر250250

پست بانکابراهیم آباد1بویین زهراقزویندامداری826
مرتضی چارخلی 

اینانلو
سایر250250

سایر250250مرتضی درزیپست بانکدانسفهان1بویین زهراقزوینتریکوبافی827

828
پرورش دام 

سبک
2تاکستانقزوین

تاکستان بخش خرمدشت 

روستای کوشکک افشاریه
سایر500500مرتضی رحیمیبانک کشاورزی

829
پرورش 

گوسفند و بز
بانک کشاورزیروستای شهیدآباد1آوجقزوین

مرتضی 

علیمحمد لو
سایر350350

سایر100100مریم قربانیبانک کشاورزیروستای رادکان1تاکستانقزوینقالیبافی830

1قزوینقزوینپرورش گوسفند831

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان کوگیر 

روستای طوینان

بانک کشاورزی
مسعود افشار 

طوینانی
سایر500500

1قزوینقزوینپرورش گوسفند832

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان کوگیر 

روستای کوگیر سفلی

بانک کشاورزی
مصطفی کوگیر 

چگینی
سایر500500

833
پرورش 

گوسفند و بز
1آوجقزوین

شهرستان آوج روستای 

اردالن
سایر350350منصور حسنخانیبانک کشاورزی

پست بانکقشالق چرخلو1بویین زهراقزویندامداری834
منصور کشاورز 

چرخلو
سایر2500

835
پرورش 

گوسفند و بز
سایر350350مهدی ایرانیبانک کشاورزیروستای شهید آباد1آوجقزوین

سایر500500مهدی خلجبانک کشاورزیروستای کهک- تاکستان1تاکستانقزویندامداری836

1قزوینقزویندامداری سبک837
قزوین روستای سلطان اباد 

قاقازان
سایر500500مهدی سلخوریبانک کشاورزی
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838

پرورش دام 

سبک تولید 

گوشت قرمز

1بویین زهراقزوین
بویین زهرا روستای 

صدرآباد کوچه شهید نظری
سایر350350مهدیار نظریبانک کشاورزی

1قزوینقزوینپرورش گوسفند839

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان کوگیر 

روستای جکرود

بانک کشاورزی
مهران اله بخشی 

غیاثوند
سایر500500

840
پرورش زنبور 

عسل
2قزوینقزوین

قزوین کوثر اخر فلکه سوم 

بلوار رزمندگان کوچه اقتدار 

مجتمع بالتین ایران بلوک 

۶ واحد ۱

سایر100100مهربانو کاظمیبانک توسعه تعاون

سایر250250موسی عموئیپست بانکنوده1بویین زهراقزویندامداری841

842
پرورش 

گوسفند داشتی
1تاکستانقزوین

تاکستان بخش قاقازان 

شرقی روستای یحیی اباد
سایر400400میثم محمدیپست بانک

سایر350350ناصر رضاییپست بانککچله گرد1بویین زهراقزویندامداری843

844
پرورش دام 

سبک
سایر500500ناصر مهرعلیانبانک کشاورزیاسفرورین1تاکستانقزوین

845
دفتر         پیشخوان 

دولت
1تاکستانقزوین

تاکستان بخش ضیااباد 

روستای ساج بلوار ایت اهلل 

خامنه ای کوچه بوستان

سایر300300ندا رستمیپست بانک

846

طرح توجیهی 

تولیدات چرمی 

دست دوز

1آوجقزوین

روستای هرایین -آوج 

خیبان امام علی کوچه 

شهید حسن جعفربگلو

سایر100100نرگس جعفربگلوصندوق کارآفرینی امید

پست بانکزیاران5آبیکقزوینقطعات خودرو847
هادی اکبری 

زیارانی
سایر500500
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848
پرورش گاو 

شیری
2البرزقزوین

شهرستان -استان قزوین

روستای حصارخروان-البرز
سایر15001500هادی خالقیصندوق کارآفرینی امید

پست بانکدانسفهان1بویین زهراقزوینخدمات رایانه849
هانی درزی 

رامندی
سایر250250

850
پرورش 

گوسففند
1قزوینقزوین

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای بورمانک

بانک کشاورزی
وحید غالمی 

بورمانکی
سایر500500

سایر350350وحید قاجاریپست بانکسخص اباد1بویین زهراقزویندامداری851

1قزوینقزوینپرورش گوسفند852

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان نیارک 

روستای آقچه قشالق

بانک کشاورزی
ولی اهلل قربانی 

قشالقی
سایر500500

سایر350350ولی ایراندوستپست بانکاحمدآباد1بویین زهراقزویندامداری853

پست بانکقشالق چرخلو1بویین زهراقزویندامداری854
وهب لطفی 

چرخلو
سایر250250

سایر500500یداله حیدریپست بانکاصغرآباد1آبیکقزویندامپروری855

1قزوینقزوینپرورش گوسفند856

شهرستان قزوین بخش 

طارم سفلی دهستان کوگیر 

روستای زرین خانی

سایر500500یونس درویشوندبانک کشاورزی

سایر250250یونس شمسیپست بانکمجیدآباد1بویین زهراقزویندامداری857
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1
کشت گل 

محمدی
صندوق کارآفرینی امیدجاده جنت اباد- قنوات- قم 5قمقم

ابراهیم مطهری 

فرد
وزارت جهاد کشاورزی200200

2
توسعه 

زنبورستان
2قمقم

. شیخ آباد. نیروگاه. قم

. 16کوچه . متری ولیعصر16

74پالک 

بانک کشاورزی
ابوالفضل پاشایی 

حاجی کندی
وزارت جهاد کشاورزی645645

3
پرورش گیاه 

بابونه
وزارت جهاد کشاورزی400400ابوالفضل حسینیصندوق کارآفرینی امیدقنوات حسن آباد4قمقم

4
احداث مزرعه 

گل محمدی
2قمقم

قم دهستان قاهان روستای 

وسفونجرد
صندوق کارآفرینی امید

ابوالفضل عباس 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

5

طرح فرآوری 

معدن سنگ 

الشه سبز علی 

آباد

6قمقم
جاده قدیم اصفهان، 

روستای علی آباد نیزار
صندوق کارآفرینی امید

ابوالفضل علی 

خانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

بانک کشاورزیقم دستجرد گلخانه کوثر4قمقمتوسعه گلخانه6
ابوالفضل علی 

محمدی لباف
وزارت جهاد کشاورزی12501250

7
صنایع تبدیلی 

تولید رب انار
8قمقم

قم جاده قدیم اصفهان 

روستای خلج آباد
صندوق کارآفرینی امید

ابوالفضل 

علیمحمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

وزارت جهاد کشاورزی3000030000ابوالفضل مطیعبانک کشاورزیناحیه صنعتی طغرود35قمقمروغن کره8

9

طرح توسعه 

 1000گلخانه 

متر مربع

صندوق کارآفرینی امید2مجتمع کوثر فاز 2قمقم
ابوالقاسم عرب 

بافرانی
وزارت جهاد کشاورزی920920

10

پرورش گاو 

شیری و 

فراوری شیر و 

پرورش ماهی

34قمقم
روستای - جاده قمرود- قم

سیف اباد
بانک کشاورزی

احمد دهقان 

نصیری
وزارت جهاد کشاورزی95009500

بانک کشاورزیD28قم شهرک لبن پ 4قمقمگاوداری شیری11
اردشیر سلطانی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی65006500
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12

طرح توسعه و 

افزایش توان 

تولید

25قمقم

شهرستان _استان قم

ناحیه صنعتی _جعفریه

طغرود

پست بانک
اروجعلی بذلی 

چینی بالغ
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000

13

پرورش دام 

سبک و سنگین 

و اصالح نژاد 

(شتر)

وزارت جهاد کشاورزی10001000اشکان نامجو فردصندوق کارآفرینی امیدقم روستای کوه سفید4قمقم

14

افزایش تولید 

محصوالت کیف 

چرم

2قمقم

- بخش خلجستان - قم 

منزل - روستای وسفونجرد

عباسزاده

500500امیر عباس زادهصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

15
توسعه 

زنبورستان
وزارت جهاد کشاورزی300300امیر محمدیصندوق کارآفرینی امیدقم گازران جعفریه2قمقم

16
استخراج سنگ 

الشه
5قمقم

قم خ انقالب تقاطع : دفتر 

4عمار یاسر پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000امیر وفاییپست بانک

17
احداث کارخانه 

فرآوری گچ
39قمقم

. جاده قدیم قم به اصفهان 

.  جاده نیزار ۵۰کیلومتر 

معدن سنگ گچ خیرآباد

صندوق کارآفرینی امید
آرش قاسمی 

یگانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت4200042000

18
طرح توسعه 

احداث آالچیق
5قمقم

ابتدای - بخش کهک- قم

161پالک - روستای میم
پست بانک

جمیله اصغری 

ورزنه
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

19
پرورش گاو 

شیری
7قمقم

مجتمع دام شهر - قنوات 

قنوات
وزارت جهاد کشاورزی1436014360جواد شکریبانک کشاورزی

20

راه اندازی 

کارگاه ساخت 

مبلمان گره 

چینی چوب

2قمقم

- بخش قنوات - قم 

- روستای مبارک آباد 

بعد - خیابان ثامن الحجج 

- سمت راست - از پیچ اول 

کارگاه سوم

25002500حامد پورفخاریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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21

احداث گلخانه 

گیاهان خارج از 

فصل

10قمقم
قم،بخش خلجستان،روستای 

گیو،دشت گیو
بانک کشاورزی

حسن رضازاده 

سقایی
وزارت جهاد کشاورزی2800028000

22
پرورش گاو 

شیری
6قمقم

مجتمع دام شهر - قنوات 

اولین  - 3کوچه - قنوات 

دامداری

وزارت جهاد کشاورزی37003700حسن زرائیبانک کشاورزی

23

زنبورداری و 

تولیدو بسته 

بندی عسل

5قمقم
بلوار یادگار امام، خیابان 

.18باهنر، پالک 
وزارت جهاد کشاورزی17901790حسن شیخ نژادصندوق کارآفرینی امید

24
تولید صندلی 

چوبی
10قمقم

ناحیه صنعتی خورآباد قطعه 

NK19
بانک توسعه تعاون

حسین عسگری 

خورآبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت48004800

25

احداث گلخانه 

تولید 

محصوالت 

خارج فصل

80قمقم
قم بخش جعفریه روستای 

گازران
وزارت جهاد کشاورزی112500112500حسین فراهانیپست بانک

26
تولید پوشاک 

بچگانه
15قمقم

روستای مبارک آباد بلوار 

ولیعصر روبروی کوچه گل 

نرگس

صندوق کارآفرینی امید
حسین کاشی 

زاده مجرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت33003300

27
فراورده های 

کنجذی
7قمقم

جاده کاشان ناحیه صنعتی 

سیرو
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000حسین کشاورزیبانک توسعه تعاون

28
پرورش گل 

محمدی
3قمقم

جاده جنت - قنوات- قم 

اباد روبروی سکینه خاتون
بانک کشاورزی

حسین یزدی 

نوش آبادی
وزارت جهاد کشاورزی160160

4قمقمکشت زعفران29
قم روستای جنت اباد بخش 

محمداباد چاه باالبلند
صندوق کارآفرینی امید

حمید ابراهیمی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی10001000



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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30

توسعه واحد 

تولید و پرورش 

قارچ خوراکی

20قمقم
دهکده گلخانه - دستجرد 

23 و 22ای کوثر واحد 
وزارت جهاد کشاورزی2000020000حمید رضا امانیبانک کشاورزی

31

طرح توسعه 

 1000گلخانه 

متر مربع

وزارت جهاد کشاورزی10001000حمید مالییصندوق کارآفرینی امیدمجتمع کوثر2قمقم

صندوق کارآفرینی امیدجعفرآباد3قمقمزنبورداری32
حمیدرضا توسلی 

رکن آبادی
وزارت جهاد کشاورزی15001500

33
انجام کلیه امور 

خدمات بانکی
950950خلیل سیفیپست بانکروستای مبارک آباد2قمقم

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی790790خیراله یعقوبیبانک کشاورزیجعفرآباد2قمقمزنبورداری34

5قمقمکشاورزی35
قم جعفریه روستای علی 

اباد انقالب
وزارت جهاد کشاورزی14501450رضا خرمبانک کشاورزی

4قمقمباغ گل محمدی36
- جنت آباد - قنوات 

10کیلومتر
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا سعادتمندبانک کشاورزی

37
صنایع تبدیلی 

لبنی
3قمقم

- روستای جنداب - قم 

روبوری درمانگاه
وزارت جهاد کشاورزی500500رضا نبی گلصندوق کارآفرینی امید

38
کاشت گل 

محمدی
2قمقم

قم روستای حسین آباد 

مش مست
صندوق کارآفرینی امید

رضوان عرب 

میش مست
وزارت جهاد کشاورزی100100

39
ایجادکارگاه 

قالی بافی
4قمقم

روستای جنت آباد خیابان 

شهیدمطهری کوچه ادب 

609پالک

پست بانک
رقیه عرب 

خراسانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی740740روح اله فتحیصندوق کارآفرینی امیدجعفرآباد عسگرلو1قمقمزنبورداری40

41
گل محمدی 

 هکتار2.5
بانک کشاورزیجاده کاشان محمدآباد5قمقم

روح اله مسلمانی 

نوش آبادی
وزارت جهاد کشاورزی250250



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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42

طرح کشت 

گیاهان دارویی 

با استفاده از 

تکنیکهای 

اصالحی 

حفاظتی و 

ذخیره نزوالت 

(بیومکانیکی)

1قمقم
-میدان عاشورا - قاهان - قم

 منزل آقای اسماعیل وکیلی
صندوق کارآفرینی امید

زهرا حاجی میر 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی800800

صندوق کارآفرینی امیدوشنوه4قمقمطرح زنبورداری43
زهرا شیردل 

جشن اباد
وزارت جهاد کشاورزی370370

1قمقمقالی بافی44

روستای جنت آباد خیابان 

امام خمینی کوچه 

شهیدعزیزعرب خراسانی

پست بانک
زهرا عرب 

خراسانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

45
قالی باف 

تابلویی
2قمقم

روستای جنت آباد خیابان 

امام خمینی روبروی بوستان
پست بانک

زهرا عرب 

خراسانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2قمقمخیاطی46
روستای جنت آبادخیابان 

شهیدرجایی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا کرمانیپست بانک

47
پرورش گل 

محمدی
3قمقم

قم روستای طایقان خیابان 

شهید احمد گل محمدی پ 

36

صندوق کارآفرینی امید
زهرا میرزایی 

طایقانی
وزارت جهاد کشاورزی200200

1قمقمقالیبافی48
روستای سیرو شهرک 

جوانان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهره اکبریانپست بانک

3قمقمفرش دستبافت49
جاده قدیم تهران کیلو متر 

 روستای نعمت آباد45
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ستاره شیخیپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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50

مجتمع 

گردشگری، 

پذیرایی و بوم 

گردی 

کاروانسرای 

پاسنگان

6قمقم

قم جاده قدیم قم کاشان 

ابتدای جاده روستای 

زنبورک کاروانسرای پاسنگان

صندوق کارآفرینی امید
سعید ابراهیمی 

پور
50005000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

51
تولید انواع 

کلوچه و ویفر
20قمقم

قم، کهک، ناحیه صنعتی 

سیرو، خیابان شقایق، 

خیابان میخک، قطعات ان 

11 و 10اس 

وزارت صنعت، معدن و تجارت29952800سعید علیان رادبانک توسعه تعاون

52
طرح توسعه 

گلخانه
بانک کشاورزیمجتمع کوثر3قمقم

سعید فکریان 

آرانی
وزارت جهاد کشاورزی12501250

53

طرح تولید 

ریزجلبک 

اسپیرولینا

صندوق کارآفرینی امیدروستای جنت آباد3قمقم
سعید ملک 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی19401940

54

احداث واحد 

گلخانه کوچک 

 1248مقیاس 

متر مربع

2قمقم

روستای تاج خاتون خیابان 

-وسط خیابان -یداله وفایی

دست راست باغ دوم

وزارت جهاد کشاورزی16001600سعید وفاییبانک کشاورزی

55

اجرای کشت 

گیاهان دارویی 

با استفاده از 

تکنیکهای 

اصالحی 

حفاظتی و 

ذخیره نزوالت 

(بیومکانیکی )

صندوق کارآفرینی امیدجمیزقان- قاهان - قم 2قمقم
سلیمان شریف 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی25002500



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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56
کارگاه تولید و 

عرضه پوشاک
35قمقم

بخش خلجستان روستای 

وسفونجرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200سمیه منتظریصندوق کارآفرینی امید

2قمقمقالی بافی57
جاده قدیم قم تهران دشت 

احمد روستای نعمت آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سهیال خان کشپست بانک

58

کشت گیاهان 

دارویی با 

استفاده از 

تکنیکهای 

حفاظتی و 

ذخیره نزوالت 

(بیو مکانیکی  )

صندوق کارآفرینی امیدقاهان- قم 1قمقم
سید ابراهیم 

سلطانیان
وزارت جهاد کشاورزی10101010

59
پرورش 

گوسفند پر بازده
9قمقم

ابتدای جاده -سراجه-قنوات

-سمت چپ- دولت آباد

دامپروری کاظمی

بانک کشاورزی
سید جعفر 

کاظمی خلخالی
وزارت جهاد کشاورزی1751017510

60

اجرای پروژه 

آبیاری کم 

فشار باغات 

پسته به 

 220مساحت 

هکتار

4قمقم
جاده قدیم قم کاشان 

45کیلومتر 
بانک کشاورزی

سید جواد تکیه 

آرانی
وزارت جهاد کشاورزی1152611526



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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61

طرح کشت 

گیاهان دارویی 

با استفاده از 

تکنیکهای 

اصالح حفاظتی 

و ذخیره 

نزوالت 

(بیومکانیکی)

1قمقم
- دستجرد - خجستان - قم 

نایه
پست بانک

سید سکینه میر 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی510510

4قمقمگلخانه62

نرسیده به - سلفچگان 

جنب - روستای تایوان 

ایستگاه گاز

بانک کشاورزی
سید شهاب 

سرکشیکیان
وزارت جهاد کشاورزی58005800

63

تولید گل رز 

شاخه بریده 

گلخانه ای به 

روش 

هیدروپونیک

9قمقم

- قم، جاده قدیم قم کاشان

جاده ایستگاه محمدیه 

جنب تصفیه  (شهرک لبن)

خانه شهرک لبن

بانک کشاورزی
سید علیرضا 

قاسمی تبریزی
وزارت جهاد کشاورزی1550015500

2قمقمزنبور داری64
روستای - خلجستان- قم 

نایه
پست بانک

سید کریم 

میرحسینی
وزارت جهاد کشاورزی500500

65

کاشت گل 

 15محمدی 

هکتار

23قمقم
قم بخش کهک روستای 

فردو
صندوق کارآفرینی امید

سید محسن 

حسینی فر
وزارت جهاد کشاورزی15001500

بانک کشاورزیامامزادهطیب و طاهر5قمقماحداث گلخانه66
سید محمد رضا 

طیبی
وزارت جهاد کشاورزی1400014000

67

پرورش گاو 

اصالح )شیری 

(نژاد

6قمقم
دهستان جعفریه - قم

6واحد - مجتمع معصوم آباد
بانک کشاورزی

سید محمد 

صادق رضوی 

قزوینی

وزارت جهاد کشاورزی46004600



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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68

تولید فرآوری 

بسته بندی و 

عرضه قارچ 

خوراکی

22قمقم
ورودی -قم روستای ونارچ

روستا
بانک کشاورزی

سید محمد علی 

مروج
وزارت جهاد کشاورزی1000010000

69
پرورش گل 

محمدی
5قمقم

- جاده قدیم تهران- قم

روستای - جاده رحمت اباد

علی اباد رودخانه

بانک کشاورزی
سید محمد 

معصومی
وزارت جهاد کشاورزی500500

70

طرح کشت 

گیاهان دارویی 

با استفاده از 

تکنیکهای 

اصالحی 

وذخیره نزوالت 

(بیومکانیکی )

1قمقم

- بخش خلجستان- قم

تعاونی - دهستان قاهان

مزرعه چاپارل- 288مشاع 

پست بانک
سید مصطفی 

شریعتی
وزارت جهاد کشاورزی15101510

71

طرح توسعه 

 1000گلخانه 

متر مربعی

بانک کشاورزیمجتمع کوثر3قمقم
سیدامیرحسین 

حجازی
وزارت جهاد کشاورزی12501250

72
توسعه 

زنبورستان
صندوق کارآفرینی امیدقم قنوات روستای سراجه4قمقم

سیدحسن 

صالحی ساداتی
وزارت جهاد کشاورزی600600

73
خدماتی رفاهی 

بین راهی
20قمقم

 جاده قدیم 15قم کیلومتر 

کاشان، روبروی پادگان 

خیبر، مجتمع گردشگری 

خدماتی پویا پردیس قم

بانک توسعه تعاون
سیدحسین 

باقریان
90009000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

صندوق کارآفرینی امیدناحیه صنعتی سیرو12قمقمتولید لواشک74
سیدعلی یعقوبی 

اردهایی
وزارت جهاد کشاورزی1000010000
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صندوق کارآفرینی امیدروستای آغلک1قمقمباغ گل محمدی75
سیدنجم الدین 

مخلصی
وزارت جهاد کشاورزی100100

76

تولید انواع سبد 

های مروار و 

تزیینی

4قمقم

محله - روستای صرم - قم 

کوچه زین - پایین 

 -49جنب پالک - العابدینی

 کارگاه مروار هاشمی

صندوق کارآفرینی امید
سیدهادی 

هاشمی
12001200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

77

احداث گلخانه 

 متر 15000

مربع

10قمقم
ابتدای جاده قاهان مزرعه 

انارک
بانک کشاورزی

شمسی خوش 

نژادیان
وزارت جهاد کشاورزی85008500

78

تولید لباس 

های 

بیمارستانی یک 

بار مصرف 

وکیف های 

الیافی تجذیه 

پذیر

10قمقم

میدان آسایشگاه جاده 

قنوات روستایی مبارک آباد 

 متری جواد الیمه پالک 20

318

صندوق کارآفرینی امید
شهاب طاهری 

بیان
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

وزارت جهاد کشاورزی40004000صادق کرمانیصندوق کارآفرینی امیدقم قنوات اسالم آباد4قمقماحداث گلخانه79

وزارت جهاد کشاورزی88508850صفر علی ذبیحیصندوق کارآفرینی امیدطغرود8قمقماحداث گلخانه80

81

طرح پرورش 

گاوشیری اصیل 

 راس50

6قمقم
مجتمع -جاده قدیم اصفهان

خلج آباد
صندوق کارآفرینی امید

طاهره فرهادی 

مفتخر
وزارت جهاد کشاورزی50005000

82
شتر اصالح 

نژادی
2قمقم

قمرود روستای کوه سفید 

بلوار شهید جهان بین
وزارت جهاد کشاورزی16001600طاهره کشاورزیانصندوق کارآفرینی امید

2قمقمکارگاه خیاطی83
قم بخش جعفریه روستای 

علی آباد انقالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طاهره مقدمصندوق کارآفرینی امید
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84
دوخت لباس 

زنانه
1قمقم

روستای جنت آباد خیابان 

امام خمینی کوچه 

شهیدرضاعرب خراسانی 

283پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طیبه خراسانیصندوق کارآفرینی امید

5قمقمخیاطی85

روستای جنت آباد، خیابان 

 متری انقالب اسالمی، 45

1306، پالک 2کوچه 

پست بانک
طیبه عرب 

خراسانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

1قمقمقالی بافی86
قم روستای کرمجگان محله 

رودخانه جنب تکیه قایم
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عالمه بافرانیپست بانک

87
طرح توسعه 

گلخانه
صندوق کارآفرینی امیدکوثر1قمقم

عباسعلی گل 

وردی
وزارت جهاد کشاورزی12501250

88

بوم گردی و 

گردشگری قلعه 

آبادی دولت 

آباد روستای 

نیزار قم

10قمقم
قم روستای دولت اباد نیزار 

در بخش سلفچگان
صندوق کارآفرینی امید

عبداهلل حاجی 

باقری
40004000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

89
کاشت گل 

محمدی
بانک کشاورزی قدیم قم کاشان۲۵جاده.قم2قمقم

عبداهلل حسن 

زاده مشکانی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

وزارت جهاد کشاورزی710710علی ترابیصندوق کارآفرینی امیدروستای کرمجگان2قمقمزنبورداری90

91

انجام خدمات 

بانکی و 

اینترنتی و 

خدمات دولتی

500500علی توکلی زادهپست بانکقم روستای نیزار2قمقم
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
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92

توسعه کارگاه 

تولیدی 

چلنگری و 

ساخت افزار 

فلزی

2قمقم

سلفچگان روستای - قم 

-محله باال - خدیجه خاتون 

 کارگاه علمداری

10001000علی علمداریپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

93

توسعه کارگاه 

تولیدی ظروف 

نقاشی پشت 

شیشه

4قمقم
جاده کوه سفید روستای 

مشک آباد
صندوق کارآفرینی امید

علی مظفری 

حاجی آبادی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

94

توسعه واحد 

 1000گلخانه 

متر مربع

بانک کشاورزی41 واحد 2دهکده کوثر فاز 2قمقم
علی نیکوکالم 

معظم
وزارت جهاد کشاورزی12501250

95

پرورش و بسته 

بندی قارچ 

خوراکی

20قمقم
قم شهرک صنعتی طغرودخ 

38یاسمن پالک 
وزارت جهاد کشاورزی2200022000علی واحدی نیابانک کشاورزی

96

طرح توسعه 

 1000گلخانه 

متر مربع

وزارت جهاد کشاورزی12501250علیرضا دوعلیبانک کشاورزیدهکده کوثر2قمقم

97
صنایع تبدیلی 

لبنی
3قمقم

روستای - سلفچگان-قم

حصار سرخ
وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا زندشانقیصندوق کارآفرینی امید

98
تولید عرقیات 

گیاهی
صندوق کارآفرینی امیدروستای فوجرد18قمقم

فاطمه حسینعلی 

بیکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

1قمقمقالی باف فارسی99

جنت آبادخیابان 

شهیدمطهری جنب مدرسه 

ابتدایی دخترانه

پست بانک
فاطمه حسینی 

حصارشنه
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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100

ایجاد تولیدی 

سرویس خواب 

و قنداق فرنگی 

نوزاد

6قمقم
- روستای جنت آباد - قم

خیابان آزادی
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه خراسانی 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800

3قمقمقالیبافی101
قم کهک ونارچ محله باال 

کوچه تعاونی
پست بانک

فاطمه سلمان 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

102
فرش و قالی 

بافی
3قمقم

قم جاده قدیم تهران 

روستای نعمت آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه عابدیپست بانک

103

احداث باغ گل 

 2.5محمدی 

هکتار

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه گرامی پوربانک کشاورزیروستای زواریان1قمقم

2قمقمقالی بافی104

قم جاده قدیم اصفهان 

روستای طایقان منزل تقی 

حسینی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه مشکوتیپست بانک

3قمقمقالیبافی105

 جاده قدیم 45قم کیلومتر 

قم و تهران روستای ایلیخ 

بالغی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه یاریبانک کشاورزی

2قمقمخیاطی106
قم قنوات خیابان ولیعصر 

26انتهای کوچه 
صندوق کارآفرینی امید

فایزه ایل 

سعادتمند
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

وزارت جهاد کشاورزی200200فرخ لقا کریمیصندوق کارآفرینی امیدجعفرآباد شیرین آباد دیزار5قمقمباغ گل محمدی107

108
تولید کیک 

الیه ای
20قمقم

قم، ناحیه صنعتی سیرو، 

خیابان شقایق، خیابان 

میخک، خیابان مروارید، 

NS41قطعه 

وزارت جهاد کشاورزی1000010000فرشته تقویبانک کشاورزی

2قمقمقالی بافی109

روستای جنت آباد خیابان 

امام خمینی کوچه اخالص 

1325پالک

پست بانک
فریبا حاجی 

حسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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110
گاوداری شیری 

 راسی100
3قمقم

قم قنوات بلوار ولیعصر 

69کوچه گل یاس پالک 
بانک کشاورزی

قلی کاسب 

سعادتمند
وزارت جهاد کشاورزی85008500

2قمقمقالیبافی111

قم جاده قدیم تهران 

 روستای نعمت 45کیلومتر 

آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری جعفریپست بانک

2قمقمقالی بافی112

روستای جنت آباد خیابان 

امام خمینی کوچه 

شهیدعزیزعرب خراسانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کبری خراسانیپست بانک

113
پرورش گل 

محمدی
3قمقم

جاده سکینه - قنوات- قم

اراضی محمد اباد- خاتون
صندوق کارآفرینی امید

کریم سهیل 

آبادی
وزارت جهاد کشاورزی160160

114
دوخت چادر 

ولباس
صندوق کارآفرینی امیدسیرو کوچه امام حسن2قمقم

لیال حاجی 

عابدینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500

2قمقمخیاطی115

روستای جنت آباد خیابان 

شهدای دولت روبروی پایگاه 

بسیج

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیال خراسانیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیددولت آباد7قمقماحداث گلخانه116
لیال کاظمی 

فروشانی
وزارت جهاد کشاورزی1200012000

1قمقمخیاطی117
قم جعفریه روستای علی 

اباد انقالب
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200لیال نوری خواهصندوق کارآفرینی امید

118
پرورش بز 

داشتی
2قمقم

روستای - خلجستان-قم

رزبند
وزارت جهاد کشاورزی15001500ماندانا عبدیبانک توسعه تعاون

1قمقمقالی بافی119

قم روستای کرمجگان محله 

باال کوچه سوم اصلی درب 

فرعی حسینیه امام حسین

پست بانک
ماه منیر شفیعی 

کمال آبادی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100
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120
مجتمع 

گردشگری
20قمقم

قم بخش کهک نرسیده به 

روستای میم اراضی موسوم 

به محسن آباد پالک ثبتی 

2/302

بانک توسعه تعاون
مجتبی زاهدی 

موحد
6000060000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

121

تولید نهال و 

گیاهان دارویی 

و باغ انگور و 

پسته

4قمقم

قم روستای جنت آباد بخش 

محمد آباد رو بروی جاده 

امامزاده سکینه خاتون

صندوق کارآفرینی امید
مجید ابراهیمی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی10001000

122

مجتمع 

گردشگری 

مرجان آبی

20قمقم

بخش نوفل -قم

روستای -(کهک)لوشاتو

ابتدای جاده -دستگرد

پالک -امامزاده اسماعیل

818

2000020000مجید یوسفعلیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی460460محبوبه بهرامیصندوق کارآفرینی امیدقمرود عسگرآباد2قمقمزنبورداری123

124

کارگاه تولیدی 

محصوالت 

قالب بافی

7قمقم
قم سلفچگان روستای تاج 

خاتون
500500محبوبه صفربیکیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2قمقمخیاطی125

روستای جنت آباد خیابان 

امام خمینی کوچه نشاط 

درب ششم سمت چپ

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100محدثه میبطیصندوق کارآفرینی امید

126

راه اندازی 

کارگاه ساخت 

تابلو آیینه 

کاری سنتی

2قمقم

- بخش قنوات - قم 

خیابان - روستای مبارک اباد

بعد از پیچ - ثامن الحجج 

کارگاه - سمت راست - اول 

اول

25002500محسن اسدیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1قمقمگاوداری شیری127
قم جعفریه روستای علی 

اباد انقالب
وزارت جهاد کشاورزی500500محسن روح پروربانک کشاورزی
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128

مجتمع 

تفریحی، 

تاریخی و 

گردشگری

80قمقم
 جاده اراک 25کیلومتر 

روستای طرالب
پست بانک

محسن 

عبدالکریمی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

129

بسته بندی 

مواد غذایی 

کینوا

وزارت جهاد کشاورزی2500025000محسن فراهانیبانک کشاورزیجاده شهید بهشتی10قمقم

130

تولید گچ بری 

های پیش 

ساخته سنتی

5قمقم
قم، روستای صرم، کوچه 

شهید احمد قاسمی
14901490محسن قاسمیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

131

صنایع تبدیلی 

و تکمیلی 

توسعه بذر

16قمقم

بعد  - 9جاده اراک کیلومتر 

از سیلو انبار اتحادیه تعاونی 

روستایی قم

وزارت جهاد کشاورزی1000010000محسن محمودیبانک توسعه تعاون

132
پرورش گاو 

شیری
9قمقم

- جاده قدیم قم تهران - قم

مزرعه - جاده حاج خلیل

محمد بادی

وزارت جهاد کشاورزی3661036610محمد بادیبانک کشاورزی

133
تولید کابینت و 

دکوراسیون
4قمقم

- خیابان ولیعصر- قم قنوات

بعد از پمپ بنزین
صندوق کارآفرینی امید

محمد حسین 

شریفی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

134

ترمینال پسته 

وبسته بندی 

خشکبار

28قمقم

جاده قدیم قم تهران 

روستای عسگرآباد 

کشاورزی دامپروری حسینی

بانک کشاورزی
محمد حسینی 

محمدآبادی
وزارت جهاد کشاورزی4000040000

135

توسعه خدمات 

بازرگانی و 

تجاری 

محصوالت 

کشاورزی

4قمقم

بلوار امام رضا ع . سلفچگان 

شرکت . جنب مخابرات 

تعاونی تولید روستایی 

سلفچگان

وزارت جهاد کشاورزی600600محمد دهقانیبانک کشاورزی
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136

توسعه کار گاه 

سفال و 

سرامیک و 

نقش برجسته

2قمقم

- بخش سلفچگان - قم 

کوچه - روستای طایقان 

سوله صنایع - بهزیستی 

دستی گردونه مهر

10001000محمد رضا زارعیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

137

پرورش و تولید 

محصوالت 

زنبور عسل

2قمقم
قم شهرک فاطمیه خیابان 

43 پالک 30بعثت کوچه 
وزارت جهاد کشاورزی600600محمد رضا قانعیصندوق کارآفرینی امید

138
کاشت گل 

محمدی
صندوق کارآفرینی امیدقم حومه روستای زالون آباد5قمقم

محمد زارعی 

همت آبادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی11501150محمد شیخ زادهبانک کشاورزیجعفرآباد3قمقمزنبورداری139

140

خدمات 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

6قمقم
قم قنوات میدان انقالب 

18پالک
بانک توسعه تعاون

محمد علی 

آقازاده قزل احمد
وزارت جهاد کشاورزی32393239

2قمقمکشت زعفران141
- بخش خلجستان- قم

روستای وسفونجرد
بانک توسعه تعاون

محمد علی 

زینوند
وزارت جهاد کشاورزی401400

142
بسته بندی 

خشکبار
بانک کشاورزیقشالق البرز15قمقم

محمد غفاری 

بهرمان
وزارت جهاد کشاورزی1000010000

2قمقمکشت زعفران143
قم بخش سلفچگان روستای 

یکه باغ
صندوق کارآفرینی امید

محمد فرهمند 

أصل
وزارت جهاد کشاورزی200200

144

توسعه کارگاه 

تولیدی ساخت 

ابزارآالت فلزی

4قمقم

روستای - بخش کهک - قم 

خیابان - کرمجگان 

روبروی مسجد - شاپوری

الزهرا

800800محمد کریمیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

145

احداث باغ گل 

 10محمدی 

هکتار

2قمقم
جاده جهاد - جاده کاشان 

بعد ار جنت آباد محمدآباد
بانک کشاورزی

محمد کریمی 

نیک
وزارت جهاد کشاورزی10001000
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146

طرح بسته 

بندی عسل و 

فرآورده های 

عسل

2قمقم
 12خ شاهد خ سواران روبرو 

51متری امام حسین پ 
صندوق کارآفرینی امید

محمد گل 

محمدی دخت 

االنق

وزارت جهاد کشاورزی100100

147

تسهیالت در 

گردش تولید 

انواع آب میوه، 

شربت و 

نوشیدنی

30قمقم

قم، ناحیه صنعتی سیرو، 

خیابان شقایق، خیابان 

میخک، خیابان مروارید، 

NS15,17قطعه 

بانک کشاورزی
محمد نوروزی 

اصفهانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000

148
تولید مبلمان 

استیل
5قمقم

قم بخش قنوات روستای 

مبارک آباد خ ولیعصر خ 

 متری 8ثامن الحجج بعد از 

سمت راست

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500محمدباقر ایمانیصندوق کارآفرینی امید

149
احداث باغ گل 

محمدی
بانک کشاورزیجاده کاشان3قمقم

محمدتقی ارباب 

صادقی
وزارت جهاد کشاورزی300300

صندوق کارآفرینی امیدقم دستجرد طینوج4قمقماحداث گلخانه150
محمدتقی 

نصیری جهرودی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

151
بسته بندی 

سبزیجات
50قمقم

جاده 

جنب .25کیلومتر.کاشان

مجتمع مارال ستاره

بانک کشاورزی
محمدجواد 

دلیریان
وزارت جهاد کشاورزی70007000

152

طرح تولید 

فراورده های 

گوشتی

52قمقم
جاده قدم کاشان کیلومتر 

 جنب روستای لنگرود13
بانک کشاورزی

محمدحسین 

فخاری
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

153
پرورش گاو 

شیری
7قمقم

-مجتمع قنوات- قنوات-قم

4/183/184
بانک کشاورزی

محمدحسین 

فنایی خداداد
وزارت جهاد کشاورزی1436014360

154
پرورش گاو 

شیری
5قمقم

مجتمع دام شهر - قنوات 

5/175واحد - قنوات 
وزارت جهاد کشاورزی77507750محمدرضا رضاییپست بانک
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155

ایجاد دفتر 

پیشخوان 

خدمات دولتی 

وخدمات بانکی 

روستای ونارچ

2قمقم
قم جاده قدیم اصفهان 

روستای ونارچ
500500محمدرضا زندپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

156
صنایع تبدیلی 

لبنی
3قمقم

قم بخش قمرود روستای 

کاج
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600محمدرضا مرادیصندوق کارآفرینی امید

8قمقمگلخانه157
قم بخش خلجستان 

روستای سفت
پست بانک

محمدعلی 

محسنی زاده
وزارت جهاد کشاورزی55005500

158

احداث گلخانه 

 متر 30000

مربع

14قمقم
 اتوبان تهران 17کیلومتر 

سمت راست
بانک کشاورزی

محمدمسعود 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی4000040000

3قمقماحداث گلخانه159

-روستای خاوه-کهک-قم

کوچه شهید -خیابان امام

3پالک-حیدری

بانک کشاورزی
محمود شیخیان 

خاوه
وزارت جهاد کشاورزی44004400

وزارت جهاد کشاورزی34503450مرتضی حیدریصندوق کارآفرینی امیدجاده تهران عین آباد3قمقماحداث گلخانه160
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161

بسته بندی 

زعفران، 

خشکبار،سبزیجا

ت، صیفی جات 

خشک، میوه 

های خشک 

صادراتی و 

بسته بندی 

حبوبات غالت 

برنج و ادویه 

جات و چاشنی 

.ها

23قمقم

قم بخش جعفریه ناحیه 

صنعتی طغرود بلوار غدیر 

nt52کوچه نخل پالک 

بانک توسعه تعاون

مرتضی 

سعادتمند 

منشادی

وزارت جهاد کشاورزی4000040000

1قمقمخیاطی162
روستای جنت آباد خیابان 

امام خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه خراسانیصندوق کارآفرینی امید

163
قالی بافی 

ابریشم
1قمقم

جاده قدیم اصفهان روستای 

خلج آباد
بانک کشاورزی

مرضیه عباس 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2قمقمقالیبافی164

روستای - کهک - قم 

- محله باال - خورآباد 

465پالک- برجاده اصلی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه عسگریپست بانک

165

راه اندازی 

کارگاه تولیدی 

زیورآالت سنتی 

حکاکی روی )

نگین و 

(انگشترسازی

3قمقم

- بخش سلفچگان - قم 

ابتدای - روستای سنجگان 

درب پنجم - ورودی روستا 

سمت چپ- 

300300مرضیه قربانیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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2قمقمخیاطی166

روستای جنت آباد خیابان 

امام خمینی کوچه وحدت 

فرعی سوم سمت چپ

صندوق کارآفرینی امید
مریم عرب 

خراسانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

11قمقمتولید پوشاک167

قنوات بلوار ولی  _قم 

 {خیابان آزادی } 12عصر

تولیدی ایرانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت700700مریم دهپرورانصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی187187مریم صالحیصندوق کارآفرینی امیدپستکان1قمقمزنبورداری168

169

طرح کشت 

گیاهان دارویی 

با استفاده از 

تکنیکهای 

اصالحی 

حفاظتی و 

ذخیره نزوالت 

(بیومکانیکی )

1قمقم
- دستجرد - خجستان - قم 

گیو
وزارت جهاد کشاورزی659659مریم مالصندوق کارآفرینی امید

4قمقممروار بافی170
قم روستای صرم جنب 

امامزاده
صندوق کارآفرینی امید

مسعود سلیمانی 

صرمی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

171
ترمینال فراوری 

پسته
وزارت جهاد کشاورزی45004500مسعود گایینیبانک توسعه تعاونعلی آباد رودخانه8قمقم

172

راه اندازی 

کارگاه تولیدی 

ساخت 

زیورآالت سنتی 

و انگشتر

2قمقم

روستای - قم بخش جعفریه

منزل اقای - دولت آبادباال

مرتضی شکری

10001000مصطفی شکریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری
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پست بانکقم روستای نعمت اباد2قمقمقالی بافی173
معصومه ثنایی 

فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

174
-خیاطی

نازکدوز زنانه
1قمقم

جنت آبادخیابان 

شهیدرجایی کوچه 

شهیدحسین کرمانی

صندوق کارآفرینی امید
معصومه یعقوبی 

فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

175

کاشت گل 

 36محمدی 

هکتار

36قمقم
روستای -بخش جعفریه

محمدآباد
وزارت جهاد کشاورزی30003000مهدی امینیبانک کشاورزی

176

بسته بندی 

مواد غذایی و 

تولید انواع حلوا

وزارت جهاد کشاورزی4000040000مهدی سیمرغبانک کشاورزیناحیه صنعتی طغرود15قمقم

وزارت جهاد کشاورزی10701070مهدی شفیعیبانک کشاورزیجعفریه2قمقمزنبورداری177

178
بهره برداری 

شن و ماسه
5قمقم

سلفچگان جاده قدیم ساوه 

بعد از یکه باغ بعد از پل راه 

آهن معدن شن و ماسه

وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000مهدی عموزادهپست بانک

179

ساخت، تجهیز 

و بهره برداری 

دفتر پیشخوان 

باجه )دولت 

(خدمات بانکی

2قمقم
روستای کرمجگان خیابان 

سردار شهید حسین قاسمی
پست بانک

مهدی قاشق 

تراش
950950

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

180

تولید انواع نان 

تخت حجیم و 

نیمه حجیم

48قمقم

قم بخش جعفرآباد شهر 

جعفریه ناحیه صنعتی 

6طغرود خ سپیده پ

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000مهدی مهرابیصندوق کارآفرینی امید

181

طرح توسعه 

 1000گلخانه 

متر مربع

وزارت جهاد کشاورزی920920مهین گایینیبانک کشاورزیکوثر2قمقم
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182

توسعه کارگاه 

ساخت ظروف 

مسی چکشی

2قمقم
- بخش خلجستان - قم 

روستای گیو
10001000موسی موسی رضاصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی73007300میثم شجاع زادهصندوق کارآفرینی امیدپاسنگان3قمقماحداث گلخانه183

184

راه اندازی 

کارگاه تولیدی 

تابلو معرق 

چوب و معرق 

حجمی

1قمقم
- بخش خلجستان - قم 

روستای طینوج
صندوق کارآفرینی امید

نجمه السادات 

میرجمالی
500500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

185
خیاطی پوشاک 

زنانه
1قمقم

روستای طایقان ک شهید 

248محمدی پ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200نفیسه آربانلوصندوق کارآفرینی امید

186

پرورش گاو 

اصالح )شیری 

(نژاد

وزارت جهاد کشاورزی88208820یوسف لکپست بانکمبارک اباد- قنوات- قم3قمقم

187
تولید مصنوعات 

چوبی
پست بانکخوراباد1قمقم

ابوالفضل اله 

وردی
سایر250250

188
تولید مصنوعات 

چرمی
1قمقم

قم خورآباد محله باال روبه 

روی خانه بهداشت
پست بانک

ابوالفضل 

پسندیده
سایر250250

189

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

بانک کشاورزیقم روستای طایقان2قمقم
ابوالفضل جعفری 

طایقانی
سایر400400

190

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

1قمقم
قم روستای قلعه چم کوچه 

علم
بانک کشاورزی

ابوالفضل حاجی 

صادقیان
سایر400400

191
تولید مصنوعات 

چوبی
صندوق کارآفرینی امیدقم خوراباد جنب درمانگاه1قمقم

ابوالفضل حسن 

پور
سایر250250
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192
تولید مصنوعات 

چوبی
بانک کشاورزیقم،کهک،روستای خورآباد1قمقم

ابوالفضل شاه 

ابراهیمی
سایر250250

193
پرورش 

پرندگان زینتی
2قمقم

کهک خیابان انقالب کوچه 

مهراج
سایر500500ابوالفضل کلهربانک کشاورزی

1قمقمتولید پوشاک194
قم،کهک،خیابان مالصدرا 

روبه روی گلزار شهدا
سایر250250ابوالفضل مقدمپست بانک

سایر250250ابوالفضل نرگسپست بانکخوراباد1قمقمنجاری195

196

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

سایر500500ابوالفضل وفاییبانک کشاورزیراهجرد2قمقم

صندوق کارآفرینی امیدکهک خ امام حسین2قمقمنانوایی سنتی197
ابوطالب 

نورحسنی
سایر500500

198
پرورش گاو 

شیری
سایر500500احمد علی حقانیبانک کشاورزیصرم محله باال2قمقم

199
پرورش 

گوسفند داشتی
2قمقم

روستای - بخش جعفراباد

دولت اباد باال
سایر500500اسداله طاهریبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونروستای خوراباد1قمقمنجاری200

اسماعیل 

عسگری 

خورابادی

سایر250250

201
تولید مصنوعات 

چوبی
صندوق کارآفرینی امیدروستای خوراباد1قمقم

اصغر شاه 

ابراهیمی
سایر250250

202
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیقم کهک،روستای سیرو1قمقم

اکبر نیک خواه 

سیرویی
سایر200200

سایر250250اکرم مالیی خاوهپست بانک متری زینبیه12کهک 1قمقمتولید پوشاک203
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204

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

سایر400400الهه سیفی کلکوبانک کشاورزیقم حومه چشمه شور1قمقم

سایر250250الهه نجاتیپست بانککهک مسکن مهر1قمقمتولید پوشاک205

206

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

2قمقم

قم،جاده قدیم 

اصفهان،روستای ونارج،محله 

زندها

بانک کشاورزی
امراله صمدی 

ورینی
سایر500500

207

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

سایر400400امید غالمشاهیبانک کشاورزیقم خلجستان،روستای نایه1قمقم

208
پرورش 

پرندگان زینتی
سایر200200امید محمدیبانک کشاورزیقم کهک،روستای سیرو1قمقم

209

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

سایر500500امیر باقری رادبانک کشاورزیقم،کهک،امام زاده اسماعیل2قمقم

210

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

2قمقم
جاده قدیم 30قم کیلومتر

اصفهان
سایر400400امیر رضا زادهبانک کشاورزی

211
پرورش 

پرندگان زینتی
سایر100100امیر علی بیگیبانک کشاورزیکهک روستای سیرو1قمقم

212
پرورش 

گوسفند داشتی
2قمقم

خیابان -روستای راهجرد-قم

حسن محمدی
سایر500500امیر مهاجرنیزاریبانک کشاورزی

213

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

2قمقم
کوچه -خدیجه خاتون-قم

انقالب
سایر500500جمشید زندبانک کشاورزی

بانک توسعه تعاونکهک خ زینبیه1قمقمخیاطی214
جواد حاجی 

اسمعیلی
سایر250250
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215
پرورش 

پرندگان زینتی
1قمقم

بخش کهک روستای سیرو 

جنب شهرک جوانان
سایر150150جواد رمضان پوربانک کشاورزی

216

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

2قمقم
روستای خلج آباد،جاده 

24قدیم اصفهان،کیلومتر
بانک کشاورزی

جواد کربالیی 

حسن
سایر400400

217

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

2قمقم

- جاده قدیم اصفهان- قم

 متری 8روستای طایقان 

148شهید بهشتی پالک 

سایر300300جواد گل محمدیپست بانک

218
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیقم کهک،روستای سیرو1قمقم

جواد نیک خواه 

سیرویی
سایر200200

219
پرورش ماهیان 

زینتی
سایر500500حامد نصرتیپست بانککهک،روستای فردو2قمقم

220
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیکهک سیرو1قمقم

حجت 

مهرزادسیرویی
سایر250250

221
پرورش گاو 

شیری
سایر500500حسن اجتماعبانک کشاورزیروستای صرم2قمقم

222
پرورش 

گوسفند داشتی
2قمقم

قم،کرمجگان،میان ده،جنب 

نانوایی سنگک،کوچه 

دهیاری

سایر500500حسن جعفریبانک کشاورزی

223
تولید مصنوعات 

چوبی
سایر250250حسن حسن پوربانک توسعه تعاونروستای خوراباد1قمقم

224

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

سایر500500حسن گلبانبانک کشاورزیوشاره2قمقم

225
تولید مصنوعات 

چوبی
پست بانکخوراباد1قمقم

حسن مرادیان 

خورابادی
سایر250250
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226

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

پست بانکقم روستای مشک آباد2قمقم
حسن مسلمی 

چهر
سایر500500

227
تولید مصنوعات 

چوبی
سایر250250حسن نجارزادیانپست بانکروستای خوراباد1قمقم

228
تولید مصنوعات 

چوبی
پست بانکروستای خوراباد1قمقم

حسنعلی حسن 

پور
سایر250250

229
بسته بندی 

ذغال
سایر200200حسین اسدالهیبانک کشاورزیصرم1قمقم

230
پرورش 

گوسفند داشتی
2قمقم

-روستای سلفچگان-قم

روستای -حسین آباد نیزار

فریدون آباد

سایر500500حسین بیکبانک کشاورزی

231
ارایه خدمات 

کشاورزی
بانک کشاورزیکهک2قمقم

حسین حاجی 

باقری کهکی
سایر400400

232
تولید مصنوعات 

چوبی
سایر250250حسین حسن پورصندوق کارآفرینی امیدروستای خوراباد1قمقم

سایر250250حسین حسنپورپست بانکخوراباد1قمقمنجاری233

234
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیقم،کهک،خیابان زینبیه،2قمقم

حسین سلیمی 

کهکی
سایر500500

235
تولید مصنوعات 

چوبی
پست بانکخوراباد1قمقم

حسین عالی 

خورابادی
سایر250250

236

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

بانک کشاورزیچشمه علی2قمقم
حسین 

عبدالکریمی
سایر500500
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237

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

بانک کشاورزیخلج اباد2قمقم
حسین علی 

محمدی
سایر500500

238
تولید مصنوعات 

چوبی
پست بانکروستای خوراباد1قمقم

حمید باقری 

خورابادی
سایر250250

239

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

بانک کشاورزیقم دستجرد،محله همت آباد2قمقم
حمید باقری 

وشاره
سایر400400

240

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

2قمقم
قم خلجستان،روستای 

زیزگان محله باال
سایر500500حمید رضا باباییبانک کشاورزی

241

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

بانک کشاورزیروستای حسن اباد2قمقم
حمید 

محمدباقری
سایر500500

242
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500حمیدرضا راستگوبانک کشاورزیعلی اباد انقالب2قمقم

243
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500حمیدرضا ستارهبانک کشاورزیروستای عسگرلی2قمقم

244
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500داود عسگریبانک کشاورزیروستای عسگرلی2قمقم

245
پرورش 

گوسفند داشتی
2قمقم

علی اباد انقالب روبروی 

مسجد
سایر500500رحمان میرزاییبانک کشاورزی

246
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیبخش کهک روستای سیرو1قمقم

رضا ابوالحسنی 

سیرو
سایر200200
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247
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500رضا احمدیبانک کشاورزیکهک ، روستای قبادبزن ،2قمقم

248

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

بانک کشاورزیخلج اباد2قمقم
رضا حاجی 

محمد حسینی
سایر500500

249
تولید مصنوعات 

چوبی
سایر250250رضا شاه ابراهیمیبانک کشاورزیروستای خوراباد1قمقم

2قمقمپرورش زعفران250
سلفچگان،جاده قدیم 

اصفهان ، علی آباد نیزار
سایر400400رضا علیخانیبانک کشاورزی

سایر250250رضا عموحسینیبانک توسعه تعاونروستای ورجان1قمقماهنگری251

252

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

سایر500500رضا نبی گلبانک کشاورزیقم سلفچگان،جنداب2قمقم

2قمقمپرورش گوسفند253
-بخش خلجستان-قم

روستای جوزه-دستجرد
سایر750750رقیه باباییصندوق کارآفرینی امید

1قمقمدامداری254
قم اذر شهرک شهدا کوی 

44 پالک 17
بانک کشاورزی

زهرا موالیی 

موحد
سایر550550

2قمقمخرید تراکتور255
روستای جعفریه روستای 

باقرآباد
سایر500500سجاد فارسیبانک کشاورزی

256
پرورش 

پرندگان زینتی
1قمقم

بخش کهک روستای سیرو 

خیابان امام حسین
بانک کشاورزی

سلطان نیکخواه 

سیرویی
سایر180180

257

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

2قمقم
قم،روستای ونارج،جنب 

مسجد امام حسین
سایر500500سهراب زندیهبانک کشاورزی

258
تولید مصنوعات 

چوبی
بانک توسعه تعاونروستای خوراباد1قمقم

سید ابراهیم 

میرعلی اکبر
سایر200200
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259
تولید مصنوعات 

چوبی
1قمقم

قم خورآباد کوچه شهید 

حسن پور
پست بانک

سید ابوالفضل 

کبیری
سایر250250

260
پرورش 

پرندگان زینتی
1قمقم

بخش کهک روستای سیرو 

خیابان امام علی
بانک کشاورزی

سید حبیب 

حسینی
سایر100100

261
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیچشمه علی سمت راست2قمقم

سید علی 

قنبرعلی
سایر500500

پست بانکقم کهک1قمقمخیاطی262
سید محمد 

موسوی
سایر250250

263
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیقم کهک،روستای سیرو1قمقم

سیدجعفر 

حسینی سیرویی
سایر150150

264
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیقم کهک،سیرو2قمقم

سیدرضا حسینی 

سیرویی
سایر250250

265
تولید مصنوعات 

چوبی
بانک توسعه تعاونروستای خوراباد1قمقم

سیدمحمد 

میرعلی اکبر
سایر200200

266

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

2قمقم
خلجستان روستای منصور 

آباد
بانک کشاورزی

شجاع علی 

محمدی
سایر500500

1قمقمدامداری267
قم بخش جعفرآباد روستای 

علی آباد انقالب
سایر350350طاهر صالحیبانک کشاورزی

268
پرورش 

پرندگان زینتی
1قمقم

بخش کهک روستای سیرو 

خیابان امام حسن
سایر200200طاهره نیکخواهبانک کشاورزی

269
ایجادکارگاه 

قالی بافی
1قمقم

روستای جنت آباد خیابان 

امام خمینی کوچه اخالص
سایر100100طوبی خراسانیپست بانک
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270

توسعه کارگاه 

تولیدی مروار 

بافی

4قمقم
روستای صرم - بخش کهک 

74پالک - محله پایین - 
سایر500500عاطفه اختیارصندوق کارآفرینی امید

271
پرورش 

گوسفند داشتی
2قمقم

جاده قدیم اصفهان ، 

روستای خلج آباد ف کوچه 

7

سایر500500عباس غالمرضاییبانک کشاورزی

272

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

بانک کشاورزیقم روستای چشمه شور1قمقم
عبداهلل سیفی 

کلکو
سایر300300

273

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

بانک کشاورزیقم ونارچ محله زند2قمقم
عصمت صمدی 

ورمین
سایر500500

274

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

2قمقم
قم،جاده کاشان،نبش 

کهک،روستای صرم
سایر500500علی اجتماعبانک کشاورزی

275
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیکهک سیرو1قمقم

علی احمدی 

سیرویی
سایر100100

276
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیکهک سیرو1قمقم

علی اکبر 

رمضانی سیرویی
سایر150150

277

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

بانک کشاورزیروستای باغیک2قمقم
علی اکبر وفایی 

باغکی
سایر500500

پست بانکقم خورآباد1قمقمنجاری278
علی حسینی 

خورآبادی
سایر250250

279

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

سایر500500علی خرمبانک کشاورزیعلی اباد انقالب2قمقم
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280
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500علی خرمبانک کشاورزیعلی اباد انقالب2قمقم

281
پرورش 

گوسفند داشتی
1قمقم

جعفریه ، روستای علی آباد 

انقالب
سایر300300علی دشتبانبانک کشاورزی

282

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

سایر500500علی عباسیانبانک کشاورزیروستای قبادبزن1قمقم

283
پرورش گاو 

شیری
سایر500500علی عسگریانبانک کشاورزیروستای صرم کوچه مخابرات2قمقم

284
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500علی نیک کاربانک کشاورزیعلی اباد انقالب2قمقم

سایر200200علیرضا باباییپست بانکونارچ1قمقمارایشگاه مردانه285

بانک توسعه تعاونقم کهک1قمقمخیاطی286
علیرضا حاجی 

اسمعیلی کهکی
سایر250250

287

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

بانک کشاورزیروستای پایین قاضی2قمقم
علیرضا 

حسینخانی
سایر500500

بانک توسعه تعاونقم کهک1قمقمخیاطی288
علیرضا داودی 

کهکی
سایر250250

289

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

بانک کشاورزیروستای ورجان کوچه نانوایی2قمقم
غالمحسین 

عباسی ورجانی
سایر500500

290
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500غالمعلی صادقیبانک کشاورزیروستای قلعه چم2قمقم
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291
پرورش گل 

محمدی
بانک کشاورزیصرم1قمقم

غالمعلی 

غالمزاده صرمی
سایر250250

292
پرورش 

گوسفند داشتی
2قمقم

قم خلجستان،روستای 

عیسی آباد
سایر500500فاضل سمیعیبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای فردو1قمقمتولید پوشاک293
فاطمه سادات 

رضوی فردویی
سایر250250

294
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیکهک سیرو1قمقم

فاطمه شعبانی 

سیرویی
سایر100100

295
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیقم کهک،روستای سیرو1قمقم

فرشاد رمضانی 

سیرویی
سایر200200

296

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

2قمقم
دستجرد روستای سناوند 

مقابل درمانگاه
بانک کشاورزی

کاظم شاکری 

شمسی
سایر500500

297

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

سایر500500کمال باقریبانک کشاورزیکرمجگان محله باال2قمقم

298

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

سایر500500لیال مالبانک کشاورزیروستای گیو محله آب بخش2قمقم

299
گوسفند داشتی 

راسی100
2قمقم

-بخش خلجستان-قم

روستای -دهستان دستجرد

ورزنه

سایر500500مجید جباربیکیبانک کشاورزی

300
تولید مصنوعات 

چوبی
پست بانکروستای خوراباد1قمقم

مجید شاه 

ابراهیمی
سایر250250

301

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

2قمقم

بخش -قلعه چم-قم

کوچه میخک -سلفچگان

3درب-2فرعی

سایر500500مجید صادقیبانک کشاورزی
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302

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

2قمقم
قم کهک روستای قبادبزن 

کوچه اول
سایر500500محبوبه احمدیبانک کشاورزی

303
پرورش ماهی 

زینتی
سایر500500محد حسن پوربانک کشاورزیخوراباد2قمقم

17قمقمتولید گز304

قم روستای مبارک آباد خ 

جواد االیمه کوچه گل الله 

317 پ 5ک

سایر30013000محسن احمدیبانک توسعه تعاون

305
باغداری تولید 

انار نهال
بانک کشاورزیورجان محله باال1قمقم

محمد آ جعفری 

ورجانی
سایر250250

306
پرورش 

پرندگان زینتی
سایر200200محمد بوالحسنیبانک کشاورزیروستای سیروشهرک جوانان1قمقم

307
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیقم کهک،روستای سیرو1قمقم

محمد بوالحسنی 

سیرویی
سایر100100

پست بانکقم خورآباد خیابان زینبیه1قمقمتولید پوشاک308
محمد تقی 

داودی کهکی
سایر250250

309
تولید مصنوعات 

چوبی
1قمقم

قم،روستای خورآباد،مسجد 

الزهرا،محله باال
سایر250250محمد حسن پورپست بانک

310
پرورش 

پرندگان زینتی
پست بانککهک سیرو1قمقم

محمد رمضانی 

سیرویی
سایر200200

311
تولید مصنوعات 

چوبی
صندوق کارآفرینی امیدروستای خوراباد1قمقم

محمد شاه 

ابراهیمی
سایر250250

312
تولید مصنوعات 

چوبی
1قمقم

قم،کهک،روستای خاوه 

محله باال
صندوق کارآفرینی امید

محمد صحرایی 

خاوه
سایر200200
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313
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500محمد عسگریبانک کشاورزیجعفریه ، روستای عسگرلی2قمقم

314

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

بانک کشاورزیقم ورجان کوچه نانوایی2قمقم
محمد علی 

اسمعیلی ورجانی
سایر500500

1قمقمنجاری315
روستای خورآباد شهرک 

مهدیه
پست بانک

محمد علی 

خورآبادی
سایر250250

سایر250250محمد محمدیبانک کشاورزیجعفریه،اراضی گازران1قمقمتولید نهال مثمر316

بانک توسعه تعاونکهک خ زینبیه1قمقمخیاطی317
محمد مرادی 

کهکی
سایر250250

318
تولید مصنوعات 

چوبی
بانک توسعه تعاونروستای خوراباد1قمقم

محمد مرادیان 

خورابادی
سایر250250

319
پرورش 

پرندگان زینتی
1قمقم

روستای قبادبزن خیابان 

امام حسین
بانک کشاورزی

محمد نجفی 

قبادبزنی
سایر200200

320
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500محمد نیک خوبانک کشاورزیروستای عسگرلی2قمقم

321

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

بانک کشاورزیقم خلج آباد2قمقم
محمدباقر 

کربالحسنی
سایر400400

2قمقمدامداری322
قم جعفریه خیابان امام 

خمینی
صندوق کارآفرینی امید

محمدجواد شاه 

مرادی
سایر600600

2قمقمتولید پوشاک323
قم،کهک،خیابان 

9زینبیه،نبش کوچه
پست بانک

محمدرضا 

رسولی کهکی
سایر250250

صندوق کارآفرینی امیدقم کهک1قمقمخیاطی324
محمدرضا 

کرمانی کهکی
سایر250250
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325
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیعلی اباد انقالب2قمقم

محمدرضا 

محمدی
سایر500500

326
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیقم کهک،سیرو1قمقم

محمدرضا نیک 

خواه سیرویی
سایر100100

327
پرورش 

پرندگان زینتی
1قمقم

بخش کهک روستای سیرو 

کوی امام علی
بانک کشاورزی

محمدرضا نیک 

خواه سیرویی
سایر250250

328
پرورش گاو 

شیری
سایر500500محمود عربی نژادبانک کشاورزیمیم کوچه اسیاب2قمقم

329

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

بانک کشاورزیخلج اباد2قمقم
محمود 

غالمرضایی
سایر500500

330

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

بانک کشاورزیخاوه2قمقم
مهدی اویسی 

فردویی
سایر500500

331

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

2قمقم
روستای دستجرد ، روستای 

جوزه
سایر500500مهدی حیدریانبانک کشاورزی

332
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیروستای سیرو-قم1قمقم

مهدی رمضانی 

سیرویی
سایر150150

333

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

2قمقم
-کوچه عالم-قلعه چم-قم

252پالک
سایر500500مهدی صادقیبانک کشاورزی

334

پرورش صنعتی 

بز و گوسفند و 

اصالح نژاد

2قمقم
جاده قدیم اصفهان روستای 

علی آباد نیزار
سایر500500مهدی قنبریبانک کشاورزی

335
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیقم خلجستان،روستای نایه2قمقم

مهدی محبیان 

نایه
سایر500500
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336

پرورش 

گوسفندوبزداش

تی

1قمقم
قم سلفچگان روستای 

طایقان
سایر300300مهدی میرزاییبانک کشاورزی

337

پرورش 

گوسفندوبز 

داشتی

سایر500500هادی محمدیبانک کشاورزیجعفریه2قمقم

338
پرورش 

پرندگان زینتی
1قمقم

بخش کهک روستای سیرو 

310کوی امام حسین پالک 
بانک کشاورزی

هادی 

نورحسینی 

سیرویی

سایر100100

339
پرورش 

پرندگان زینتی
بانک کشاورزیقم کهک،روستای سیرو1قمقم

یداله محمدی 

سیرویی
سایر150150

340
پرورش گاو 

شیری
2قمقم

روستای عسگرلی بن بست 

الله
سایر300300یعقوب عسگریبانک کشاورزی
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1
پرورش زنبور 

عسل
1ساوجبالغالبرز

هشتگرد بلوار امام خامنه 

47 پالک 3ای مقداد غربی 
وزارت جهاد کشاورزی550550سحر کاضمی پورصندوق کارآفرینی امید

2

پرورش گاو 

ابراهیم )شیری

(ابراهیم طاری

3کرجالبرز
البرز شهرستان کرج 

روستای ولد آباد کوچک
بانک کشاورزی

ابراهیم ابراهیم 

طاری
وزارت جهاد کشاورزی45004500

3
احداث مجتمع 

بومگردی
5ساوجبالغالبرز

البرز ، شهرستان ساوجبالغ 

، روستای برغان راسته بازار
21462146ابراهیم بزرکمهرپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

4

پرورش داشتی 

پرواری دام 

سبک

5کرجالبرز
کرج اسارا جاده چالوس 

روستای تکیه سپهساالر
سازمان امور عشایر ایران35003500ابراهیم خدریصندوق کارآفرینی امید

5

بسته بندی 

مواد غذایی و 

میوه و سبزی 

خشک

7ساوجبالغالبرز

هشتگرد روستای ایقربالغ 

خ شهید سید اظهرالدین خ 

شهید حبیب اله ناصر 

128دهقان پ 

صندوق کارآفرینی امید
ابراهیم 

ناصردهقان
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

6
خرید کلنی 

زنبور عسل
1ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ هیو کوی شهید 

بهشتی خ سوم
بانک کشاورزی

ابوالفضل معدنی 

پور
وزارت جهاد کشاورزی500500

7

پرورش زنیبور 

عسل با ظرفیت 

 کلنی100

وزارت جهاد کشاورزی480480ابوطالب زرعکانیصندوق کارآفرینی امیدطالقان روستای فشندک1طالقانالبرز

8
پرورش گوساله 

پرواری
2نظرآبادالبرز

روستای - نظرآباد - البرز

نوکند
صندوق کارآفرینی امید

احد افشار 

دولجینی
وزارت جهاد کشاورزی14001400

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 
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7ساوجبالغالبرزصنایع چوب9

ساوجبالغ بخش چهار باغ 

 19طاووسیه انتهای خیابان 

652خیابان درب شمالی پ 

صندوق کارآفرینی امید
احمد طلعتی 

شعاع
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500

10
دامداری گاو 

شیری
8نظرآبادالبرز

البرز نظرآباد جاده روستای 

نجم آباد اراضی قزل حصار
وزارت جهاد کشاورزی1000010000احمد نرجه پورصندوق کارآفرینی امید

11
دامداری گاو 

شیری
1نظرآبادالبرز

روستا - نظراباد - البرز

دنگیزک خیابان اصلی 

27پالک

صندوق کارآفرینی امید
احمدعلی توده 

کشت
وزارت جهاد کشاورزی750750

12

کشت گیاهان 

دارویی و 

زعفران

وزارت جهاد کشاورزی800800اسداله یکه فالحبانک کشاورزینظرآباد روستای صالحیه2نظرآبادالبرز

13
گلخانه گیاهان 

زینتی
25نظرآبادالبرز

البرز شهرستان نظرآباد 

روستای گازرسنگ
وزارت جهاد کشاورزی2460024600اسماعیل منجزیبانک کشاورزی

14
پرورش گوساله 

پرواری
1اشتهاردالبرز

البرز اشتهارد روستای قره 

ترپاق
وزارت جهاد کشاورزی11601160اصغر نجف خانیبانک کشاورزی

15

jتولید و 

 آموزش فرش

دستبافت

10کرجالبرز
گوهردشت روستای محمود 

آباد نبش کوهسار جنوبی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000اقدس چگینیصندوق کارآفرینی امید

16

توسعه کارگاه 

تولید انواع 

پوشاک زنانه 

مردانه و بچه 

گانه

صندوق کارآفرینی امیدهشتگرد روستای سعید آباد7ساوجبالغالبرز
اکبر عربگری 

صومعه سفلی
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500
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17
توسعه و خرید 

دام و علوفه
1ساوجبالغالبرز

- شهرستان ساوجبالغ

کوچه - روستای رامجین

روبروی باغ اربابی- ارم

وزارت جهاد کشاورزی530530اکبر نوریصندوق کارآفرینی امید

1ساوجبالغالبرزتولیدی پوشاک18

قاسم آباد بزرگ خیابان 

صاحب الزمان خیابان میالد 

طبقه همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت850850اکرم خسرویصندوق کارآفرینی امید

19

توسعه اشتغال 

روستایی در 

زمینه تولید 

فرش دستبافت 

و سایر 

دستبافته ها و 

تامین و توزیع 

نخ  )مواد اولیه 

و ابریشم و 

،  (مصالح 

طراحی ، 

رنگرزی ، شور ، 

پرداخت ، رفو و 

غیره

80ساوجبالغالبرز

استان البرز ، ساوجبالغ ، 

روستای صفاییه ، دهیاری 

دهکده طالقانی

وزارت صنعت، معدن و تجارت6000060000الهه حاجی پوربانک توسعه تعاون

20

تولید و ساخت 

کابینت و 

محصوالت 

MDF

2فردیسالبرز

استان البرز سیمین دشت 

انتهای خیابان فرگاز 

کابینت امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500امید قشالقیصندوق کارآفرینی امید
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21

فرآوری 

محصوالت 

کشاورزی 

حیدری پور

10اشتهاردالبرز

کرج ماهدشت روستای 

احمدآباد خیابان سردرآباد 

خیابان ششم شمالی کوچه 

3سوم شرقی پالک

صندوق کارآفرینی امید
امیررضا حیدری 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

22

تولید ادوات 

 )کشاورزی 

انواع سمپاش 

های کشاورزی 

و ریک های 

کشاورزی و 

(قطعات تراکتور

12کرجالبرز

کرج ماهدشت سردرآباد، 

روستای احمد، اراضی دکتر 

سیاسی ششدانگ پالک 

 12 فرعی از 242شماره 

اصلی

صندوق کارآفرینی امید
ایرج حسن زاده 

ثمرین
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

23

تبدیل مواد 

معدنی به 

قطعات بتنی

7ساوجبالغالبرز

قزوین نرسیده -اتوبان کرج

به هشتگرد روبروی 

متر 200چلوکبابی مهدی 

جلوتر از باغ سبز دانیال 

سمت چپ انتهای خیابان

بانک توسعه تعاون
ایمان 

محمدحسینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50002750
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24

تولید انوع 

توری های 

صنعتی فوالدی 

ضد سایش و 

ضد زنگ

5اشتهاردالبرز

جاده ماهدشت اشتهارد، 

،شهرک صنعتی ٢٥کیلومتر 

کوثر، انتهی یکم شرقی، 

واحد های کارگاهی

وزارت صنعت، معدن و تجارت45004500بابک ثابتی زادهصندوق کارآفرینی امید

25

طرح توسعه 

پرورش گاو 

شیری اصیل 

دامداری آگاهی

13ساوجبالغالبرز

اول جاده _کردان _کرج 

پل مجتمع دامداری _برغان

دامداری آگاهی_هرجاب 

وزارت جهاد کشاورزی1950019500بهروز آگاهیبانک کشاورزی

26
خرید کلنی 

زنبور عسل
1ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ هشتگرد خ 

متری پالیزدار بن 8والفجر 

3 پ2بست نسیم 

وزارت جهاد کشاورزی530530پرویز خودکاوندیبانک کشاورزی

27
توسعه دامداری 

و دامپروری
3کرجالبرز

کرج جاده چالوس کیلومتر 

 روستای آسیاب درگاه65
بانک کشاورزی

پرویز شایسته 

نژاد
(ره)کمیته امداد امام خمینی500500

28
پرورش توت 

فرنگی
وزارت جهاد کشاورزی1618016000جعفر آزادنیاپست بانکاشتهاردروستای ایپک23اشتهاردالبرز

29
تولیدی کیف 

چرمی
10ساوجبالغالبرز

کرج ساوجبالغ روستای 

عرب آبقاد
صندوق کارآفرینی امید

جلیل امینیان 

فرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت80008000

30
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500جمال سرمدیبانک کشاورزیروستای سنج- ساوجبالغ1ساوجبالغالبرز
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31

سیستم 

مکانیزاسیون 

آبیاری 

هوشمند به 

همراه سیستم 

کنترل و 

مانیتورینگ و 

اتوماسیون 

صنعتی

6کرجالبرز

 اتوبان کرج 5کیلومتر 

قزوین انتهای خیابان 

بهشت سکینه پارک علم 

وفناوری البرز روستای 

هلجرد

صندوق کارآفرینی امید
جمشید ملک 

محمودی
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000

32

تامین سرمایه 

ثابت و سرمایه 

درگردش جهت 

توسعه وتکمیل 

واحدگاوداری 

شیری

28نظرآبادالبرز
نظرآباد روستا - البرز 

احمدآباد باقراباد
وزارت جهاد کشاورزی2800028000جواد خسروپوربانک کشاورزی

33

تولید سنگ 

 )مصنوعی 

(کورین 

4ساوجبالغالبرز

شهرستان ساوجبالغ - البرز 

روستای - بخش مرکزی - 

عرب آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت75007500جواد خلجصندوق کارآفرینی امید

2ساوجبالغالبرزگاوداری پرواری34

اسماعیل آباد - ساوجبالغ

ک -خ ولیعصر- شور قلعه

.ایثار سوم

وزارت جهاد کشاورزی19921992حامد ایران خواهبانک کشاورزی
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35

پرورش زنبور 

عسل و تولید 

عسل، ژل 

رویال، بره موم، 

موم و سایر 

فرآورده های 

زنبورعسل

1نظرآبادالبرز

نظرآباد خیابان آیت اهلل 

 و روستای 13غفاری پالک 

فیروز آباد

وزارت جهاد کشاورزی500500حامد نعمت نژادبانک کشاورزی

36

پرورش دام 

سبک اصالح 

نژاد شده

صندوق کارآفرینی امیدروستای وشته-طالقان 2طالقانالبرز
حسن حسین 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی12801280

1ساوجبالغالبرزگاوداری شیری37
هشتگرد روستای خور 

959ابتدای خ جمهوری پ 
وزارت جهاد کشاورزی600600حسن دهقانی پورصندوق کارآفرینی امید

38
کارگاه تولید 

نبات و آبنبات
10ساوجبالغالبرز

- سهیلیه - ساوجبالغ 

-خیابان بهداری - لشکرآباد 

1 کوچه نیلوفر 

پست بانک
حسن راستی 

خامنه
وزارت صنعت، معدن و تجارت55005500

39
خرید ماشین 

آالت کشاورزی
2ساوجبالغالبرز

ملک اباد ساوجبالغ استان 

البز
پست بانک

حسن سلطان 

دهقان
وزارت جهاد کشاورزی30003000

40

گلخانه توت 

فرنگی 

هیدروپونیک

5نظرآبادالبرز

نظراباد روستا - البرز 

خسروآباد خیابان کار آفرین 

انتهای خیابون

وزارت جهاد کشاورزی25002500حسن قاسمی پورصندوق کارآفرینی امید

41
پرورش گوساله 

پرواری
1اشتهاردالبرز

البرز اشتهارد روستای 

مرادتپه
وزارت جهاد کشاورزی596596حسن گنجیبانک کشاورزی



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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42

توسعه 

دامداری، خرید 

دام و علوفه

1ساوجبالغالبرز
خ -حاجی آباد- ساوجبالغ

162پ -فروردین
وزارت جهاد کشاورزی600600حسن مهین فالحصندوق کارآفرینی امید

43
 50گاو شیری 

راس کل گله
4ساوجبالغالبرز

هشتگرد روستای زکی اباد 

339پ 
وزارت جهاد کشاورزی50005000حسین آریایی فرصندوق کارآفرینی امید

44

صنایع دستی 

آبگینه و 

سرامیک

50005000حسین جانیصندوق کارآفرینی امیدساوجبالغ روستای قاسم آباد6ساوجبالغالبرز
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

45

تولیدی پوشاک 

کش باف 

زمستانه

3نظرآبادالبرز

نظر آباد روستای حاجی 

بیک خیابان افشار خیابان 

کشاورز نبش میدان امام 

حسین

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500حسین زرافشانصندوق کارآفرینی امید

46

زنبورداری 

تولید عسل )

(طبیعی

2کرجالبرز
- جاده چالوس-کرج-البرز 

روستای نشترود
وزارت جهاد کشاورزی800800حسین سیفیبانک کشاورزی

47
توسعه 

زنبورداری
1نظرآبادالبرز

روستای - نظرآباد - البرز 

صالح آباد بلوار میالد 

28پالک16شقایق

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین صادقیبانک توسعه تعاون

48
خرید کلنی 

زنبور عسل
1ساوجبالغالبرز

 1شهرجدید هشتگرد فاز

بلوار نیلوفر کوچه شهید 

57پیرمرادی پ

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین عابدیپست بانک

49
گلخانه توت 

فرنگی
5نظرآبادالبرز

البرز،نظراباد،نرسیده به 

روستای شیخ حسن،جاده 

فتح اباد

وزارت جهاد کشاورزی40004000حسین محمدنادربانک کشاورزی
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50

پرورش زنبور 

عسل و تولید 

عسل، ژل 

رویال، بره موم، 

موم و سایر 

فرآورده های 

زنبورعسل

1نظرآبادالبرز

نظرآباد خ آیت اهلل غفاری 

 و 40 پ 109نبش کوچه 

روستای فیروز آباد

بانک کشاورزی
حسین مرادی 

شهربابک
وزارت جهاد کشاورزی500500

51
استخر و پارک 

آبی
25کرجالبرز

البرز بخش مرکزی روستای 

امیرآباد
بانک توسعه تعاون

حمیدرضا رخت 

افکن
وزارت ورزش و جوانان4000019520

52
زنبورداری و 

تولید عسل
صندوق کارآفرینی امیدروستای سرخاب-ساوجبالغ1ساوجبالغالبرز

حمید توحیدی 

فر
وزارت جهاد کشاورزی500500

53

تولید و ساخت 

قطعات 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

4فردیسالبرز

استان البرز، فردیس، 

سرحدآباد، سپید دشت، 

خیابان گلها، خیابان بنفشه 

122غربی، شماره 

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000حمید زارعیانصندوق کارآفرینی امید

54
توسعه آکواریوم 

پرورش ماهی
3ساوجبالغالبرز

هشتگرد سعید اباد ایقربالغ 

ک شهید حسن نژاد رنجبر
وزارت جهاد کشاورزی35003500حمید مازوچیصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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55

تولید صنایع 

چوبی و میز 

LCD

5فردیسالبرز

کرج فردیس جاده مالرد 

بعد از انبار نفت خیابان 

 16)جنب پارک منظریه 

انتهای خیابان  (متری حافظ

بعد از فرگاز شهرک سپید 

دشت خیابان نسترن غربی 

7817پالک 

صندوق کارآفرینی امید
حمید معینی 

کربکندی
وزارت صنعت، معدن و تجارت37503750

وزارت جهاد کشاورزی600600حمیدرضا مرندیصندوق کارآفرینی امیدجزن- طالقان 1طالقانالبرزگاو شیری56

57
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی499499خداکرم فرامرزیپست بانکطالقان خسبان1طالقانالبرز

58

توسعه کارگاه 

خیاطی و سری 

دوزی پوشاک 

زنانه و مدارس 

و انواع پوشاک

4ساوجبالغالبرز
هشتگرد شهرک خور میدان 

75امام خ گلستان پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200خدیجه زارع کارصندوق کارآفرینی امید

59
پرورش گوساله 

پرواری
4نظرآبادالبرز

تنکمان - نظرآباد تنکمان

مزرعه کمال- جنوبی
وزارت جهاد کشاورزی39103910خسرو مسعودیبانک کشاورزی

60
باشگاه اسنپ 

رفتینگ
10کرجالبرز

استان البرز، شهرستان 

کرج، بخش آسارا، دهستان 

آدران، روستای پورکان تا 

خوزنکال

صندوق کارآفرینی امید
رامین خسروی 

هفشجانی
وزارت ورزش و جوانان70007000
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61
پرورش 

گوسفند داشتی
2نظرآبادالبرز

-شهرستان نظرآباد-البرز

روستای علی سید
وزارت جهاد کشاورزی10001000رحمان روزبانصندوق کارآفرینی امید

62
پرورش دام 

سبک
وزارت جهاد کشاورزی14101410رحیم اسحاقیبانک کشاورزیطالقان روستای جزینان3طالقانالبرز

63
توسعه و تولید 

عسل
2ساوجبالغالبرز

روستای -ولیان-چندار

اسکول دره
وزارت جهاد کشاورزی920920رحیم سلطانیهابانک کشاورزی

64
پرواربندی دام 

سبک
1کرجالبرز

استان البرز اشتهارد 

روستای صحت اباد
سازمان امور عشایر ایران750750رحیم گنجیبانک کشاورزی

65
پرورش 

گوسفند داشتی
1نظرآبادالبرز

نظراباد روستای بختیار خ 

11اصلی ک یاس 
وزارت جهاد کشاورزی700700رضا اصل روستابانک کشاورزی

66
دامداری گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی20002000رضا چمنیصندوق کارآفرینی امیدنظرآباد روستای حسن آباد2نظرآبادالبرز

2اشتهاردالبرزدامداری67
- روستای جارو - اشتهارد 

77خ لویزان ک گل آرا پ
وزارت جهاد کشاورزی964964رضا حقدانبانک کشاورزی

68

توسعه 

زنبورداری و 

تولید عسل

1ساوجبالغالبرز

-شهرستان ساوجبالغ

روستای - منطقه ولیان

سیرود

وزارت جهاد کشاورزی500500رضا روددهقانصندوق کارآفرینی امید

69
تولید پوشاک 

بچه گانه و زنانه
40فردیسالبرز

فردیس جنب پل سرحد 

آباد جنب فروشگاه اریکه 

فرشته گان

وزارت صنعت، معدن و تجارت3800038000رضا قویدلبانک توسعه تعاون

3ساوجبالغالبرزپرورش بز سانن70

-رضاآباد صوفیان-ساوجبالغ

-ک نگارستان-  خ شقایق

9پ 

وزارت جهاد کشاورزی19201920رضا هاشمی اصلبانک کشاورزی
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71

کشت گل 

محمدی کشت 

بافتی اصالح 

شده

4نظرآبادالبرز
البرز نظرآباد روستای شیخ 

حسن
بانک توسعه تعاون

رضوان اله 

بذرپاش
وزارت جهاد کشاورزی1435980

2ساوجبالغالبرزخرید گاو شیری72
خ - شهرک خور-ساوجبالغ 

5پ- شهید رجایی
وزارت جهاد کشاورزی10001000رقیه زارعکارصندوق کارآفرینی امید

73
پرواربندی دام 

سبک
2نظرآبادالبرز

تنکمان - نظرآباد-البرز

غربی5خیابان
سازمان امور عشایر ایران500500رقیه ورزداربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی890890رهام خلیلی پوربانک کشاورزینظراباد دشت بادامک2نظرآبادالبرزاحداث باغ انگور74

75

توسه تولید 

پوشاک زنانه و 

مردانه و بچه 

گانه

4ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ شهرک هیو 

 9کوچه بهشتی کوچه 

کوچه علی اصغر سامانی پور

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000زهرا اسنفد فرصندوق کارآفرینی امید

76
کشت گیاهان 

دارویی
5نظرآبادالبرز

نظرآباد شهرک فخرایران 

جنب رستوران گل گندم
وزارت جهاد کشاورزی24902490زهرا افشاریصندوق کارآفرینی امید

77
کاشت گیاهان 

دارویی
5نظرآبادالبرز

استان البرز شهرستان نظر 

 جاده نجم 12اباد کیلومتر 

اباد

وزارت جهاد کشاورزی10401040زهرا آمونبانک کشاورزی

78
پوشاک سنتی 

ایرانی اسالمی
3فردیسالبرز

، پالک 66فردیس، گلستان 

، طبقه اول18
پست بانک

زهرا سادات 

حسینی
15001500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

79

آمیزش واصالح 

نژاد 

گوسفندشال با 

رومانف

سازمان امور عشایر ایران29202920زهرا سیفیبانک کشاورزیاحمدآباد-نظرآباد-البرز7نظرآبادالبرز
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80

راه اندازی 

کارگاه دوخت 

پوشاک مدارس

2ساوجبالغالبرز

چهار باغ خیابان شهید 

رجایی خیابان بهبود 

2طاهری پ 

وزارت صنعت، معدن و تجارت400400زهرا نصیریصندوق کارآفرینی امید

81

راه اندازی و 

توسعه کارگاه 

تولید انواع 

پوشاک و سری 

دوزی

4ساوجبالغالبرز
ساوجبالغ روستای اغچه 

حصار
وزارت صنعت، معدن و تجارت45704570سجاد آصفیانصندوق کارآفرینی امید

82
پرواربندی 

گوساله
2طالقانالبرز

طالقان روستای وشته بعد 

از پل سمت چپ
وزارت جهاد کشاورزی14001400سعدی شاه وردیصندوق کارآفرینی امید

83

فروش اینترنتی 

سوغات و 

صنایع دستی

500500سعید ابوقدارهپست بانککرج روستای ارنگه1کرجالبرز
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

84
طرح دهکده 

سالمت محب
150ساوجبالغالبرز

شهرستان ساوجبالغ، بخش 

چندار، روستای امین آباد
150000150000سعید اعتمادیانپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

85
پرورش زنبور 

عسل
1ساوجبالغالبرز

البرز ساوجبالغ کوهسار 

روستای اسکول دره
وزارت جهاد کشاورزی500500سعید بذرپیشهصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500سعید سیفیصندوق کارآفرینی امیدروستای قوچصار6نظرآبادالبرز861

2نظرآبادالبرزکشت زعفران87
البرزنظرآباد روستا احمد 

آبادمصدق
وزارت جهاد کشاورزی750750سعید وادی خیلبانک کشاورزی
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88

زنبور داری و 

تولید فرآورده 

های زنبور عسل

2کرجالبرز
روستای -آتشگاه-کرج

خوارس
وزارت جهاد کشاورزی10001000سعیده یداللهیبانک کشاورزی

89
پرورش زنبور 

عسل
1ساوجبالغالبرز

البرز ساوجبالغ چهارباغ 

خیابان شهید دستغیب 

4کوچه چهارم پالک

وزارت جهاد کشاورزی500500سکینه قزوینهصندوق کارآفرینی امید

90
زنبورداری آقای 

سلمان بکان
وزارت جهاد کشاورزی10001000سلمان بکانبانک کشاورزیالبرزطالقان روستای گته ده2طالقانالبرز

91
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500سلمان سلطانیهابانک کشاورزیروستای ولیان- ساوجبالغ1ساوجبالغالبرز

92

خدمات 

کشاورزی 

وعرضه نهال 

وادوات، بذر، 

کود،سم

2فردیسالبرز

روستای -شهرستان فردیس

جنب -زیبادشت-فرخ آباد

-پاسگاه نیروی انتظامی

روبروی کوچه ابن سینا

وزارت جهاد کشاورزی700700سمانه طاهریصندوق کارآفرینی امید

93

ایجاد کارگاه 

بسته بندی و 

سورتینگ انواع 

مواد غذایی و 

سبزیجات

6ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ شهرک هیو جاده 

اصلی نرسیده به مخابرات 

طبقه پایین سوپر پروتیین 

وحید

وزارت صنعت، معدن و تجارت22702270سمانه معدنی پورصندوق کارآفرینی امید

94
کارگاه تولیدی 

لباس و پوشاک
3فردیسالبرز

کرج زیر راه آهن کوچه 

خیابان  (1گلستان )یاسمن 

جنب راه آهن

وزارت صنعت، معدن و تجارت13001300سمیه ثاقبیصندوق کارآفرینی امید
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95

تولید انواع 

البسه بانوان و 

کودکان

3ساوجبالغالبرز

- شهرک خور- هشتگرد

- خیابان شهدای فالح نژاد

4کوچه الله

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500سمیه زارعکارصندوق کارآفرینی امید

8اشتهاردالبرزصنایع تبدیلی96

اشتهارد شهرک صنعتی 

 و 37 الی 11کوثر پالک 

 305 فرعی از 60 الی 39

اصلی کارگاه قطعه بندی و 

بسته بندی مرغ و خمیر 

مرغ شرکت گلچین طالیی 

کوثر اشتهارد

وزارت جهاد کشاورزی98009800سیامک شادافزابانک کشاورزی

97
بوم گردی 

طالقان
3طالقانالبرز

طالقان حسنجون سید اباد 

باالتر از مسجد رسول اکرم 

۴۳۹پ(ص)

صندوق کارآفرینی امید
سید بهزاد قاضی 

میرسعید
30003000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

98

خرید کمباین 

برداشت وش 

پنبه

20اشتهاردالبرز

- شهرک صنعتی اشتهارد 

بعداز پمپ بنزین به طرف 

شهرک صنعتی اشتهارد 

دست چپ درب پنجم

بانک کشاورزی
سید حسین 

برهانی شرکا
وزارت جهاد کشاورزی80008000

99

تاسیس صنایع 

تبدیلی و 

تکمیلی 

کشاورزی

30ساوجبالغالبرز

عرب آباد به -ساوجبالغ

آخر حوزه -سمت رامجین

 20استحفاظی سمت چپ 

متری میرجلیلی

بانک کشاورزی
سید حسین 

میرجلیلی
وزارت جهاد کشاورزی4180041800
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100

تولید نهال 

گواهی شده و 

ساخت مجتمع 

آزمایشگاهی 

گیاهی

44نظرآبادالبرز

شهرستان - استان البرز

روستای شیخ - نظرآباد

خیابان شهید اصل - حسن

دهقان مجتمع کشت و 

صنعت برادران حسینی

وزارت جهاد کشاورزی2200022000سید رضا حسینیبانک کشاورزی

101

پرورش 

زنبورعسل با 

 100ظرفیت 

کلنی

1طالقانالبرز

استان البرز شهرستان 

طالقان روستای حسنجون و 

سیدآباد

بانک کشاورزی
سید صابر قاضی 

میرسعید
وزارت جهاد کشاورزی460460

1طالقانالبرزتوسعه مجموعه102

روستای - طالقان 

- حسنجون و سید اباد 

ابتدای سید اباد

پست بانک
سید عبدالعظیم 

میر سعید قاضی
20002000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

103
پرورش 

گوسفند داشتی
2ساوجبالغالبرز

روستای شلمزار -ساوجبالغ 

خیابان شهید شیرزاد کوه 

5کن کوچه نیلو فر 

بانک توسعه تعاون
سید عبداهلل 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی13201100

104

اجاره دفتر 

کاروخرید 

تجهیزات اداری 

برای دفتر کار 

برای خدمات 

رسانی به 

کشاورزان 

شهرستان

بانک کشاورزیطالقان شهرک کوچه گلپر1طالقانالبرز
سید عظیم 

میرحسینی
وزارت جهاد کشاورزی540540



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

2فردیسالبرززنبورداری105

کرج جاده محمدشهر 

زیبادشت پشت فنی 

 هکتاری۴۰حرفهایی باغ 

پست بانک
سید علی اصغر 

نجفیان رضوی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

106

فرآوری بسته 

بندی همبرگر 

و کباب لقمه

40کرجالبرز
البرز ماهدشت روستای 

سردار آباد
بانک کشاورزی

سید کورش 

سکاکی
وزارت جهاد کشاورزی2000020000

107

پرورش زنبور 

عسل با ظرفیت 

 کلنی100

بانک کشاورزیطالقان روستای دهدر1طالقانالبرز
سیدابوالفضل 

طاهری
وزارت جهاد کشاورزی500500

108
سری دوزی 

پوشاک مردانه
3فردیسالبرز

 متری حافظ 19سپیددشت 

خیابان نسترن شرقی نبش 

بن بست سوم، مغازه دوم

صندوق کارآفرینی امید
سیدمحمدجواد 

نعمتی خوشنامه
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

109
احداث واحد 

شتر مرغ
وزارت جهاد کشاورزی75007500شادعلی دوستیپست بانکساوجبالغ چهارباغ15ساوجبالغالبرز

110
دامداری گاو 

شیری
1نظرآبادالبرز

روستای - نظرآباد - البرز 

صالحیه خ آیت اهلل خامنه 

ای

بانک کشاورزی
شمس اله تک 

دهقان
وزارت جهاد کشاورزی12001200

4نظرآبادالبرزاحداث باغ111
دشت - نظراباد - البرز 

بادامک
وزارت جهاد کشاورزی13251325شهاب ناصرزارعبانک کشاورزی
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112

توسعه تولید، 

آموزش و 

طراحی 

جواهرات و 

زیورآالت سنتی

4کرجالبرز

بلوار - گوهردشت- کرج 

- بلوار انرژی اتمی- موذن

7نبش شقایق - سیاهکالن

صندوق کارآفرینی امید
شهرزاد علیاری 

ملکی
36503650

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

113
تولید پوشاک 

بچه گانه
3ساوجبالغالبرز

هشتگرد شهرک هیو خ 

ساسانی نژاد
پست بانک

صدیقه ربی 

وناشی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

114

کارگاره تولید و 

فراوری 

مصنوعات 

چرمی

2ساوجبالغالبرز

استان البرز، شهرستان 

ساوجبالغ، بخش مرکزی، 

دهستان سعیدآباد، روستای 

62سرخاب، پالک

پست بانک
طاهره علیزاده 

تازه آباد
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

115
پرورش بره 

پرواری
10ساوجبالغالبرز

البرز هشتگرد تهراندشت 

روستای قنبر آباد
وزارت جهاد کشاورزی50005000طهمورث طالییبانک توسعه تعاون

116

طرح تاسیس 

آقای )گلخانه 

عباداهلل نمازی 

(کیوج

5فردیسالبرز
استان البرز فردیس مشکین 

دشت روستای فرخ آباد
صندوق کارآفرینی امید

عباد اهلل نمازی 

کیوج
وزارت جهاد کشاورزی50005000

117
پرروش گوساله 

گوشتی
3طالقانالبرز

روستای .شهرستان طالقان

باریکان
وزارت جهاد کشاورزی25002500عباس باریکانیبانک کشاورزی

118
زنبورداری 

وفراوری عسل
2طالقانالبرز

البرز باال طالقان روستای 

گته ده
وزارت جهاد کشاورزی10001000عباس بگانبانک کشاورزی
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119
پرورش قارچ 

دکمه ای
4ساوجبالغالبرز

- جاده قدیم کرج قزوین

-آغچه حصار- جاده سهیلیه

سه راهی زکی -  اغالن تپه

.قارچ کیمیا- آباد

بانک کشاورزی
عبدالحسین 

آقاطاهر
وزارت جهاد کشاورزی44004400

120
پرورش زنبور 

عسل
1ساوجبالغالبرز

خ - سرخاب- ساوجبالغ

گلستان ششم- اصلی
بانک کشاورزی

عبداله امین 

رنجبر
وزارت جهاد کشاورزی500500

1ساوجبالغالبرزگوسفند داشتی121

عرب - چهارباغ-ساوجبالغ

جاده - آباد خسروی

روبروی کارواش - رامجین

رامین

وزارت جهاد کشاورزی560560عرفان قره حسنلوپست بانک

122

تولید ژل رویال 

و گسترش 

زنبورداری

2فردیسالبرز

بلوار - فلکه پنجم - فردیس 

جنب بلوار امام - بیات 

مجتمع - خمینب 

به علت جابه - فرهنگیان 

جایی کندوهای زنبور و 

نبود مکان ثابت آدرس 

منزل قید شده است

پست بانک
علی اشرف 

شعبانی فاقلو
وزارت جهاد کشاورزی15001500

وزارت جهاد کشاورزی16001600علی اصغرانصندوق کارآفرینی امیدصالحیه2نظرآبادالبرزدامداری سنتی123
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124

توسعه و تجهیز 

کارگاه سفال و 

سرامیک دست 

ساز جهت 

تولید مظروف 

کاربردی

3کرجالبرز

کرج بلوار موذن بلوار انرژی 

اتمی انتهای بلوار روستای 

محمودآباد انتهای کوچه 

یاس دو

بانک توسعه تعاون
علی آذریان 

فریمانی
22502250

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

125
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی500500علی تدینبانک کشاورزیخور-طالقان 1ساوجبالغالبرز

126
پرورش گاو 

شیری
2ساوجبالغالبرز

روستای عرب اباد کوه 

خیابان مسجد جامع کوچه 

22آبشار پالک 

پست بانک
علی دهقانی 

پیشه
وزارت جهاد کشاورزی13201320

2نظرآبادالبرزکشت زعفران127
نظرآباد روستا احمد - البرز 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی760760علی ربانیبانک کشاورزی

128
خرید کلنی 

زنبور عسل
1ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ خور خ شهدای 

4فالح نژاد کوچه الله 
وزارت جهاد کشاورزی530500علی زارعکاربانک توسعه تعاون

2ساوجبالغالبرزگوسفند داشتی129

ساوجبالغ روستای شلمزار 

خ شهید محمد ساسانی 

103نژاد پ 

وزارت جهاد کشاورزی11001100علی ساسانی نژادبانک توسعه تعاون

130
پرورش گوساله 

پرواری
3اشتهاردالبرز

- شهرستان اشتهارد - البرز

قوزلو
وزارت جهاد کشاورزی20482048علی سلطانیبانک کشاورزی

131
پرورش گاو 

شیری
2ساوجبالغالبرز

شهرک خور خیابان 

6جانبازان کوچه ایثار پالک 
وزارت جهاد کشاورزی820820علی فالح نژادصندوق کارآفرینی امید
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132
تولید درب 

بطری
6ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ روستای هیو 

خیابان اصلی روبروی 

مخابرات

وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000علی معدن پیشهصندوق کارآفرینی امید

133
پرورش گاو 

شیری
1ساوجبالغالبرز

-تهراندشت-هشتگرد

خیابان شهید -روستای آران

درب اول سمت -فاضل فرد

راست

وزارت جهاد کشاورزی660660علی منصورزارعپست بانک

134

مجتمع 

گردشگری 

اقامتی پذیرایی 

و فرهنگی

54کرجالبرز

 جاده 4کرج کیلومتر 

چالوس ابتدای ورودی کندر 

مجتمع اقامتی گردشگری 

چاهی پیما

پست بانک
علیرضا چاهی 

پیما
4800048000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا مصلحیبانک کشاورزیطالقان روستای منگالن1طالقانالبرززنبورداری135

وزارت جهاد کشاورزی35003500علیرضا نورزادهپست بانکساوجبالغ عرب اباد خسروی7ساوجبالغالبرزاحداث گلخانه136

137

گاوداری شیری 

خرید )اصیل

(دام و علوفه

1ساوجبالغالبرز
بعد از -قنبراباد-ساوجبالغ

گاوداری فرهادی- مسجد
بانک کشاورزی

غالم حسن 

فرهادی
وزارت جهاد کشاورزی11921192

138

ساخت و تولید 

قطعات چرخ 

 (فلدر)خیاطی 

جهت تولید 

پوشاک

10ساوجبالغالبرز

جاده سهیلیه رمنده خیابان 

 10امام خمینی گلستان 

کوچه منبع آب

صندوق کارآفرینی امید

غالم رضا 

رحمتی اسکی 

شهر

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200

139
پرورش دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران750750غالمحسین نمکیبانک کشاورزیکرج اشتهارد1اشتهاردالبرز
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140

پرورش ماهی 

قزل آالی 

- رنگین کمان

 تن در سال30

8طالقانالبرز

تهران، خیابان 

، خیابان (باستانی)مهرآور

 طبقه 96بصیر، پالک 

.2واحد .همکف

پست بانک
فاطمه بیک 

وردینلو
وزارت جهاد کشاورزی80008000

141

تولید پوشاک 

ورزشی و 

تخصصی 

کوهنوردی

2کرجالبرز

کرج، اشتراکی شمالی، 

شهرک بهارستان، بلوار 

، 427بهارستان، پالک 

8ساختمان پارسه، واحد 

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000فاطمه پرهیزکارصندوق کارآفرینی امید

142

لباسکار و لباس 

بیمار جهت 

ارگانها و 

بیمارستان ها

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000فاطمه جعفریصندوق کارآفرینی امیدکرج ولد اباد تپه قشالق6کرجالبرز

10ساوجبالغالبرزتولیدی پوشاک143

- ساوجبالغ- استان البرز

جنب - روستای خور 

کارگاه تولیدی - بهداری

خورشید

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه دهقانی 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت38003800

3اشتهاردالبرزپرواربندی144
- روستای ایپک - اشتهارد 

گاوداری صنعتی صفرخانی
وزارت جهاد کشاورزی18001800فاطمه صفرخانیپست بانک

145

تولید انواع 

ترشیجات و 

سبزیجات 

خشک شده

1ساوجبالغالبرز

شهرستان - استان البرز

-شهرک خور-ساوجبالغ

جنب - میدان امام خمینی

ایستگاه

وزارت صنعت، معدن و تجارت340340فاطمه فالحتکارصندوق کارآفرینی امید
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146
کارگاه تولید 

کیف چرمی
2فردیسالبرز

البرز کرج فردیس زیبادشت 

خ شهید مطهری بن 

1 پ 2گلستان 

وزارت صنعت، معدن و تجارت11001100فاطمه معینیصندوق کارآفرینی امید

147
تولید انواع 

کامپاند
25اشتهاردالبرز

اشتهارد پلنگ آباد شهرک 

صنعتی کوثر خبابان شش 

F21شرغی قطعه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت200005000فرزاد داودیبانک توسعه تعاون

148
تولید لباس زیر 

زنانه
18ساوجبالغالبرز

کردان روستای بانو صحرا 

روبروی اداره گاز کوهسار
صندوق کارآفرینی امید

فرزاد شایان 

بسیط
وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000

149
پرورش گاو 

شیری
2ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ خور خ جمهوری 

94 پ4کوچه یاس 
وزارت جهاد کشاورزی16501650فرشته زارعکارصندوق کارآفرینی امید

150

توسعه کارگاه 

ساخت انواع 

کابینت چوبی و 

مصنوعات چوبی

8نظرآبادالبرز

نظراباد ابراهیم بیگی 

خیابان اصلی روبروی 

نانوایی کوی شقایق انتهای 

کوچه

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000فرشید شهبازیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی14001400فرهاد رضاخانیصندوق کارآفرینی امیدطالقان روستای دنبلید2طالقانالبرزپرورش گوسفند151

2فردیسالبرزقالیبافی152

شهرک کمیته امداد پل 

 متری 8سعیدی فرخ 

 غربی پ 3احداثی خ هنر 

 ط همکف9

صندوق کارآفرینی امید
فیروزه دهقی 

دارابی
وزارت صنعت، معدن و تجارت700700
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153

شرکت نگین 

استحکام 

طرح )شهریار

(توسعه گلخانه

5کرجالبرز
البرز شهرستان اشتهارد 

روستای راشته
وزارت جهاد کشاورزی50005000قاسم میرزائیصندوق کارآفرینی امید

154

واحد پروار 

بندی گوساله 

 راسی200

8نظرآبادالبرز

روستای - نظرآباد 

خیابان - خسروآباد 

کارآفرینان

بانک کشاورزی
قربانعلی 

صفرخانی
وزارت جهاد کشاورزی57005700

155

تولید ساز 

دستساز حرفه 

ای و نیمه 

حرفه ای

2ساوجبالغالبرز

استان البرز شهرستان 

ساوجبالغ روستای هیو 

خیابان طالقانی کوچه 

شهید علی معدن پیشه 

22پالک 

پست بانک
قوام الدین 

معدنکن
550550

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

156

استخراج انواع 

روغن گیاهی 

خوراکی

3ساوجبالغالبرز

روستای -چهارباغ-البرز

-کوچه گلستان-سلطان آباد

سمت چپ -کوچه اقاقیا

درب دوم

وزارت صنعت، معدن و تجارت28001600کریم عیسی زادهبانک توسعه تعاون

6اشتهاردالبرزدامداری157
کرج اشتهارد روستای قره 

ترپاق ضلع جنوبی روستا
وزارت جهاد کشاورزی43504350کریم نجف خانیبانک کشاورزی

2نظرآبادالبرزکشت زعفران158
البرزنظرآباد روستا احمد 

آبادمصدق
وزارت جهاد کشاورزی10001000کریم وادی خیلصندوق کارآفرینی امید

159
تولید پوشاک 

زنانه
5ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ کیانمهرشهرک 

9علوی خیابان بهشتی پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت27002700گل قدم سلیمیصندوق کارآفرینی امید
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160

تولید و بسته 

بندی میوه 

خشک

15ساوجبالغالبرز

-روستای ایقربالغ-هشتگرد

-خ شهید علیرضا نژادرنجبر

(صنایع غذایی راضیه)۹۰پ

بانک توسعه تعاون
گلچین 

منصورروستا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100006000

161

گاوداری 

خرید )شیری

(دام و علوفه

1ساوجبالغالبرز
خ نژاد - ایقربالغ-ساوجبالغ

رنجبر
وزارت جهاد کشاورزی520520لیال پور رنجبربانک کشاورزی

162
تکثیر و پرورش 

زالوی طبی
10ساوجبالغالبرز

- شهرستان ساوجبالغ

عرب آباد خسروی- چهارباغ
بانک کشاورزی

لیال شادمان 

چرمخوران
وزارت جهاد کشاورزی68006800

8ساوجبالغالبرزتولیدی پوشاک163

چهارباغ مهدی آباد خ 

 خ 12شهید صدوقی پونه 

 طبقه 140انقالب پ 

زیرزمین

بانک توسعه تعاون
لیال محمد علی 

خانی افشار
وزارت صنعت، معدن و تجارت24502450

164
پرورش گوساله 

پرواری
2کرجالبرز

البرز کرج ماهدشت 

روستای حاجی آباد
صندوق کارآفرینی امید

مجتبی اینانلو 

جوالخلو
وزارت جهاد کشاورزی750750

165
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی470470مجتبی رفیعیصندوق کارآفرینی امیدروستای بزج- طالقان 1طالقانالبرز

6ساوجبالغالبرزپرورش ماهی166
-هشتگرد-ساوجبالغ

-آغچه حصار-چهارباغ
بانک کشاورزی

مجتبی فرهنگ 

رنجبر
وزارت جهاد کشاورزی21502150

167

مجتمع اقامتی 

پذیرایی بوم 

گردی مرجان

23002300مجتبی یعقوبیبانک توسعه تعاونطالقان گلینک2طالقانالبرز
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

168
خرید گاو اصیل 

شیری و علوفه
وزارت جهاد کشاورزی11201120مجید معدنیپست بانکشهرک هیو جاده واسوار2ساوجبالغالبرز



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

169
پروش گاو 

شیری
4ساوجبالغالبرز

اسماعیل اباد سهراهی 

نمکالن به احمد آباد درب 

.سوم 

وزارت جهاد کشاورزی20002000محسن افتخاریصندوق کارآفرینی امید

170
. خط تولید 

پوشاک
50ساوجبالغالبرز

- روستای آغچه حصار

پالک - خیابان ایثارگران 

33

وزارت صنعت، معدن و تجارت2000020000محسن بختیاریصندوق کارآفرینی امید

171

دامداری 

کوچک و 

روستایی

2نظرآبادالبرز
نظرآباد روستا شیخ حسن 

451میدان امام پالک 
وزارت جهاد کشاورزی950950محسن بذرپاچبانک توسعه تعاون

172

تولید سنگ 

فرش و سنگ 

های مصنوعی 

و انواع کفپوش 

بتنی

2نظرآبادالبرز

شهرستان نظرآباد روستنای 

ابراهیم بیگی خ اصلی کوچه 

 تن72

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000محسن حیدریبانک توسعه تعاون

173

دامداری 

کوچک و 

روستایی

1نظرآبادالبرز
نظرآباد روستا کاظم - البرز 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000محسن کبریاییپست بانک

174

خرید ماشین 

االت کارگاه 

تولید شانه تخم 

مرغ

15ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ کوهسار روستای 

بانو صحرا روبروی کارواش 

کارخانه ظروف مقوایی پارس

وزارت صنعت، معدن و تجارت3500035000محمد امین پوربانک کشاورزی

175
دامداری گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی600600محمد بحرودیصندوق کارآفرینی امیدنظرآباد روستای کاظم آباد1نظرآبادالبرز

2ساوجبالغالبرزپرواربندی176

خ - لشگرآباد- ساوجبالغ

- خ ستاره- جوجه داران

دامداری بیگ وردی

بانک کشاورزی
محمد بیگ 

وردی
سازمان امور عشایر ایران11451145
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177

فرآوری 

پوردهای 

معدنی در 

تولید 

ترموپالستیک 

االستومر به 

روش 

ولکانیزاسیون 

دینامیکی

25اشتهاردالبرز

 جاده ماهدشت 20کیلومتر 

شهرک صنعتی - اشتهارد 

- خیابان اول شرقی - کوثر 

K6قطعه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000محمد حنیفهصندوق کارآفرینی امید

178

ساخت 

/ بیورآکتور

فرمانتور های 

 5000 تا 10

لیتری و مخازن 

دارویی مورد 

استفاده در 

تولید 

محصوالت 

زیست فن 

آوری طبق 

استاندارد 

GMP – 

ASME  BPE

53فردیسالبرز

سیمن - فردیس - کرج 

خیابان دوم غربی - دشت

10پالک 

پست بانک
محمد داود 

معتمدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت4000040000



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
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179
پرورش دام 

سبک
1کرجالبرز

 نرسیده 4کرج خط حصار 

به پل بلیقان پشت رسورات 

بادام

بانک کشاورزی
محمد رضا 

عبداللهی
سازمان امور عشایر ایران500500

180
آمیخته گری و 

اصالح نژاد
8کرجالبرز

کرج ماهدشت خیابان 

شهید بهشتی کوچه چمران 

73 پالک 2

سازمان امور عشایر ایران22202220محمد رضاییبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی20002000محمد شهریاریصندوق کارآفرینی امید6نظرآباد بختیار خ شقایق 3نظرآبادالبرزدامپروری181

182

اصالح نژاد و 

آمیخته گری 

دام سبک

بانک کشاورزیکرج هشتگرد روستای سنج6اشتهاردالبرز
محمد طاهر 

باستانی
سازمان امور عشایر ایران15101510

183
جمع سپاری 

مالی
1کرجالبرز

بلوار - روستای گلستانک 

گلستانک خیابان بهرامی 

شمالی کوچه مهتاب قطعه 

۱۴۷

500500محمد علی امینیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

184

پرورش گاو 

شیری شرکت 

زرین هیو

150نظرآبادالبرز

- البرز شهرستان نظرآباد

بعداز کارخانه سیمان جاده 

روستای -مشکین دشت 

چگینی

بانک کشاورزی
محمد علی 

رضایی افصح
وزارت جهاد کشاورزی120000120000

185

تولید فرش 

دستباف و 

صادراتی

93ساوجبالغالبرز

هشتگرد روستای بزرگ 

قاسم آباد جنب باشگاه 

ورزشی

صندوق کارآفرینی امید
محمد مشکین 

فام حقیقی
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
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(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

186

تولید بستر 

رویش قارچ 

دکمه 

کمپوست )ای

(3فاز

51نظرآبادالبرز

 جاده قدیم 16کیلومتر 

سه راه .کرج هشتگرد

بعد از شهرک .سهیلیه

روستای .زعفرانیه

خیابان شهید .اقبالیه

قارچ اسیا.بهشتی

وزارت جهاد کشاورزی5000050000محمد نظم دهبانک کشاورزی

187
توسعه 

زنبورداری
1ساوجبالغالبرز

زمین تیمسار -ینگی امام

روبروی پارک مادر-محمدی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمدباقر اسدیبانک کشاورزی

188

بسته بندی و 

فرآوری 

محصوالت 

کشاورزی

27ساوجبالغالبرز
چهارباغ خ ازادگان خ 

33دالورسی پ
پست بانک

محمدحسین 

باغبان کوچک
وزارت جهاد کشاورزی1350013500

189
دامداری گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدنظرآباد اقبالیه خ باهنر3نظرآبادالبرز

محمدرضا 

اقبالزاده
وزارت جهاد کشاورزی25002500

190

زنبورداری 

تولید عسل )

(طبیعی

1کرجالبرز

- شهرستان کرج - البرز 

روستای - جاده چالوس 

حسنکدر

وزارت جهاد کشاورزی625625محمدرضا کردیبانک کشاورزی

191

تولید توت 

فرنگی گلخانه 

ای

صندوق کارآفرینی امیدساوجبالغ روستای اغالن تپه5ساوجبالغالبرز
محمود سقط 

چیان
وزارت جهاد کشاورزی46504650

6ساوجبالغالبرزصنایع چوبی192
عباس آباد - ساوجبالغ 

9پالک - کوچک 
صندوق کارآفرینی امید

محمود 

فیروزدهقان
وزارت صنعت، معدن و تجارت55005500
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193
تولید انواع 

درب چوبی
8فردیسالبرز

استان البرز، فردیس، جاده 

مالرد، انبار نفت، انتهای 

، سمت راست 18گلستان 

26کوچه ، درب چپ، پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت52505250مرتضی جعفر پوربانک توسعه تعاون

194
تولید مبل و 

تعمیر
2نظرآبادالبرز

روستای دنگیزک بعد از 

خیابان دانش خ امام خمینی
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000مرتضی رضاییپست بانک

20نظرآبادالبرزتوسعه195

شهرستان نظراباد روستای 

احمداباد روستای یمانجلوق 

(اسالم اباد)

بانک توسعه تعاون
مرتضی رنجبران 

لودریچه
وزارت جهاد کشاورزی1400014000



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 
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196

شرکت فناور 

در پارک علم و 

فناوری البرز با 

محوریت 

خدمات کامل 

فنی و مهندسی 

در حوزه 

کشاورزی و 

صنایع تبدیلی 

مواد غذایی و 

ایجاد اولین 

مرکز خدمات 

طراحی چاپ و 

بسته بندی 

بهصورت بر 

خط و آنالین

12کرجالبرز

-کمالشهر-کرج-البرز

 اتوبان کرج 10کیلومتر 

پارک علم و فناوری -قزوین 

البرز

وزارت صنعت، معدن و تجارت70007000مرتضی مفخمیصندوق کارآفرینی امید

197
پرورش زنبور 

عسل
1نظرآبادالبرز

- نظرآباد- البرز 

خیابان - روستاخسروآباد 

کشت وصنعت

وزارت جهاد کشاورزی500500مرضیه آقابراریبانک توسعه تعاون

198

پرورش 

گوسفند و بز 

داشتی

15اشتهاردالبرز

اشتهارد رحمانیه خ رجایی 

بعد از چهار راه درب یک 

سمت چپ

سازمان امور عشایر ایران81008100مرضیه خبیریبانک کشاورزی

199
توسعه و تولید 

عسل
2ساوجبالغالبرز

روستای -ولیان-هشتگرد

اسکول دره
وزارت جهاد کشاورزی500500مریم بیاتبانک کشاورزی
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200
تولید پوشاک 

زنانه
1ساوجبالغالبرز

هشتگرد شهرک خور 

خیابان جانبازان خیابان 

شهید رجایی غربی ط 

همکف

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600مریم زارعی نژادصندوق کارآفرینی امید

201

ایجاد و توسعه 

کارگاه پوشاک 

زنانه

وزارت صنعت، معدن و تجارت24502450مریم قلی زادهصندوق کارآفرینی امیدساوجبالغ روستای خوروین2ساوجبالغالبرز

202

پرورش ماهیان 

زینتی آب 

شیرین

5نظرآبادالبرز
نظرآباد روستای قوچ حصار 

روبروی مسجد
وزارت جهاد کشاورزی16001600مسعود جمالیبانک کشاورزی

203
تولید 

مصنوعات چوبی
10فردیسالبرز

فردیس جاده مالرد ابتدای 

7پل سرحدآباد پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000مسعود حسینیبانک توسعه تعاون

3نظرآبادالبرزپرورش بوقلمون204
نظرآباد روستا نجم - البرز 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی11601160مسعود سرفرازبانک کشاورزی

2ساوجبالغالبرزاحداث گلخانه205

عرب -چهارباغ-ساوجبالغ

کمربندی -آباد خسروی

.خلیج فارس

وزارت جهاد کشاورزی20002000مصطفی بابالوبانک کشاورزی

206

زنبورداری 

تولید عسل )

(طبیعی

1کرجالبرز
- جاده چالوس- کرج- البرز

روستای آزاد بر
بانک کشاورزی

مصطفی حبیب 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی500500

207

پرورش 

ونگهداری 

زنبور عسل

1طالقانالبرز
شهرستان طالقان روستای 

کویین
صندوق کارآفرینی امید

مصطفی سمیعی 

نیا
وزارت جهاد کشاورزی490490
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دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه
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208

تاسیس 

کلینیک گیاه 

پزشکی

3ساوجبالغالبرز

روستای - ساوجبالغ

نبش پمپ - طاووسیه 

بنزین طاووسیه

بانک کشاورزی
مصطفی عطاء 

الهی
وزارت جهاد کشاورزی20402040

3کرجالبرزپروار بندی209
-آسارا-کرج -البرز

شهرستانک
بانک کشاورزی

مصطفی 

محمدعلی 

میرزایی

سازمان امور عشایر ایران22002200

210

تامین مواد 

اولیه و سرمایه 

در گردش و 

خرید ماشین 

آالت به روز

10ساوجبالغالبرز

جاده قدیم کرج هشتگرد 

روستای سعید آباد خیابان 

معلم کوچه تختی پالک 

 صنایع پودر رنگ باران 110

چشمه

پست بانک
مظفر باران 

چشمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

211

تولیدعسل 

طبیعی و ژل 

جهت  )رویال

جهت )(صادرات

عرضه به بازار 

(داخلی

1نظرآبادالبرز
احمدآباد - نظراباد - البرز 

روستا اسالم اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500معصومه بغدادیصندوق کارآفرینی امید

6ساوجبالغالبرزتولید پوشاک212
روستای . هشتگرد . البرز 

خیابان شهدا. خور 
صندوق کارآفرینی امید

معصومه فالح 

نژاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

213
تولیدی پوشاک 

زنانه
1فردیسالبرز

 10شهرک وحدت خیابان 

غربی ملک مسجد صاحب 

الزمان

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000معصومه گیالنیصندوق کارآفرینی امید

214
خرید کلنی 

زنبور عسل
وزارت جهاد کشاورزی530530معظمه مصطفویبانک کشاورزیساوجبالغ کوهسار شنده3ساوجبالغالبرز
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215

بهسازی 

دامداری و 

پرورش گاو 

شیری

وزارت جهاد کشاورزی21402140معین گورانیبانک کشاورزیطالقان جزن3طالقانالبرز

216

ساخت قالبهای 

صنعتی فلزی و 

پالستیک و 

تولید قطعات 

تزریق پالستیک

4فردیسالبرز
کرج سرحدآباد خیابان 

16935نامدار پالک 
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500ملیحه تدینصندوق کارآفرینی امید

217
تولید نایلون و 

نایلکس
2نظرآبادالبرز

روستای شیخ - نظرآباد

روبروی مخابرات- حسن
وزارت صنعت، معدن و تجارت950950منصور بذرپاچبانک توسعه تعاون

218

فیلتر گرد گیر 

کولرهای آبی و 

مسدود کننده 

های دریچه و 

فیلتر رادیاتور 

شوفاژ

3ساوجبالغالبرز

کرج ساوجبالغ هشتگرد 

روستای حسین آباد کوشک 

2زر خ اوج نرگس 

وزارت صنعت، معدن و تجارت13501350مهدی اکجصندوق کارآفرینی امید

219
پرورش گاو 

شیری
پست بانکنظرآباد روستای قلعه آذری10نظرآبادالبرز

مهدی حاجی 

محمدی توران 

پشتی

وزارت جهاد کشاورزی48004800

220
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیالبرز کرج روستای جعفر آباد9کرجالبرز

مهدی شفیعی 

سورک
وزارت جهاد کشاورزی60006000

221
پرورش گوساله 

پرواری
3اشتهاردالبرز

البرز شهرستان اشتهارد 

روستای جارو
وزارت جهاد کشاورزی32003200مهدی شمسبانک توسعه تعاون
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222
پو که صنعتی 

لیکا
40نظرآبادالبرز

کرج نظرآباد، جاده محور 

خودرو به سمت احمد اباد ، 

حسین آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت3000030000مهدی طالبیپست بانک

223
زنبور داری و 

فراوردهای زنیور
وزارت جهاد کشاورزی10001000مهدی مرتضاییبانک کشاورزیطالقان2طالقانالبرز

224
تولید کود 

زیستی
6کرجالبرز

 اتوبان کرج 5کیلومتر 

قزوین خروجی کمالشهر، 

انهای جاده شهدای جهاد 

، (بهشت سکینه)دانشگاهی 

پارک علم وفناوری البرز

بانک توسعه تعاون
مهدی مشتاقی 

نیکو
وزارت صنعت، معدن و تجارت70007000

225

توسعه 

تجهیزات 

کارگاه ساخت 

و تولید 

سازهای سنتی

3ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ کوهسار روستای 

اردهه خیابان گلزار گلزار 

هفت کوچه بهمن

20002000مهدی مفاخریصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

226

تولید و ساخت 

کابینت و 

مصنوعات چوبی

2فردیسالبرز

، (فرخ آباد)کرج، زیبادشت 

خ امام خمینی، خ شهید 

90محمدی، پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت800800مهدی نیل قازپست بانک
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2فردیسالبرزتولیدی پوشاک227

فردیس، مشکین دشت، 

شهرک مهندس زراعی، 

، خیابان 6کوچه بهارستان

 ، 0 متری کانال، پالک10

طبقه همکف

صندوق کارآفرینی امید
مهدیه حاجی 

غالمی یزدی
وزارت صنعت، معدن و تجارت13501350

228
خیاطی تولید 

کاله و پرچم
1فردیسالبرز

فردیس اهری خیابان پیک 

 3 پالک 29بن بست نیلوفر 

طبقه زیرزمین

وزارت صنعت، معدن و تجارت900900مهری سوریصندوق کارآفرینی امید

17ساوجبالغالبرزگاوداری شیری229

روستای عباس - ساوجبالغ

-خ ایران زمین- آباد بزرگ

.نبش خ امام علی

وزارت جهاد کشاورزی2356023560میثم حق رنجبربانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی700700نادعلی کیانپست بانکطالقان روستای گراب1طالقانالبرزپرورش گوسفند230

2ساوجبالغالبرزآرایشگاه زنانه231
روستای سعید آباد خ 

371والیت جنوبی پ 
وزارت صنعت، معدن و تجارت600600ندا حسین زادهپست بانک

2فردیسالبرزتولیدی پوشاک232

 5شهرک وحدت نبش 

شرقی زیرزمین مسجد 

حضرت ابوالفضل

صندوق کارآفرینی امید
نسرین یگانه 

فعال
وزارت صنعت، معدن و تجارت900900

233

توسعه و تجهیز 

کارگاه تولید 

سرامیک هنری

3کرجالبرز

کرج محمدشهر روستای 

گلستانک خیابان بهرامی 

شمالی کوچه خورشید 

1پالک 

20002000نفیسه خلجبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

سازمان امور عشایر ایران10131013نورعلی ارمندییپست بانکخ دربند- فشند- ساوجبالغ1ساوجبالغالبرزگوسفند داشتی234
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235

توسعه دامداری 

،خرید دام و 

علوفه

1ساوجبالغالبرز

- شهرستان ساوجبالغ 

- خ قایم-روستای نمکالن 

24پ - ک شبنم

صندوق کارآفرینی امید
نیت علی نژاد 

دهقان
وزارت جهاد کشاورزی620620

236
بسته بندی و 

فروش زعفران
3ساوجبالغالبرز

البرز نام :نام استان 

ساوجبالغ نام : شهرستان 

کوهسار نام روستا : دهستان

آجین دوجین: 

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500نیلوفر صدریپست بانک

237
دامداری گاو 

شیری
1نظرآبادالبرز

نظرآباد وایبک روبروی 

مسجد
وزارت جهاد کشاورزی17001700هادی پزشکپورصندوق کارآفرینی امید

238

صنایع تبدیلی 

و تکمیلی 

کشاورزی

10نظرآبادالبرز
البرز شهرستان نظر آباد 

روستای هیو
وزارت جهاد کشاورزی1000010000هادی معدنیبانک توسعه تعاون

239

توسعه 

زنبورداری و 

تولید عسل

1ساوجبالغالبرز
خ - سلطان آباد-ساوجبالغ

باغچه علیزاده-آرتمیس
وزارت جهاد کشاورزی500500هاشم علیزادهصندوق کارآفرینی امید

240

کشتارگاه 

صنعتی طیور 

وتبدیل ضایعات

50نظرآبادالبرز

نظراباد جاده - البرز 

صالحیه بعداز چراغ چشمک 

زن روستای باقراباد فاضل

بانک کشاورزی
هبت اله 

پیشگاهی نژاد
وزارت جهاد کشاورزی4000040000

241
دامداری گاو 

شیری
50نظرآبادالبرز

آبیک - جاده قدیم نظراباد

بعدازکارخانه سیمان ـآبیک
بانک توسعه تعاون

وحید افضلیان 

نائینی
وزارت جهاد کشاورزی5500055000

242
بسته بندی 

میوه وسبزیجات
3ساوجبالغالبرز

سل.آران.تهراندشت.هشتگرد

خ مسجد.طان آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500وحید منصورفالحصندوق کارآفرینی امید
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وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000یاسر ملک زادهصندوق کارآفرینی امیدساوجبالق روستای هیو10ساوجبالغالبرزتولید بستنی243

244
زنبور داری و 

فرآوری عسل
1ساوجبالغالبرز

هشتگرد شهرک خور 

خیابان شهدای زارعکار 

5 پ 3بابونه 

وزارت جهاد کشاورزی500500یوسف دهقانپورصندوق کارآفرینی امید

245

بسته بندی 

مواد غذایی ، 

حبوبات و ادویه 

جات شرکت 

نامی آرا

5ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ روستای قوهه 

 غربی 1انتهای بوستان 

درب بزرگ طوسی رنگ 

کارگاهی

صندوق کارآفرینی امید
یوسف نامی 

تبریزی
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

246

تعمیر و 

نگهداری انواع 

موتوروادوات 

کشاورزی

2نظرآبادالبرز

احمدآباد مصدق خ امام 

خمینی خ درمانگاه طبقه 

همکف

سایر150150اباذر خانیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاونطالقان زیدشت1طالقانالبرززنبورداری247
ابراهیم 

شاهمرادی
سایر500500

سایر500500ابراهیم صابریبانک کشاورزیطالقان ناریان1طالقانالبرزپرورش گوسفند248

1ساوجبالغالبرزلبنیاتی249

-هشتگرد- ساوجبالغ- البرز

- خ اصلی- قاسم آباد بزرگ

ک آسمان

بانک توسعه تعاون
ابراهیم فالحت 

پیشه
سایر500500

250
توسعه دامداری 

و دامپروری
3کرجالبرز

کرج جاده چالوس کیلومتر 

 روستای ملک فالیز60
سایر500500ابراهیم مورجبانک کشاورزی
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251
توسعه پرورش 

زنبور عسل
1ساوجبالغالبرز

هشتگرد روستایی هیو جاده 

واسوار جنب گاوداری
صندوق کارآفرینی امید

ابراهیم نصیری 

اوانکی
سایر500500

252

توسعه دامداری 

پرورش 

 50گوسفند 

رأس

سایر500500ابوالفضل جعفریبانک کشاورزیطالقان هرنج1طالقانالبرز

2کرجالبرزباغداری253
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
سایر500500ابوالفضل رییسیبانک کشاورزی

254
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکطالقان دیزان1طالقانالبرز

ابوالفضل 

سلطانیان
سایر500500

255
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500ابوالفضل فرامرزیبانک کشاورزیطالقان خسبان1طالقانالبرز

2نظرآبادالبرزدامداری256
روستای خسرو اباد کوچه 

مسجد
سایر500500ابوالفضل کاظمیبانک کشاورزی

2نظرآبادالبرزدامداری257
روستای صالحیه میدان 

129بسیج پالک 
بانک کشاورزی

ابوالفضل یکه 

فالح
سایر500500

2کرجالبرزباغداری258
کرج جاده چالوس روستای 

کلوان
بانک کشاورزی

احسان رضایی 

کلوانی
سایر500500

259

پرورش 

 50گوسفند 

رأس

سایر500500احمد بکانبانک کشاورزیطالقان گته ده1طالقانالبرز
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260
پرورش 

گوسفند داشتی
1اشتهاردالبرز

ساوجبالغ حسین اباد خ 

4امام خمینی بن بست 
سایر542500احمد قایمی نژادبانک توسعه تعاون

سایر500500احمد قربانیبانک کشاورزیاشتهاردروستای ایپک1اشتهاردالبرزگوساله پرواری261

262
پرورش زنبور 

عسل
3کرجالبرز

 60جاده چالوس کیلومتر 

روستای نسا
سایر500500احمد کیانفربانک کشاورزی

263
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500احمدرضا اسحاقیبانک کشاورزیروستای جزینان1طالقانالبرز

264
کشاورزی و 

توسعه باغداری
3کرجالبرز

جاده چالوس ، روستای 

شهرستانک
سایر600500اسداله فرهادبانک توسعه تعاون

265
تعویض روغنی 

و آپاراتی
1ساوجبالغالبرز

جاده سهیلیه نرسیده به 

زعفرانیه خ اصلی جنب 

سوپر اینانلو

سایر500500اسماعیل اینانلوپست بانک

1اشتهاردالبرزکشاورزی266
اشتهاردروستای مرادتپه 

کوچه کوهستان شرقی
سایر600500اسماعیل گنجیبانک توسعه تعاون

267
پرورش مرغ 

گوشتی
سایر500500اصغر حذرخانیپست بانکاشتهاردروستای ایپک3اشتهاردالبرز

2نظرآبادالبرزدامداری268
روستای قاسم اباد کوچک 

29خ شهدای جنوبی پالک 
سایر500500اکبر خیبریبانک توسعه تعاون

269

توسعه دامداری 

پرورش 

گوسفند داشتی 

 50به تعداد 

راس

1ساوجبالغالبرز
ساوجبالغ کردان روستای 

سیرود
سایر250250اکبر روددهقانبانک کشاورزی
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270

توسعه دامداری 

پرورش 

گوسفند داشتی 

و برداشت شیر 

و گوشت

1ساوجبالغالبرز
ساوجبالغ روستای فشند خ 

7آزادی نبش کوچه الله 
سایر500500الماس ارمندپوربانک کشاورزی

271

توسعه دامداری 

گاو شیری به 

 راس10تعداد 

1ساوجبالغالبرز
ساوجبالغ شهرک خور خ 

28جانبازان پ 
سایر500500الماس الماس پورصندوق کارآفرینی امید

272
تنظیم موتور 

اتومبیل
1فردیسالبرز

فردیس جاده مالرد بعد از 

پل سرحد آباد
سایر500500امید زنگنهبانک توسعه تعاون

2کرجالبرزباغداری273
کرج جاده چالوس روستای 

حسنکدر
بانک توسعه تعاون

امیر حسین 

رییسی
سایر600500

274
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان خسبن1طالقانالبرز

امیرحسین 

احمدخانیها
سایر500500

275

توسعه دامداری 

پرورش 

 50گوسفند 

رأس

سایر500500بابک کیانپست بانکطالقان ده در1طالقانالبرز

276
توسعه فروشگاه 

مواد غذایی
1ساوجبالغالبرز

تهراندشت عباس اباد 

کوچک نبش خیابان درختی
سایر500500بهرام امین زارعپست بانک
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2نظرآبادالبرزپرورش گوساله277
روستای دولت آباد کوچه رز 

13 پالک 3
صندوق کارآفرینی امید

بهروز مرادی 

حاجی آبادی
سایر500500

سایر500500بهمن بذرگریبانک کشاورزیطالقان روستای انگه1طالقانالبرزباغ داری278

279
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500پوریا صادقیانبانک کشاورزیطالقان شهرک1طالقانالبرز

280
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500جاراله ساعدیبانک کشاورزیطالقان روستای دراپی1طالقانالبرز

2کرجالبرزباغداری281
جاده 60کرج کیلومتر 

چالوس
سایر500500جاوید آژیربانک توسعه تعاون

282
کشت ونها ل 

بذر
سایر500500جعفر گنجیبانک کشاورزیاشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرز

2کرجالبرزباغداری283
 45جاده چالوس کیلومتر 

روستای کیاسر
پست بانک

جمشید فرهاد 

کیایی
سایر500500

284
تعمیر و فروش 

لوازم خانگی
1نظرآبادالبرز

روستای نجم آباد انتهای 

خیابان ولیعصر
سایر500500جواد شماخیپست بانک

2کرجالبرزباغداری285
کرج جاده چالوس روستای 

50همه جا کیلومتر 
سایر500500حبیب افضلیپست بانک

2کرجالبرزلبنیات و ماست286
 40جاده چالوس کیلومتر 

آسارا
بانک توسعه تعاون

حسن آسرایی 

ایمانی
سایر500500

2نظرآبادالبرزدامداری287
روستای دنگیزک خ معلم 

2کوچه مهستان شرقی 
سایر500500حسن آقامرادیصندوق کارآفرینی امید
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2کرجالبرزلبنیات288
محمدشهر علی آباد گونه خ 

گل چشمه نبش چهارراه
سایر500500حسن بغدادیصندوق کارآفرینی امید

2نظرآبادالبرزدامداری289
روستای نجم آباد خیابان 

شفا جنب رستوران دوستان
سایر500500حسن روزبانبانک توسعه تعاون

290

دامداری و 

پرورش 

گوسفند و بز

سایر500500حسن شهیدیبانک کشاورزیطالقان روستای جوستان1طالقانالبرز

2نظرآبادالبرزدامپروری291
کریم آباد خ شهید اخالقی 

جنب موتور آب
سایر500500حسن غالمیصندوق کارآفرینی امید

292
توسعه خدمات 

نانوایی
1ساوجبالغالبرز

هشتگرد شهرک خور 

خیابان ازادی روبروی هییت 

ابوالفضل

صندوق کارآفرینی امید
حسنعلی فالح 

نژاد
سایر500500

293
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500حسنعلی قربانیبانک کشاورزیطالقان خسبان1طالقانالبرز

294

پرورش گوساله 

حسین )پرواری 

(آراد

1اشتهاردالبرز
البرز اشتهارد روستای قره 

ترپاق
سایر500500حسین آرادبانک کشاورزی

295
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500حسین بکانبانک کشاورزیطالقان گته ده1طالقانالبرز

296
تولید عسل 

طبعیی
1کرجالبرز

کرج باغستان آتشگاه 

روستای دروان
سایر500500حسین جمشیدیبانک کشاورزی
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2نظرآبادالبرزدامداری297
روستای کاظم اباد خ 

کشاورز نرسیده به کانال آب
سایر500500حسین حاجیانصندوق کارآفرینی امید

298
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500حسین حاجیانبانک کشاورزیطالقان روستای زیدشت1طالقانالبرز

9نظرآبادالبرزدامداری299
روستای تنکمان روبروی 

بانک صادرات
پست بانک

حسین رضایی 

منش
سایر500500

300
پرورش دام 

سبک
2کرجالبرز

کرج جاده چالوس کیلومتر 

 روستای نسا منزل 60

شخصی

سایر480480حسین رییسیپست بانک

سایر500500حسین صابریبانک کشاورزیطالقان روستای ناریان1طالقانالبرزپرورش گوسفند301

3کرجالبرزنانوایی302
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
سایر500500حسین کاظمیپست بانک

303
پرورش گاو 

شیری
سایر500500حسین کالنکیبانک کشاورزیطالقان روستای کالنک1طالقانالبرز

304
فروش انواع 

خواروبار
بانک توسعه تعاون1طاوسیه نبش یاس 1ساوجبالغالبرز

حسین 

کوهستانی
سایر700500

1کرجالبرزدامداری305
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
سایر500500حسین کیاپست بانک

306
مواد غذایی 

ولبنیاتی
2نظرآبادالبرز

روستای دنگیزک نبش خ 

دانش
سایر500500حسین نوروستاپست بانک

307
مواد غذایی و 

خواربارفروشی
1نظرآبادالبرز

روستای نجم آباد خیابان 

شفاء روبروی درمانگاه
سایر500500حمداله شماخیبانک توسعه تعاون
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1اشتهاردالبرزگوساله پرواری308
اشتهاردروستای صحت 

65آبادخ امام خمینی پالک
بانک کشاورزی

حمزه علی 

بهراملی
سایر500500

سایر500500حمید خالقیبانک کشاورزیطالقان کولج1طالقانالبرززنبورداری309

310
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان روستای خچیره1طالقانالبرز

حمیدرضا 

یادگاری
سایر500500

311

توسعه دامداری 

پرورش 

 50گوسفند 

رأس

سایر500500خیراله سرمدیبانک کشاورزیساوجبالغ روستای سنج1ساوجبالغالبرز

بانک کشاورزیطالقان زیدشت1طالقانالبرززنبورداری312
داود احمدخان 

بیگی
سایر500500

313

توسعه دامداری 

پرورش 

گوسفند به 

 راس50تعداد 

1ساوجبالغالبرز
ساوجبالغ فشند خ ازادی 

446 پ 9ک الله 
سایر500500داود ارمندئیصندوق کارآفرینی امید

314
پرورش دام 

سبک
1کرجالبرز

استان البرز کرج جاده 

اتشگاه روستای دروان
سایر250250داود سرحدیبانک کشاورزی

سایر500500داود سلیمیانبانک کشاورزیطالقان زیدشت1طالقانالبرززنبورداری315

316

دیوار )باغداری 

کشی و ایجاد 

استخر و کاشت 

(نهال

2کرجالبرز
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
سایر500500رامین پهلوانیبانک کشاورزی
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2نظرآبادالبرزگاوداری317
نجم آباد خیابان شهید 

63مطهری پالک 
سایر500500رامین روزبانپست بانک

3نظرآبادالبرزدامداری318

روستای نجم آباد جنب 

اداره پست سابق بن بست 

اول

سایر500500رب اله شماخیصندوق کارآفرینی امید

سایر500500رحیم قربانیبانک کشاورزیاشتهاردروستای ایپک1اشتهاردالبرزگوساله پرواری319

320

تولید و فروش 

درب و پنجره 

آلومینیوم

2کرجالبرز
 جاده 60کرج کیلومتر 

چالوس روستای نساء
سایر500500رضا آژیرپست بانک

سایر500500رضا حسن خانیبانک کشاورزیاشتهاردروستای ایپک1اشتهاردالبرزگوساله پرواری321

سایر590500رضا روزبانبانک توسعه تعاونروستای نجم آباد2نظرآبادالبرزدامداری322

323
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500رضا صابریبانک کشاورزیطالقان ناریان1طالقانالبرز

سایر500500رضا قدسیبانک کشاورزیطالقان ورکش1طالقانالبرزپرورش گوسفند324

2نظرآبادالبرزدامداری325
 6روستای انبار تپه شقایق 

4پالک 
سایر500500رضا کشن رنجبربانک توسعه تعاون

326

توسعه کندوی 

زنبور عسل و 

تولید عسل 

مرغوب

سایر500500رضا کیاصندوق کارآفرینی امیدساوجبالغ معدن چیوار1ساوجبالغالبرز

327
پرورش 

زنبورعسل
سایر500500رضا محمودانبانک کشاورزیطالقان حسنجون1طالقانالبرز
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328
پرورش زنبور 

عسل
1طالقانالبرز

طالقان روستای وشته باالتر 

از پل
سایر500500رضا نومیریبانک کشاورزی

سایر500500رمضان ندافیبانک کشاورزیطالقان نساعلیا1طالقانالبرزپرورش گوسفند329

سایر600500روح اله حذرخانیبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای ایپک1اشتهاردالبرزدامداری330

331
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500روزبه صادقیانپست بانکطالقان شهرک1طالقانالبرز

332
پرورش زنبور 

عسل
سایر250250زانیار زندیبانک کشاورزیطالقان خسبان1طالقانالبرز

333
تزیینات 

ساختمان
1ساوجبالغالبرز

کرج خیابان المهدی پاساژ 

17مسیح ط زیرزمین پ
سایر650500زرگل امیدپوربانک توسعه تعاون

پست بانک5گرمدره خ معراج پ 2کرجالبرزتولید پوشاک334
زهرا اکبری 

میاندشتی
سایر500500

335
تولید تیرچه و 

بلوک بتونی
3کرجالبرز

- جاده چالوس- کرج 

روستای جی- 20کیلومتر
سایر600500زهرا ملک جانیبانک توسعه تعاون

336
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان خسبان1طالقانالبرز

زین العابدین 

یزدانی
سایر500500

337
ماست بندی و 

لبنیاتی
1کرجالبرز

کرج جاده چالوس روستای 

آسارا40کیلومتر 
سایر650500ستار آسراییبانک توسعه تعاون

338
خدمات 

زنبورداری
2کرجالبرز

کرج کیلومتر جاده چالوس 

روستای امام چشمه
سایر630500سجاد ساوییبانک توسعه تعاون
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2نظرآبادالبرزدامداری339
روستای ابراهیم بیگی یاس 

11
سایر500500سجاد فتوحیصندوق کارآفرینی امید

340
- باغداری

کشاورزی
بانک کشاورزیانبار تپه خ اصلی2نظرآبادالبرز

سرحد نخبه 

دهقان
سایر500500

341
کشاورزی و 

توسعه باغداری
2کرجالبرز

کرج جاده چالوس روستا 

والیت رود
سایر500500سعید بهاءبانک توسعه تعاون

2نظرآبادالبرزعکاسی342
پالک 2بختیار خ قدس بهار

2
سایر500500سعید چراغلوپست بانک

1اشتهاردالبرزکشاورزی343
اشتهاردمجتمع کارمندان 

7واحد3طبقه16بلوک
سایر600500سعید خلجبانک توسعه تعاون

344
پرورش زنبور 

عسل
1ساوجبالغالبرز

هشتگرد فشند پایین محل 

خ انقالب
سایر500500سعید شاپوریبانک کشاورزی

2کرجالبرزدامداری345
 جاده 45کرج کیلومتر 

چالوس روستای لیلستان
بانک توسعه تعاون

سعید مرادی 

لیلستانی
سایر600500

1ساوجبالغالبرزتوسعه باغ میوه346

حاجی اباد پایین تر از باغ 

استاد شجریان روبروی 

منبع اب

سایر500500سعید مهین فالحبانک توسعه تعاون

بانک کشاورزیساوجبالغ هشتگرد1ساوجبالغالبرززنبورداری347
سکینه زارعی 

نزاد
سایر500500

348
پرورش 

گوسفند وبز
سایر500500سیامک سلطانیانبانک کشاورزیطالقان دیزان1طالقانالبرز

349
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیطالقان زیدشت1طالقانالبرز

سید احمد 

حسینی
سایر500500

350

خدمات درب و 

پنجره سازی 

آهنی

1کرجالبرز
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
بانک توسعه تعاون

سید اسداله 

میرسعیدی
سایر600500
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351

توسعه کارگاه 

سری دوزی 

انواع پوشاک 

زنانه و مردانه

سایر500500سید باقر حسینیبانک توسعه تعاونروستای ینگی امام1ساوجبالغالبرز

بانک کشاورزیطالقان منگالن1طالقانالبرززنبورداری352
سید بهزاد 

افتخاری
سایر500500

353
پرورش زنبور 

عسل
2کرجالبرز

کرج جاده چالوس روستای 

نساء
بانک کشاورزی

سید حسین 

رییسی
سایر500500

3فردیسالبرزچینی و بلور354
جاده ماهدشت فرخ آباد 

شهید مفتح
بانک توسعه تعاون

سید رضا 

موسوی نیا
سایر500500

355
طرح پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان حسنجون1طالقانالبرز

سید روزبه قاضی 

میرسعید
سایر500500

356
کشاورزی و 

توسعه باغداری
2کرجالبرز

 70جاده چالوس ، کیلومتر 

، روستای والیترود
سایر600490سید علی جعفریبانک توسعه تعاون

2فردیسالبرزشیرینی فروشی357

 (فرخ آباد  )زیبادشت 

خیابان شهید مطهری ، 

خیابان امام خمینی ، پالک 

 طبقه همکف44

سایر500500سید علی رضاییبانک توسعه تعاون

358
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیالبرز روستای ناریان1طالقانالبرز

سید غفار 

میرغیاثی
سایر500500

359
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان جزینان1طالقانالبرز

سید کریم 

عظیمی
سایر500500
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360
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیطالقان انگه1طالقانالبرز

سید مظفر 

بذرگری
سایر500500

361
خدمات 

دامداری
2کرجالبرز

کرج جاده چالوس کیلومتر 

 روستای اویزر42
بانک کشاورزی

سید یوسف 

شفیعی
سایر500500

362

تابلو سازی برق 

صنعتی 

الکترونیکی

پست بانکطالقان شهرک1طالقانالبرز
سیداحمدرضا 

میران
سایر500500

363
توسعه دامداری 

گوسفند داشتی
1ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ کردان برغان 

روستای سرهه خ بی بی 

نسا حسین آباد

بانک کشاورزی
سیداسماعیل 

حسینی
سایر500500

بانک کشاورزیطالقان فشندک1طالقانالبرزپرورش گوسفند364
سیدامیرحسین 

سادات رسول
سایر500500

365
مواد غذایی 

ولبنیاتی
1نظرآبادالبرز

روستای تنکمان تنکمان 

شمالی روستای نوکند 

خیابان اصلی آزادگان پالک 

29

پست بانک
سیدحسن 

حسینی
سایر500500

366
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان ناریان1طالقانالبرز

سیدخرم 

میرغیاثی
سایر500500

367
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان روستای اورازان1طالقانالبرز

سیدرضا 

میرقادری
سایر500500

368
قنادی و 

شیرینی پزی
2نظرآبادالبرز

روستای بختیار خ امام نبش 

7شقایق 
صندوق کارآفرینی امید

سیدرضا هاشمی 

مهر
سایر500500
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369

احداث دامداری 

و توسعه 

پرورش گوسفند

1طالقانالبرز

طالقان باال طالقان روستای 

ناریان کوچه شهید یزدان 

رزاقی

صندوق کارآفرینی امید
سیدضیاءالدین 

میرغیاثی
سایر400400

بانک کشاورزیطالقان گراب1طالقانالبرززنبورداری370
شعبانعلی گل 

محمدی
سایر500500

371
درودگری 

نجاری
2نظرآبادالبرز

روستای بختیار کوچه یاس 

 خ اصلی10
سایر500500شهریار نژادرنجبرپست بانک

2کرجالبرزخرازی372
گرمدره مهدیه کوچه 

آزادگان
سایر500500شهناز قشالقیپست بانک

373
پرورش 

گوسفند شیری
1ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ ولیان روستای 

سنج
بانک کشاورزی

شیر محمد 

باستانی
سایر500500

374
تولید درب و 

UPVCپنجره 
2فردیسالبرز

سرحد آّباد بعد از گلزار 

شهدا خ بهزاد کوی مهین 

ترابی سالن سپید دشت

سایر500500صادق باقریبانک توسعه تعاون

سایر625500صادق گنجیبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی375

376

ایجاد کارگاه 

خیاطی و 

تولیدی لباس 

دخترانه

1ساوجبالغالبرز

هشتگرد شهرک هیو کوی 

بهشتی خ سوم ک شهید 

22علی معدنی پ 

صندوق کارآفرینی امید
صغرا معدن 

شکاف
سایر500500

2ساوجبالغالبرزپوشاک377
سلطان آباد خ بعثت بن 

127بست یاس دو پالک 
سایر500500صغرا نژادفالحپست بانک
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378

احیاءبا)باغداری

غ ،کاشت نهال 

،فنس کشی 

،آبیاری قطره 

(ای

2کرجالبرز
کرج جاده چالوس روستای 

امام چشمه
سایر500500صفدر ساوهءپست بانک

1کرجالبرزپرورش گوسفند379
روستای - کرج - البرز 

دروان
سایر500500صفر جمشیدیبانک کشاورزی

2نظرآبادالبرزدامداری380
روستای صالحیه خیاالن 

آیت اله خامنه ای
سایر500500صفرعلی دهقانکاربانک کشاورزی

سایر600500طاهره حیدریبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی381

2ساوجبالغالبرزباغداری382

- تهراندشت - ساوجبالغ

بعد از میدان دوم کوچه 

جنب موتور  (ع)امام علی 

.خانه آب

سایر500500عباداله رضائیبانک توسعه تعاون

4کرجالبرزباغداری383
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
سایر500500عباس رییسیپست بانک

384
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500عباس فرامرزیبانک کشاورزیطالقان حسنجون1طالقانالبرز

سایر625500عباس گنجیبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی385

386

کشت ونها ل 

یونجه )بزر 

(کاری

سایر500500عباس مرادیبانک کشاورزیاشتهاردروستای صحت اباد1اشتهاردالبرز

سایر500500عباس ورزدارپست بانکنجم آباد خ یادگار امام3نظرآبادالبرزدامداری387

سایر500500عبدالعلی بذرگریبانک کشاورزیطالقان روستای انگه1طالقانالبرزباغ داری388
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2نظرآبادالبرزنانوایی389
روستای دنگیزک خ 

120مطهری پالک 
سایر500500عربعلی آقامرادیبانک کشاورزی

2فردیسالبرزسوپر مارکت390

فردیس ، شرک صنعتی 

سیمین دشت ، خیابان امید 

، خیابان پنجم شرقی ، 

طبقه همکف

بانک توسعه تعاون
عزیز معتمدی 

نژاد
سایر500500

391

پرورش 

گوسفند داشتی 

و توسعه 

دامداری به 

 تا 50تعداد 

 راس100

سایر500500علی ارمندئیپست بانکروستای فشند خ زمزم یک1ساوجبالغالبرز

2کرجالبرزدامداری392
کرج جاده چالوس روستای 

کسیل
بانک توسعه تعاون

علی اکبر 

خواجوی
سایر500500

2نظرآبادالبرزدامداری393
روستای نجم آباد خیابان 

ولیعصر کوچه شهید روزبان
سایر500500علی اکبر روزبانپست بانک

2کرجالبرزمصالح فروشی394

کرج جاده چالوس 

روستای حسنکدر جنب 60

چوب بری ساالر

بانک توسعه تعاون
علی اکبر ساالر 

کیار
سایر600500

سایر500500علی اکبریبانک کشاورزیاشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی395

396
پرورش زنبور 

عسل
بانک کشاورزیطالقان شهرک1طالقانالبرز

علی اکرم 

سلیمیان
سایر500500

سایر500500علی اوسط قربانیبانک کشاورزیاشتهاردروستای ایپک1اشتهاردالبرزگاو شیری397
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3کرجالبرزکشت نهال398
کرج جاده چالوس کیلومتر 

 روستای نساء62
سایر475475علی جوانمردبانک توسعه تعاون

2کرجالبرزباغداری399
کرج جاده چالوس روستای 

50درده کیلومتر 
سایر350350علی جوانمردیبانک توسعه تعاون

2نظرآبادالبرزمصالح فروشی400
روستای نجم آباد جنب 

اداره مخابرات
سایر500500علی روزبانبانک توسعه تعاون

سایر500500علی ساعدیبانک کشاورزیطالقان روستا دراپی1طالقانالبرزپرورش گوسفند401

سایر600500علی سعیدبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مختارآباد1اشتهاردالبرزگوساله پرواری402

سایر600500علی صفریبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی403

404
پرورش زنبور 

عسل
2نظرآبادالبرز

روستای انبار تپه خ امام 

 7خمینی کوچه شاقیق 

5پالک 

سایر250250علی کشن رنجبربانک کشاورزی

405
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500علی گلمحمدیبانک کشاورزیطالقان گلینک1طالقانالبرز

406
تعمیرکار لوازم 

خانگی
2فردیسالبرز

فردیس زیبادشت فرخ آباد 

126خیابان امام پالک 
سایر500500علی محمدیبانک توسعه تعاون

407

پرورش 

 50گوسفند 

رأس

بانک کشاورزیطالقان فشندک1طالقانالبرز
علی محمود 

کالیه
سایر500500

2کرجالبرزدامداری408
کرج جاده چالوس روستای 

کهنه ده
سایر500500علی نادی پوربانک کشاورزی

سایر500500علی نیازیبانک توسعه تعاونطالقان منگالن1طالقانالبرزکارگاه نجاری409

2نظرآبادالبرزدامداری410
روستای حاجی بیگ خ 

شهید نخبه روستا
پست بانک

علی یار زعیم 

کهن
سایر500500
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411
تولید لبنیات 

سنتی
6کرجالبرز

گلستانک خ بهرامی شمالی 

33ک نخل پ
سایر500500علیرضا اصفهانیپست بانک

2کرجالبرززنبورداری412
کرج جاده چالوس روستای 

کندر
سایر500500علیرضا حمزهبانک کشاورزی

413

توسعه خدمات 

کشاورزی 

داشت و 

برداشت گندم 

و جو و صیفی 

جات

سایر500500علیرضا حیدریبانک کشاورزی-کردان خیابان عابدی 2ساوجبالغالبرز

پست بانکساوجبالغ روستای خور1ساوجبالغالبرززنبورداری414
علیرضا زارعی 

نژاد
سایر500500

2نظرآبادالبرزدامداری415
روستای حاجی بیگ خ 

شهید افشار
بانک کشاورزی

علیرضا زعیم 

کهن
سایر500500

416
پرورش زنبور 

عسل
2کرجالبرز

کرج جاده چالوس روستای 

60حسنکدر کیلومتر 
سایر600500علیرضا غالمیبانک توسعه تعاون

1اشتهاردالبرزکشاورزی417
اشتهارد روستای صحت آباد 

ک هامون
سایر700500علیرضا قربانیبانک توسعه تعاون

418
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500علیرضا ناصحیبانک کشاورزیطالقان گلینک1طالقانالبرز

سایر600500عنایت اله گنجیبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای صحت اباد1اشتهاردالبرزمصالح فروشی419
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420
پرورش 

گوسفند داشتی
صندوق کارآفرینی امیدطالقان دنبلید1طالقانالبرز

عیسی 

رشوندهرانکی
سایر500500

421

توسعه مزرعه 

پرورش زنبور 

عسل و تولید 

عسل مرغوب

1ساوجبالغالبرز
هشتگرد چندار ولیان 

روستای سفید داران
صندوق کارآفرینی امید

عیسی سه رود 

نشین
سایر500500

2کرجالبرزآرایشگاه مردانه422

 جاده 65کرج کیلومتر 

چالوس روستای نساء جنب 

پمپ بنزین پیرایش بیژن

بانک توسعه تعاون
عیسی عزتی 

وحید پور
سایر600500

سایر500500عیسی عقیلیبانک کشاورزیطالقان روستای نویزعلیا1طالقانالبرززنبورداری423

2کرجالبرزدامداری424
جاده 60کرج کیلومتر 

چالوس روستای ملک فالیز
سایر500500عینعلی رودکیپست بانک

سایر500500عینعلی کیانپست بانکطالقان گراب1طالقانالبرزدامداری425

426
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان هرنج1طالقانالبرز

غالمرضا 

عبدالحسینی
سایر500500

سایر500500غالمرضا فغانیبانک کشاورزیاشتهاردروستای فرداباد1اشتهاردالبرزگوساله پرواری427

428
پرورش زنبور 

عسل
1ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ بروستای سعید 

اباد خ ولیات شمالی خ 

87شهید بهشتی پ 

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه خاکپور 

مقدم
سایر500500

1کرجالبرزفروش پوشاک429
گرمدره خ تاجبخش کوچه 

516محسنی پ 
پست بانک

فاطمه محسنی 

دره بیدی
سایر500500
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430

تولیدی انفرادی 

صنایع دستی و 

گردشگری

3کرجالبرز

محمدشهر ولدآباد علی آباد 

 9گونه خ شهدا شقایق 

4سمت چپ درب 

پست بانک
فتح اله واثقی 

مغوان
سایر500500

1ساوجبالغالبرزپوشاک زنانه431

گلسار خیابان شهید دکتر 

باهنر خ طالقانی طبقه 

همکف

سایر500500فرح ناز شیخیپست بانک

432
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500فرهاد اکبریانبانک کشاورزیطالقان شهرک1طالقانالبرز

2کرجالبرزباغداری433
کرج جاده چالوس روستای 

نشترود
پست بانک

فرهاد حسنی 

نشترودی
سایر500500

سایر630500فرهاد خدایاربانک توسعه تعاوناشتهاردروستای جارو1اشتهاردالبرزخواروبارفروشی434

سایر500500فرهاد خنجریپست بانکطالقان زیدشت1طالقانالبرززنبورداری435

436

توسعه کارگاه 

صنفی عکاسی 

و چاپ عکس 

دیجیتال و 

فیلمبرداری

1ساوجبالغالبرز
ساوجبالغ کردان بلوار شهدا 

روبروی مدرسه
پست بانک

فریدون حبیب 

نژاد
سایر500500

437
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500قاسم باباخانیبانک کشاورزیطالقان روستای هرنج1طالقانالبرز
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438

توسعه دامداری 

پرورش 

گوسفند شیری 

 50به تعداد 

راس

سایر470470قاسم توده زعیمبانک توسعه تعاونهشتگرد1ساوجبالغالبرز

2نظرآبادالبرزدامداری439
روستای نجم آباد خ شهید 

بهمن روزبان روبروی مدرسه
سایر500500قاسم چنکشیپست بانک

2کرجالبرزباغداری440
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
سایر500500قاسم رییسیپست بانک

2نظرآبادالبرزدفتر ایزوگام441
روستای بختیار خ امام نبش 

13شقایق 
سایر500500قربانعلی کالنیپست بانک

بانک کشاورزیاشتهاردروستای ایپک1اشتهاردالبرزگوساله پرواری442
قندعلی 

حذرخانی
سایر500500

2نظرآبادالبرزدامپروری443
نظراباد روستای خرم اباد 

51 پ6کوچه ارغوان 
سایر500500کاظم زاده دشتبانک توسعه تعاون

444
پرورش زنبور 

عسل
1ساوجبالغالبرز

کوهسار خیابان فرهنگ 

روبروی رستوران گل 

17محمدی پ 

سایر500500کبری مصطفویبانک کشاورزی

445
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500کریم صابریبانک کشاورزیطالقان ناریان1طالقانالبرز

446
کشت و تولید 

زعفران
1طالقانالبرز

طالقان، روستای کرود، قبل 

از ورودی روستا، باغ خانم 

بوذری

سایر500500گلدسته بوذریپست بانک
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2نظرآبادالبرزدامداری447

جاده نجم آباد روستای 

خرم آباد خیابان اصلی 

6 پالک 4کوچه ارغوان 

سایر500500لطف اله پوردشتپست بانک

1کرجالبرزباغداری448
کرج جاده چالوس روستای 

کندر
سایر300300مازیار آقاییپست بانک

449

احیاء )باغداری 

باغ ، کاشت 

نهال ،دیوار 

کشی و ایجاد 

(استخر 

2کرجالبرز
کرج جاده چالوس روستای 

آزاد بر
سایر500500مازیار تاج الدینیپست بانک

450

ارایه خدمات 

ILT در دفاتر 

ILTروستایی 

5ساوجبالغالبرز

چهارباغ روستای قوهه 

جنب مسجد صاحب الزمان 

قوهه

سایر15001500ماندانا قره حسنلوپست بانک

1کرجالبرزخرید نیسان451
کرج میدان نبوت مرکز 

313 و2خرید مهستان ط
سایر700500متین ارمغانبانک توسعه تعاون

452
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500مجتبی رضاقلیانبانک کشاورزیطالقان شهرک1طالقانالبرز

453
پرورش 

زنبورعسل
بانک کشاورزیطالقان گلیرد1طالقانالبرز

مجتبی 

عبدالحسینی
سایر500500

2فردیسالبرزخواروبار فروشی454
فرخ آّباد خیابان امام 

2254خمینی پالک 
سایر500500مجتبی نیشابوریبانک توسعه تعاون

455
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500مجید برنگیبانک کشاورزی40روستای جزن پالک 1طالقانالبرز

456
تولید و پرورش 

قارچ خوراکی
2نظرآبادالبرز

روستای وایبک کوچه 

1گلستان 
سایر500500مجید بیرامیپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

457
دامداری گاو 

شیری
2نظرآبادالبرز

روستای حاجی بیگ خیابان 

8شهید رجایی پالک 
بانک کشاورزی

مجید مقدسی 

بیات
سایر500500

2فردیسالبرزتعویض روغنی458
فردیس جاده مالرد روبروی 

تاالر آرش
بانک توسعه تعاون

مجید مهراب 

خانی
سایر500500

2فردیسالبرزآرایشگر مردانه459

فردیس زیبادشت فرخ آباد 

خ امام نبش کوچه دوستان 

پیرایش پسران

سایر500500محرم بادی پابانک توسعه تعاون

460
درب و پنجره 

سازی آلومینیوم
سایر500500محرمعلی نصیریبانک توسعه تعاوننظراباد بختیار خ امام3نظرآبادالبرز

461
احداث و اصالح 

باغ
2کرجالبرز

روستای - کرج - البرز 

دروان
سایر500500محسن ساسانیبانک کشاورزی

2کرجالبرزباغداری462
کرج جاده چالوس روستای 

حسنکدر
سایر500500محسن غالمیبانک توسعه تعاون

سایر500500محسن گنجیبانک کشاورزیاشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی463

464
توسعه پرورش 

بره گوسفندی
1ساوجبالغالبرز

هشتگرد شهرک فشند باال 

محل
صندوق کارآفرینی امید

محمد ابراهیم 

ارمندپیشه
سایر500500

465
دفتر خدمات 

فنی و چاپ بنر
سایر500500محمد اکبریانپست بانکطالقان شهرک1طالقانالبرز

2نظرآبادالبرزدامداری466
روستای نجم خ شهید 

43بهمن روزبان پالک 
صندوق کارآفرینی امید

محمد آزاده 

رنجبر
سایر500500

467
پرورش زنبور 

عسل
2کرجالبرز

کرج جاده چالوس روستای 

65امام چشمه کیومتر 
سایر600500محمد آژیربانک توسعه تعاون
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468
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500محمد آطاهریانبانک کشاورزیطالقان روستای جوستان2طالقانالبرز

2فردیسالبرزمواد غذایی469

زیبا دشت فرخ آباد خیابان 

امام جنب مسجد حضرا 

(ع)ابوالفضل 

سایر500500محمد بهاگیربانک توسعه تعاون

1ساوجبالغالبرزپرورش گوسفند470
تهراندشت قنبر اباد خ 

شهید فاضلی فرد پ
سایر500500محمد ترابیصندوق کارآفرینی امید

471

باغبانی و 

باغداری و 

تولید میوه

1کرجالبرز

کرج جاده چالوس کیلومتر 

 روستای کندر کوچه 3

احمد علی کندری

بانک کشاورزی
محمد تقی 

کندری
سایر470470

2نظرآبادالبرزدامداری472
تنکمان خ امام کوچه اول 

3غربی پ 
سایر500500محمد چنکشیبانک کشاورزی

بانک کشاورزیطالقان گلینک1طالقانالبرزپرورش گوسفند473
محمد حسین 

رجبی
سایر500500

2کرجالبرزپرورش شترمرغ474

محمدشهر ولدآباد علی آباد 

گونه میدان یزدیها ک فجر 

7

سایر250250محمد خسرویبانک کشاورزی

1ساوجبالغالبرزباغ انگوری475

هشتگرد ینگی امام روبروی 

سه راه قاسم اباد جنب 

شرکت پلیمر تاپ واقع در 

پالک ثبتی اجاره از فرعی 

از اصلی

بانک توسعه تعاون
محمد درخشانی 

امراله
سایر480480

50کرجالبرزدامداری476
کرج جاده چالوس روستای 

کهنه ده
بانک کشاورزی

محمد رضا نادی 

پور
سایر500500

2کرجالبرزباغداری477
کرج جاده چالوس روستای 

نشترود
بانک توسعه تعاون

محمد رضا 

نشترودی
سایر500500
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1طالقانالبرزباشگاه ورزشی478

طالقان شهرک جنب حمام 

 منزل 13قدیمی پالک 

رضاقلیان

سایر500500محمد رضاقلیانپست بانک

1ساوجبالغالبرزمرغ فروشی479

لشگرآباد خ شهید مجید 

نیک دهقان روبروی مسجد 

جامع پایین

سایر355355محمد رمنده نژادبانک توسعه تعاون

480
مواد غذایی و 

خواربارفروشی
1نظرآبادالبرز

روستای قاسم اباد کوچک 

خیابان شهید همت پالک 

33

سایر500500محمد رنجبرکهنپست بانک

2ساوجبالغالبرزخرید دام481

دهستان .کرج

جنب .روستای سنج.برغان

سوپرمحله

سایر500500محمد رییسیبانک کشاورزی

482
تعمیر و تولید 

مبل
2فردیسالبرز

کرج وحدت میدان وحدت 

پشت لبنیاتی زیر زمین 

روبروی بسیج

سایر500500محمد زند اسراربانک توسعه تعاون

483

توسعه امور 

دامداری و 

پرورش 

گوسفند داشتی

سایر500500محمد سرمدیصندوق کارآفرینی امیدساوجبالغ روستای سنج1ساوجبالغالبرز

2نظرآبادالبرزدامداری484
روستای نجم آباد میدان 

بسیج کوچه بهزیستی
سایر500500محمد شماخیبانک کشاورزی

1طالقانالبرززنبورداری485
طالقان باال طالقان روستای 

دهدر منزل رحمت اله کیان
سایر480480محمد کیانپست بانک
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1اشتهاردالبرزکشاورزی486
اشتهارد روستای مرادتپه 

منزل محمد تقی گنجی
سایر600500محمد گنجیبانک توسعه تعاون

487
مواد غذایی و 

خواربارفروشی
1نظرآبادالبرز

روستای بختیار خ شهید 

رجایی جنب نانوایی بربری
بانک کشاورزی

محمدحسن 

محمدی
سایر500500

پست بانکساوجبالغ قاسم آباد بزرگ1ساوجبالغالبرززنبورداری488
محمدحسین 

انصاری
سایر500500

پست بانکروستای محمد آباد خالصه1نظرآبادالبرزآرایشگری489
محمدحسین 

فرزانه
سایر500500

490

کشت ونها ل 

یونجه )بزر 

(کاری

بانک کشاورزیاشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرز
محمدحسین 

هادی
سایر500500

بانک کشاورزیطالقان جوستان1طالقانالبرزمحصوالت لبنی491
محمدرضا 

جعفریان
سایر500500

1ساوجبالغالبرزپرورش گوسفند492
تهارندشت روستای حسین 

155اباد خ امام خمینی پ 
صندوق کارآفرینی امید

محمدرضا خلج 

کریمی
سایر500500

1کرجالبرزکانال سازی493
گرمدره سعادتیه ک صاحب 

2الزمان پ 
پست بانک

محمدرضا ربانی 

سرکانی
سایر480480

2کرجالبرزپرورش گوسفند494
روستای - کرج - البرز 

دروان
بانک کشاورزی

محمدرضا 

سرحدی
سایر500500
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495

پرورش 

زنبورعسل و 

توسعه خدمات 

بازاریابی 

محصوالت 

کشاورزی

1ساوجبالغالبرز

هشتگرد قاسم اباد روبروی 

مدرسه منزل سید علی 

حسینی

سایر500500محمدرضا کامجوصندوق کارآفرینی امید

سایر600500محمدعلی زمانیبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی496

1اشتهاردالبرزکشاورزی497
اشتهاردخ ش اعلمی ک ش 

شاهبختی
بانک توسعه تعاون

محمدیحیی شاه 

بختی
سایر600500

498

خدمات 

کامپیوتر و 

اینترنت

1فردیسالبرز

شهرستان - استان البرز 

شهر مشکین - فردیس 

- روستای فرخ آباد - دشت 

- جنب استخر گلستان 

داخل پاساژ گلستان

سایر500500محمود ابوالفضلیبانک توسعه تعاون

سایر500500محمود خنجریبانک کشاورزیزیدشت- طالقان - البرز 1طالقانالبرزدامپرویی499

500
پرورش زنبور 

عسل
1طالقانالبرز

استان البرز شهرستان 

طالقان کولج باال
سایر300300محمود رفیعیبانک کشاورزی

501

توسعه دامداری 

پرورش 

 50گوسفند 

رأس

سایر480480مختار مقصودیپست بانکطالقان مهران1طالقانالبرز

سایر500500مرتضی باریکانیبانک کشاورزیطالقان فشندک1طالقانالبرزسوپرمارکت502
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2نظرآبادالبرزنانوایی503

روستای قاسم آباد کوچک 

پایین تر از خیابان شهید 

رنجبر کهن

بانک کشاورزی
مرتضی 

رنجبرکهن
سایر500500

504
دامداری گاو 

شیری
2نظرآبادالبرز

روستای نجم آباد جنب 

(ع)مسجد امام حسین
سایر500500مرتضی روزبانصندوق کارآفرینی امید

1طالقانالبرزصنایع دستی505
طالقان شهرک روستای 

کرود
سایر500500مرتضی سلیمیانپست بانک

506
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیطالقان فشندک1طالقانالبرز

مرتضی 

محمودکالیه
سایر500500

507

کشت ونها ل 

یونجه )بذر 

(کاری

سایر500500مرتضی مردمبانک کشاورزیاشتهاردروستای صحت اباد1اشتهاردالبرز

سایر600500مرتضی هادیبانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی508

سایر500500مسعود گنجیبانک کشاورزیاشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی509

سایر500500مسلم زارعیبانک کشاورزیطالقان فشندک1طالقانالبرززنبورداری510

511
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان کولج باال1طالقانالبرز

مسلم غالمی 

دینه رودی
سایر500500

512
پرورش دام 

گوسفند شیری
1طالقانالبرز

شهرستان طالقان روستای 

دراپی
سایر500500مصطفی بکانصندوق کارآفرینی امید

سایر600500مصطفی سامپوربانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی513

بانک کشاورزیطالقان اوانک1طالقانالبرززنبورداری514
مصطفی وطن 

خواه کردیانی
سایر500500
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515

 تولید انواع )

 ، کاالی خواب

(... حوله و

2فردیسالبرز
وحدت خیابان ششم 

 متری20خیابان 
بانک توسعه تعاون

معصومه مهر 

علی پور
سایر350350

1کرجالبرزکشاورزی516

البرز کرج جاده چالوس 

 مقابل پمپ 60کیلومتر 

بنزین نساء روستای ملک 

فالیز

سایر600500مقداد نظریبانک توسعه تعاون

517
توسعه امور 

دامپروری
1ساوجبالغالبرز

ساوجبالغ روستای اسکول 

دره خیابان بهارستان نبش 

برادران

سایر300300منصور بذرپیشهصندوق کارآفرینی امید

1ساوجبالغالبرزگوسفنداری518

ساوجبالغ تهراندشت رضا 

اباد صوفیان کوچه نرگس 

11پ 

سایر500500منوچهر بهرامیصندوق کارآفرینی امید

519
پرورش گل و 

گیاه زینتی
2نظرآبادالبرز

روستای دنگیزک خ بهشتی 

338بوستان سوم پالک 
سایر500500منیر حسینیپست بانک

1کرجالبرزارایشگاه زنانه520

کرج روستای محمود آباد خ 

دهکده انتهای رجایی 

1ساختمان مهتاب ط 

سایر490490مهتاب قلخانیبانک توسعه تعاون

بانک توسعه تعاوناشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرزکشاورزی521
مهدی 

اسفندیاری
سایر600500

522
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500مهدی اهوارکیبانک کشاورزیطالقان اهوارک1طالقانالبرز
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523

باغداری 

کاشت نهال )

،دیوار کشی و 

(ایجاد استخر 

2کرجالبرز
کرج جاده چالوس روستای 

نساء
سایر500500مهدی آهنگرپست بانک

524
پرورش زنبور 

عسل
1کرجالبرز

منزل حاج -دروان-کرج

مسلم جمشیدی جنب 

مسجد

سایر500500مهدی بکانبانک کشاورزی

525

تولید کیک و 

کلوچه و نان 

سنتی

10فردیسالبرز

 فرگاز 110ایستگاه شهرک 

-  کمیته امداد 6فاز - 

 روبروی پارک 1خیابان هنر 

طبقه همکف

بانک توسعه تعاون
مهدی حیدری 

هانی
سایر500500

526

تولید جوراب 

مردانه زنانه 

بچگانه

1ساوجبالغالبرز
 5ملک اباد خ طالقانی الله 

17پالک 
پست بانک

مهدی خیامی 

امین
سایر500500

2کرجالبرزدامداری527
کرج جاده چالوس روستای 

گچسر پشت اورژانس
سایر500500مهدی ساوییبانک کشاورزی

528

توسعه مزرعه 

پرورش زنبور 

عسل

سایر500500مهدی سبزه پرورصندوق کارآفرینی امیدطالقان روستای گته ده1ساوجبالغالبرز

529
تولید و پرورش 

قارچ خوراکی
2نظرآبادالبرز

روستای تنکمان خیابان 

11قدس بهار هفتم پالک 
سایر500500مهدی شایان نیاپست بانک

بانک کشاورزیاشتهاردروستای قره ترپاق1اشتهاردالبرزگوساله پرواری530
مهدی قارداش 

بیگی
سایر500500
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531
پرورش 

گوسفند و بز
سایر500500مهدی کالنکیپست بانکطالقان روستای کالنک1طالقانالبرز

532

اجرای طرح 

آبیاری قطره 

ای جهت 

کاشت و 

برداشت ذرت و 

گندم

سایر500500مهدی گنجیبانک کشاورزیتهراندشت روستای قره قباد2ساوجبالغالبرز

533

توسعه دامداری 

پرورش 

 50گوسفند 

رأس

سایر500500مهدی منوچهریبانک توسعه تعاونطالقان سفچخانی1طالقانالبرز

534
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500مهدی نیازیبانک کشاورزیطالقان نساءعلیا1طالقانالبرز

3فردیسالبرزنانوایی بربری535

شهرک سپید -فردیس

نبش -پشت فرگاز-دشت

الله غربی

بانک توسعه تعاون
مهدی نیکخواه 

بهرامی
سایر500500

536

پرورش 

گوسفند شیری 

 50به تعداد 

راس

1ساوجبالغالبرز
ساوجبالغ کردان جاده 

140برغان روستای ورده پ 
بانک توسعه تعاون

مهدی وحدت 

بهروتی
سایر470470

537
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500مهدی یعقوبیبانک کشاورزیطالقان شهرک1طالقانالبرز

538
تعمیرات 

موتورسیکلت
2نظرآبادالبرز

نجم آباد میدان آیت اله 

خامنه ای
سایر500500مهرداد چنکشیپست بانک



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

539
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیطالقان حسنجون1طالقانالبرز

مهرشاد 

سوداگری
سایر500500

540

احیاءبا)باغداری

غ کاشت نهال 

،فنس کشی 

،آبیاری قطره 

(ای

2کرجالبرز
کرج جاده چالوس روستای 

گرماب
سایر500500میثم غالمیبانک کشاورزی

541
دامپروری و 

پرورش گوسفند
1ساوجبالغالبرز

چهارباغ روستای عرب اباد 

خسروی ک سعدی پالک 

50

سایر500500میثم قره حسنلوبانک کشاورزی

542
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500میرزا میناوندبانک کشاورزیطالقان شهرک1طالقانالبرز

543

پرورش 

گوسفند شیری 

 40به تعداد 

راس

1ساوجبالغالبرز
هشتگرد جاده قاسم اباد 

بزرگ به سمت دخانیات
سایر500500میالد خویینیبانک کشاورزی

544
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500میالد فالحیبانک کشاورزیطالقان کولج1طالقانالبرز

545
پرورش مرغ 

گوشتی
سایر500500نادر حق دانبانک کشاورزیاشتهاردروستای جارو1اشتهاردالبرز

2نظرآبادالبرزدامداری546

روستای نجم آباد صد متر 

باالتر از مسجد امام 

(ع)حسین

سایر500500ناصر روزبانصندوق کارآفرینی امید



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

547
باغداری 

(پرورش قارچ)
2کرجالبرز

کرج جاده چالوس روستای 

کلوان
سایر500500نجمه رضاییبانک کشاورزی

2نظرآبادالبرزدامداری548
خ شهید محمد - نجم آباد 

علی ورزدار
سایر500500نصرت اله افشاربانک کشاورزی

549
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر500500نورعلی رضاییبانک کشاورزیطالقان سنگبن1طالقانالبرز

550
پرورش 

گوسفند'
2کرجالبرز

روستای - کرج - البرز 

دروان
سایر500500هادی جمشیدیبانک کشاورزی

2نظرآبادالبرزگاوداری551
نظراباد روستای حاجی بیگ 

5خ کشاورز پالک 
صندوق کارآفرینی امید

هادی کشن 

روستا
سایر500500

552
پرورش دام 

سبک
بانک توسعه تعاونجاده چالوس روستای کلوان3کرجالبرز

هادی نجفی 

کلوانی
سایر700500

سایر600500هانی سلطانپوربانک توسعه تعاونساوجبالغ روستای فشند1ساوجبالغالبرززنبورداری553

2ساوجبالغالبرزعکاسی554

شهرک علوی خ هایان 

 متری احداثی 7کوچه 

10پالک 

پست بانک
هستی عظیمی 

دوستی
سایر500500

بانک توسعه تعاونطالقان سنگبن1طالقانالبرززنبورداری555
هوشنگ 

علیرضایی
سایر500500

سایر500500وحید توشهبانک کشاورزیطالقان محسن آباد1طالقانالبرززنبورداری556

557
کشاورزی و 

توسعه باغداری
3کرجالبرز

 جاده 60کرج ، کیلومتر 

چالوس ، روستای نساء
سایر500500وحید خورجبانک توسعه تعاون

2کرجالبرزدامداری558
کرج جاده چالوس روستای 

آیگان
پست بانک

یاسر کرمی 

آیگانی
سایر500500

559
پرورش گاو 

شیری
سایر500500یاسر مالصالحیبانک کشاورزیطالقان گوران1طالقانالبرز



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 

560

توسعه امور 

دامداری و 

خرید گوسفند 

 50به تعداد 

راس

1ساوجبالغالبرز
فشند خ ازادی نبش کوچه 

7یاس 
سایر500500یوسف انوشه پوربانک کشاورزی

561
کاشت ونهال 

بذر
سایر500500یوسف مردانیبانک کشاورزیاشتهاردروستای مرادتپه1اشتهاردالبرز

562
پرواربندی بره 

 رأس25
سایر500500یوسفعلی بریریبانک کشاورزیطالقان روستای خسبان1طالقانالبرز



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
دستگاه اجراییمبلغ پرداختیمبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

1

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بقرایی
سازمان امور عشایر ایران200200ابراهیم بخشیصندوق کارآفرینی امید

سازمان امور عشایر ایران470470ابراهیم برات نیابانک کشاورزیروستای گرماب1قایناتخراسان جنوبیدامپروری2

3
تولید انواع 

مصنوعات چوبی
2بیرجندخراسان جنوبی

بیرجند روستای دستگرد 

بلوار امام رضا نبش ابن 

حسام

وزارت صنعت، معدن و تجارت484484ابراهیم بنی اسدیپست بانک

4

کشت گیاهان 

دارویی زرشک 

( هکتار1.5)

وزارت جهاد کشاورزی156156ابراهیم حسینیبانک کشاورزیروستای نازدشت1سربیشهخراسان جنوبی

5
کشت 

(هکتار1)زعفران
1بشرویهخراسان جنوبی

-روستای نیگنان-بشرویه

قنات عیسی
وزارت جهاد کشاورزی200200ابراهیم رویان فربانک کشاورزی

6

احداث و بهره 

برداری از واحد 

گاوداری شیری 

صنعتی

30بیرجندخراسان جنوبی
- القورات - بخش مرکزی 

دستگرد
وزارت جهاد کشاورزی4300043000ابراهیم زنگوییبانک کشاورزی

صندوق کارآفرینی امیدروستای استند2زیرکوهخراسان جنوبیپرواربندی بره7
ابراهیم علی محمدی 

استند
وزارت جهاد کشاورزی750750

8

ایجاداقامتگاه 

بوم گردی 

وگردشگری

2زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان -خراسان جنوبی 

روستای همت آباد-زیرکوه 
990990ابراهیم غضنفریبانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

9

احداث و بهره 

برداری واحد 

پرورش 

شترمرغ گوشتی

5قایناتخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی

روستای علی آباد -قائنات

علیا

وزارت جهاد کشاورزی30003000ابراهیم غالمیبانک کشاورزی

(مبالغ به میلیون ریال)- 1398/02/15گزارش تسهیالت پرداخت شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری تا تاریخ 



10

طرح توجیهی 

پرورش زنبور 

 ۲۰۰عسل 

کلونی

2بیرجندخراسان جنوبی

شهرستان -خراسان جنوبی

-بخش مرکزی-بیرجند

روستای -دهستان باقران

زیروچ

صندوق کارآفرینی امید
ابراهیم محمدنیای 

بیرجند
وزارت جهاد کشاورزی895895

11
 20گاو شیری 

راسی
3بیرجندخراسان جنوبی

 - کلیومتری بیرجند 15

مجتمع گاو- بیرجند اسدیه   

شیری دشت مرک

وزارت جهاد کشاورزی48004800ابراهیم میریبانک کشاورزی

1طبسخراسان جنوبیپرورش بز سانن12
طبس دهستان نخلستان 

روستای خسروآباد
وزارت جهاد کشاورزی700700ابراهیم نوریبانک کشاورزی

13

 70پرورش بز 

داشتی اصالح 

نژاد شده

وزارت جهاد کشاورزی20002000ابوالحسن جالیریبانک کشاورزیبیرجند روستای چهکند2بیرجندخراسان جنوبی

2نهبندانخراسان جنوبیکشت زعفران14
بخش مرکزی روستای 

سمافات
وزارت جهاد کشاورزی800800ابوالفضل کشتگربانک کشاورزی

15

تکثیردهنده و 

پرورش دهنده 

ماهیان زینتی

وزارت جهاد کشاورزی200200احسان باقریبانک توسعه تعاونروستای رقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

16

تعمیرکارخودرو 

و ماشین االت 

و ادوات 

کشاورزی

1بیرجندخراسان جنوبی
-روستای امیر اباد - بیرجند 

 حاشیه جاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت260260احسان خرم رودالکهصندوق کارآفرینی امید

17

کشت گل 

 10محمدی 

هکتار

وزارت جهاد کشاورزی16501650احسان شاه بیکیپست بانکدشت خاران4سربیشهخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی500500احسان فرخزادصندوق کارآفرینی امیدروستای چاهداشی2نهبندانخراسان جنوبیشترپرواری18

19

پرورش 

گوسفند و بز 

 راسی 20

عشایری

1درمیانخراسان جنوبی

شهرستان درمیان بخش 

گزیک شهر طبس مسینا 

چاه بهکشت بهره ور

وزارت جهاد کشاورزی160160احسان یونسیبانک کشاورزی

5قایناتخراسان جنوبیتولید پوشاک20

-قاین -خراسان جنوبی

روستای -بخش نیمبلوک

گریمنج

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500احمد افشاری نژادصندوق کارآفرینی امید



21

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بارنجگان
سازمان امور عشایر ایران200200احمد بهلولی نسبصندوق کارآفرینی امید

22

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد 

(بزسانن)

وزارت جهاد کشاورزی10001000احمد جاللی رادبانک کشاورزیفتح آباد- ارسک - بشرویه 1بشرویهخراسان جنوبی

23

پرورش 

شترمرغ پرواری 

 قطعه ای300

6بیرجندخراسان جنوبی
روستای علی آباد -بیرجند

داورآباد
وزارت جهاد کشاورزی42004200احمد جوقه ساالرپست بانک

24

مرکز معاینه 

فنی خودروهای 

سنگین

40004000احمد حسنیصندوق کارآفرینی امید جاده طبس یزد7کیلومتر 5طبسخراسان جنوبی
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

25

مجتمع 

گردشگری ، 

تفریحی و 

پذیرایی

7بیرجندخراسان جنوبی

بلوار شهید آوینی انتهای 

خیابان پونه و مالصدرا 

روستای ییالقی اهلل دره

24502320احمد رضا صایبیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

26

صندوق خرد 

محلی روستای 

زیدر

صندوق کارآفرینی امید10001000احمد رضا نخعی پورصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای زیدر30سربیشهخراسان جنوبی

27

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

بانک توسعه تعاونروستای گزخت1زیرکوهخراسان جنوبی
احمد علی یاری 

تجنود
سازمان امور عشایر ایران240240

28

واحد زنبور 

 300عسل 

کلونی

وزارت جهاد کشاورزی15601560احمد کیوان زادهبانک کشاورزیبیرجند روستای زیروچ3بیرجندخراسان جنوبی

29

پرورش 

گوسفند و بز 

 راسی 50

عشایری

1درمیانخراسان جنوبی
شهرستان درمیان بخش 

گزیک روستای دستگرد
وزارت جهاد کشاورزی500500احمد مخدومیبانک کشاورزی



30

پرورش زنبور 

 500عسل 

کلنی

وزارت جهاد کشاورزی20802080احمد میریپست بانکروستای شارقنج2بیرجندخراسان جنوبی

31
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی200200احمد نصیحتیصندوق کارآفرینی امیدقاین روستای اندریک1قایناتخراسان جنوبی

32
تولید فرش 

دست باف
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000احمد نظریصندوق کارآفرینی امیدطبس روستای جمز7طبسخراسان جنوبی

33

ایجاد اقامتگاه 

گردشگری 

روستایی 

عشایری

5خوسفخراسان جنوبی
خوسف روستای خور 

(نوغاب)
600600احمد هادیبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

34

طراحی و 

دکوراسیون 

داخلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100احمدرضا پارسائیصندوق کارآفرینی امیددرمیان اسدیه1درمیانخراسان جنوبی

35

طراحی سیستم 

رباتیک و 

هوشمند بسته 

بندی و فروش 

اینترنتی و 

الکترونیکی 

محصوالت

5بیرجندخراسان جنوبی

توحید - خیابان توحید

روستای  ) 3پالک  - 34/2

(دشت بجد - بجد 

20002000اسحاق ابوالحسن نژادصندوق کارآفرینی امید
معاونت علمی و فناوری رئیس 

جمهور

36

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

سازمان امور عشایر ایران200200اسحاق دالکهصندوق کارآفرینی امیدشهرستان زیرکوه1زیرکوهخراسان جنوبی

37

مهمانپذیر 

ورستوران 

سعادتی

4سربیشهخراسان جنوبی
خیابان مطهری - سربیشه 

1 پالک 6
25002500اسحاق سعادتیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

38

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بقرایی
سازمان امور عشایر ایران200200اسحق بخشیصندوق کارآفرینی امید



39

کلینیک گیاه 

آفت  )پزشکی 

(کش نباتی 

وزارت جهاد کشاورزی500500اسحق محمدی بهولیصندوق کارآفرینی امیدروستای امین آباد2سربیشهخراسان جنوبی

40
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150اسداله نخعیصندوق کارآفرینی امیداریش1خوسفخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی15001500اسماء فالحیپست بانکروستای فورخاص3درمیانخراسان جنوبیپرواربندی41

42

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
- بخش ارسک - بشرویه 

روستای اسالم آباد
وزارت جهاد کشاورزی500500اسماعیل جهان پورصندوق کارآفرینی امید

43

کشت گیاهان 

دارویی زرشک 

( هکتار1.5)

وزارت جهاد کشاورزی146146اسماعیل حسینیبانک توسعه تعاونروستای نازدشت1سربیشهخراسان جنوبی

44

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی40

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

گزخت
سازمان امور عشایر ایران700700اسماعیل خزاعیصندوق کارآفرینی امید

45
پرورش 

گوسفند داشتی
2فردوسخراسان جنوبی

روستای . شهرستان فردوس 

طاهرآباد
سازمان امور عشایر ایران300300اسماعیل رمضانیصندوق کارآفرینی امید

46
بسته بندی 

زرشک
وزارت جهاد کشاورزی80008000اسماعیل زارعیصندوق کارآفرینی امیدقاین سده کرشک10قایناتخراسان جنوبی

47

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران240240اسماعیل سپهری نیاپست بانک

48
شرکت تعاونی 

مرغداران کیان
وزارت جهاد کشاورزی19201920اسماعیل عطایی نژادبانک کشاورزیروستای طارق3نهبندانخراسان جنوبی

49
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

روستای -شهرستان زیرکوه 

سینیدر
سازمان امور عشایر ایران240240اسماعیل فرخ پیبانک توسعه تعاون



50

پرورش دام 

سبک 

پرورش)وسنگین

( بزوگوسفند

2نهبندانخراسان جنوبی
شهرستان ,خراسان جنوبی

روستای خوانشرف,نهبندان
سازمان امور عشایر ایران450450اسمعیل دامیارصندوق کارآفرینی امید

51
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200اصغر علی محمدیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای نوفرست1بیرجندخراسان جنوبی

52

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده داشتی

1طبسخراسان جنوبی
طبس بخش دستگردان 

روستای حسن آباد اعتماد
وزارت جهاد کشاورزی500500اعظم آزاد میوهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی900900اعظم براتیپست بانکقاین روستای برکوک2قایناتخراسان جنوبیتجهیز گلخانه53

54
پرورش شتر و 

اصالح نژاد
وزارت جهاد کشاورزی10001000اکبر جهانیصندوق کارآفرینی امیدموتور پمپ اکبریان-بشرویه2بشرویهخراسان جنوبی

55
پرواربندی دام 

سبک
1بیرجندخراسان جنوبی

بخش .بیرجند 

روستای خوشینه .مرکزی

علیا

سازمان امور عشایر ایران200200اکبر خسرویصندوق کارآفرینی امید

56
پرورش شتر 

داشتی
3نهبندانخراسان جنوبی

بخش مرکزی - نهبندان

روستای - روستای میغان

دهنو

وزارت جهاد کشاورزی16001600اکبر غالمیپست بانک

57

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

1بشرویهخراسان جنوبی

- بخش مرکزی - بشرویه 

موتور - دهستان علی جمال 

پمپ عزیز اباد

وزارت جهاد کشاورزی600600اکبر نوروزیبانک کشاورزی

1نهبندانخراسان جنوبیشتر پرواری58
دشت اکبر آباد چاه موتور 

کشاورزی نیکرو
وزارت جهاد کشاورزی600600اکرم روشندلصندوق کارآفرینی امید

59
ایجاد باجه 

پست بانک
1زیرکوهخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

زیرکوه روستای فندخت
500500اکرم سیادتپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

60

بسته بندی و 

درجه بندی 

محصوالت 

زراعی و باغی و 

گلخانه ای

وزارت جهاد کشاورزی200200اکرم قنبری رشیدصندوق کارآفرینی امیدبشرویه1بشرویهخراسان جنوبی



61
باجه پست 

بانکی
2بیرجندخراسان جنوبی

روستای علی آباد -بیرجند

28پالک-تقاطع ابوذر-لوله
500500اکرم هریوندیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

62
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

عشایری چاه باشه
سازمان امور عشایر ایران200200اله داد افضلیصندوق کارآفرینی امید

63

صندوق خرد 

محلی روستای 

منصور آباد

20درمیانخراسان جنوبی
روستای منصور - درمیان 

آباد
صندوق کارآفرینی امید200200الهام خسرویصندوق کارآفرینی امید

64

صندوق خرد 

محلی روستای 

امیراباد

صندوق کارآفرینی امید200200الهام محمودیصندوق کارآفرینی امیدامیراباد- طبس دیهوک55طبسخراسان جنوبی

65

صندوق خرد 

محلی روستای 

النو

صندوق کارآفرینی امید200200الهه قربانیصندوق کارآفرینی امیدسربیشه درح روستای النو15سربیشهخراسان جنوبی

66

واحد اصالح 

نژادو پرورش 

گاو شیری

2سرایانخراسان جنوبی
-آیسک - شهرستان سرایان 

 موتور پمپ اتفاق
وزارت جهاد کشاورزی800800ام البنین مالکیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی150150ام البنین اکبریصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس67

68

احداث مزرعه 

 هکتاری 5

کشت زعفران

8خوسفخراسان جنوبی
شهرستان - خراسان جنوبی

خوسف روستای تقاب
بانک کشاورزی

ام البنین خواجه 

عبدالهی
وزارت جهاد کشاورزی25002500

69
صندوق خرد 

محلی روستایی
صندوق کارآفرینی امید200200ام البنین ذاکرصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای همند20بیرجندخراسان جنوبی

160160ام البنین رضاییصندوق کارآفرینی امیدروستای چهارفرسخ2نهبندانخراسان جنوبیگلدوزی سنتی70
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



71

احداث و بهره 

برداری از واحد 

گلخانه مقیاس 

کوچک 

صیفیجات

1فردوسخراسان جنوبی
خیابان ولی - باغستان علیا 

18عصر 
وزارت جهاد کشاورزی500500ام السلمه حسین پورپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی15001500امان اله سنگچولیبانک کشاورزیروستای دیهشک-طبس2طبسخراسان جنوبیخرید گاو شیری72

73
پرورش بز 

اصالح شده
وزارت جهاد کشاورزی200200امراله محمدیبانک کشاورزیعشق اباد روستای نجات اباد1طبسخراسان جنوبی

سازمان امور عشایر ایران500500امنه احمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای اناران2نهبندانخراسان جنوبیپرورش گوسفند74

75
پرورش بز سانن 

(اصالخ نژادی )
وزارت جهاد کشاورزی900900امید ابراهیمیبانک کشاورزیفردوس روستای سرند2فردوسخراسان جنوبی

76

خرید بز شیری 

سانن بظرفیت 

راس 34

مولدوبهسازی 

ونوسازی جایگاه

2طبسخراسان جنوبی
طبس گلشن بخش 

دستگردان روستای تپه طاق
سازمان امور عشایر ایران15001500امید برهانی مقدمبانک کشاورزی

77

احداث سفره 

خانه سنتی 

شهریار

12فردوسخراسان جنوبی
باغشهر -شهرستان فردوس

حاشیه میدان غدیر- اسالمیه
70007000امیدرضا جهندهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

78

ساخت و تولید 

ادوات 

مکانیزاسیون 

کشاورزی

11قایناتخراسان جنوبی
شهرک صنفی -قاین

روستای مهمویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت70007000امیر حقگوصندوق کارآفرینی امید

79

کارگاه فیلتر 

هوای ماشین 

سبک و ماشین 

آالت کشاورزی

4بیرجندخراسان جنوبی

- بیرجند - خراسان جنوبی 

نبش - روستای چهکند 

سلمان فارسی

وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500امیر خرم نژادصندوق کارآفرینی امید



80
تولید مصنوعات 

چوبی
2قایناتخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی

روستای مهمویی-- قاین
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000امیر شوکتیانصندوق کارآفرینی امید

81

پرورش 

شترمرغ مولد 

به 

قطع150ظرفیت

ه

وزارت جهاد کشاورزی2190021900امیر عابدیانبانک کشاورزیموتورپمپ عابدیان-بشرویه20بشرویهخراسان جنوبی

82

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد دام 

توسعه پرورش )

(گوسفند داشتی

1سرایانخراسان جنوبی
خراسان جنوبی سرایان 

روستای زنگو پیروزآباد
وزارت جهاد کشاورزی640640امیر قاسمیبانک کشاورزی

83

پرورش ماهیان 

گرمابی به 

تن3ظرفیت

2زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
وزارت جهاد کشاورزی200200امیر محمد ناصریصندوق کارآفرینی امید

84

خدمات مدرن 

سازی 

- کشاورزی 

تولیدلوله های 

پالستیکی برای 

حوزه ی 

کشاورزی

پست بانکشهرک صنعتی سربیشه5سربیشهخراسان جنوبی
امیرخسرو خسروی 

راد
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

85
احداث پست 

بانک
2سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان روستای چرمه
500500امین اله عباسیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

86

صندوق خرد 

محلی روستایی 

مردان فلک

32قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای فلک
صندوق کارآفرینی امید400400امین صبوحیصندوق کارآفرینی امید



87

پرورش بره 

پرواری اصالح 

نژاد شده 

(راس100)

3قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاینات 

بخش مرکزی روستای 

گرماب

سازمان امور عشایر ایران800800انسیه محمدپورنادیبانک کشاورزی

88
کشت و توسعه 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی900900انسیه موسویپست بانکروستای همند- نهبندان 2نهبندانخراسان جنوبی

2قایناتخراسان جنوبیفرش دست باف89
شهرستان قاین روستای 

محمدآباد علم
وزارت صنعت، معدن و تجارت800800انسیه یعقوبیبانک کشاورزی

90

پرواربندی 

 400صنعتی 

راسی بره

8بیرجندخراسان جنوبی

- بیرجند - خراسان جنوبی 

جنب چاه - دشت بجد 

چاجی

وزارت جهاد کشاورزی67006700ایمان مظهریبانک کشاورزی

91
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200آرزو معتمدبانک کشاورزیبیرجند روستای حاجی آباد1بیرجندخراسان جنوبی

92
تولید گاز 

اکسیژن
5قایناتخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی

روستای فیروزآباد-قاین
وزارت صنعت، معدن و تجارت32503250آسیه اباذریصندوق کارآفرینی امید

93
تولید شیره 

انگور
1سرایانخراسان جنوبی

شهرستان سرایان روستای 

نوبهار
وزارت جهاد کشاورزی10001000آسیه اسدیصندوق کارآفرینی امید

94

پرورش زنبور 

عسل جهت 

برداشت عسل 

طبیعی

وزارت جهاد کشاورزی300300آسیه حسن پوربانک کشاورزیروستای گستج1فردوسخراسان جنوبی

95

تاسیس 

داروخانه روزانه 

دکتر آسیه 

سیروسی

6زیرکوهخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان زیرکوه شهر 

حاجی آباد

20002000آسیه سیروسیصندوق کارآفرینی امید
وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی

96

تجهیز و راه 

اندازی اقامتگاه 

بوم گردی 

متعلق به خانم 

آسیه کمالی

2زیرکوهخراسان جنوبی
بخش - شهرستان زیرکوه 

روستای افین- زهان 
500500آسیه کمالیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



97
تولید آجر و 

آهک
2طبسخراسان جنوبی

طبس بخش مرکزی 

روستای عزیز آباد جنب 

جاده طبس یزد

پست بانک
آقاحسین مظلومی 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000

98

احداث و بهره 

برداری گوسفند 

 رأسی 1000

اصالح نژاد شده

10خوسفخراسان جنوبی
اراضی روستای . خوسف 

.کالته ملک 
وزارت جهاد کشاورزی1270012700آمنه دستیگردیپست بانک

99

تجهیز کارگاه 

تولیدی فرش 

دستباف

12فردوسخراسان جنوبی
خیابان - اسالمیه - فردوس 

همافران
وزارت صنعت، معدن و تجارت800630آمنه غالمیبانک توسعه تعاون

5050آمنه کاظمیپست بانکسربیشه روستای مس گران1سربیشهخراسان جنوبیبافت گلیم100
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

101

خدمات 

بازرگانی 

وبازاریابی 

محصوالت 

کشاورزی ودامی

وزارت جهاد کشاورزی80008000باقر جعفری پوربانک کشاورزینهبندان روستای خوانشرف20نهبندانخراسان جنوبی

102

بهسازی 

وتجهیز بارگاه 

زرشک خشک 

کنی

2بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی بیرجند 

بخش مر کزی دهستان 

القورات روستای ماهوک

وزارت جهاد کشاورزی10001000باقر جهانیبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100بتول خالوئیپست بانکطبس روستای خسروآباد1طبسخراسان جنوبیقالیبافی103

104

پرورش ماهی 

در استخرهای 

دو منظوره

1قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

اراضی . بخش مرکزی

روستای آفریز

وزارت جهاد کشاورزی150150بتول رئوفی فردصندوق کارآفرینی امید

105
کارگاه تولید 

فرش دستبافت
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500برات اله باقریبانک توسعه تعاونطبس روستای بهشت آباد15طبسخراسان جنوبی



106

خدمات 

تخصصی و فنی 

مهندسی دام 

پزشکی

2قایناتخراسان جنوبی

خیابان  –آرین شهر 

ارایه ی  – 6جانبازان پالک 

خدمات به روستا های این 

منطقه

وزارت جهاد کشاورزی450450بهاره جعفریصندوق کارآفرینی امید

5قایناتخراسان جنوبیتولید بستنی107

خزاسان جنوبی شهرستان 

قاینات بخش سده روستای 

(شهرک هاشمیه)بادامک

بانک توسعه تعاون
بهرام صفوتی اورته 

چشمه
وزارت صنعت، معدن و تجارت17501750

3طبسخراسان جنوبیپرورش بز سانن108

شهرستان طبس عشق آباد 

روستای معدن علی مراد 

 دشت 2چاه موتور شماره 

میانتکاپ

وزارت جهاد کشاورزی15001500بهروز برهانی مقدمبانک کشاورزی

109

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بارنجگان
سازمان امور عشایر ایران200200بهروز داوود اسدالهیصندوق کارآفرینی امید

110

احداث وبهره 

برداری واحد 

گلخانه ای 

صیفیجات

4نهبندانخراسان جنوبی
 جاده قدیم 17کیلومتر 

نهبندان بیرجند
وزارت جهاد کشاورزی40004000بهزاد پروانهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی40004000بهنام عرب عنانیبانک کشاورزیشهرستان سربیشه شهر مود8سربیشهخراسان جنوبیگاوداری111

وزارت جهاد کشاورزی150150بی بی زهرا حسینیصندوق کارآفرینی امیداریش- خوسف1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس112

113
پرورش بز 

اصالح شده
2طبسخراسان جنوبی

طبس بخش مرکزی 

روستای محمدآباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000بی بی لیال ارغوانیبانک کشاورزی

114
کارخانه تولید 

سولفات سدیم
وزارت صنعت، معدن و تجارت1900019000بیژن زاهد انارکیبانک توسعه تعاونبشرویه34بشرویهخراسان جنوبی

115
پرورش شتر 

مرغ توام
5درمیانخراسان جنوبی

 جاده 8کیلومتر-گزیک

گزیک اسدیه
وزارت جهاد کشاورزی22502250پرویز سرحدیپست بانک

116
صنایع دستی 

(تکه دوزی)
300300پری نیکروپست بانکروستای چهارفرسخ-نهبندان2نهبندانخراسان جنوبی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

117

صندوق خرد 

محلی روستایی 

سرند

صندوق کارآفرینی امید200200تکتم نوروزیانصندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای سرند38فردوسخراسان جنوبی



118
 30گاو شیری 

راسی
7بیرجندخراسان جنوبی

 - کلیومتری بیرجند 15

مجتمع گاو- بیرجند اسدیه   

شیری دشت مرک

وزارت جهاد کشاورزی72007200ثریا زنگوئیبانک کشاورزی

119

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بقرایی
سازمان امور عشایر ایران200200جان محمد دالکهصندوق کارآفرینی امید

120
پرواربندی دام 

سبک
1بیرجندخراسان جنوبی

بخش مرکزی .بیرجند

روستای خوشینه
سازمان امور عشایر ایران200200جعفر خورشیدی نیاصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200جعفر علی محمدیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای نوفرست1بیرجندخراسان جنوبیزنبورداری121

122

پرورش 

گوسفند داشتی 

 30واصالح نژاد 

راسی

1خوسفخراسان جنوبی
خوسف روستای کریم آباد 

ماژان
وزارت جهاد کشاورزی200200جمشید جمالیبانک کشاورزی

123

گاوداری 

گوساله پرواری 

 راسی50

وزارت جهاد کشاورزی13001300جمشید شمس آبادیبانک کشاورزیروستای شمس آباد-بیرجند2بیرجندخراسان جنوبی

124
پرورش زنبور 

عسل
1سرایانخراسان جنوبی

روستای - شهرستان سرایان 

سراب
وزارت جهاد کشاورزی12121212جمیله عابدین زادهپست بانک

125

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

1بشرویهخراسان جنوبی
موتورپمپ ذوالحاج -بشرویه

و نظریان
وزارت جهاد کشاورزی603603جواد تفقدی نظریانپست بانک

126

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ اسالم - بشرویه 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی800800جواد رستمیانبانک کشاورزی

127

تاسیس و 

تجهیز و داه 

اندازی واحد 

پرورش زنبور 

عسل

1فردوسخراسان جنوبی
- شهرستان فردوس 

روستای گستج
وزارت جهاد کشاورزی200200جواد زاهدی گستجصندوق کارآفرینی امید



128

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد 

گوسفند 

توسعه )داشتی

پرورش 

(گوسفند داشتی

1سرایانخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان سرایان بخش 

آیسک موتور پمپ گلشن

وزارت جهاد کشاورزی300300جواد زهراییصندوق کارآفرینی امید

129

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
خیابان امام - ارسک 

جنب سپاه- خمینی 
وزارت جهاد کشاورزی560560جواد ساالری رحیمیبانک کشاورزی

130
پرورش گاو 

شیری
3بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

بیرجند بخش مرکزی 

دهستان القورات روستای 

پیرانج

وزارت جهاد کشاورزی16001600جواد غریبیپست بانک

131

احداث یک 

هکتار مزرعه 

گل نرگس

2طبسخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

طبس روستای کریت
وزارت جهاد کشاورزی14701470جواد فتوتیبانک کشاورزی

132
پرورش بز 

اصالح شده
1طبسخراسان جنوبی

طبس بخش مرکزی 

روستای خسروآباد
وزارت جهاد کشاورزی500500جواد قاینیصندوق کارآفرینی امید

133

توزیع و خرید 

نهاده های 

کشاورزی

5خوسفخراسان جنوبی
شهرستان خوسف ماژان 

روستای اصغریه
وزارت جهاد کشاورزی36003600جواد محمودیپست بانک

134

پرورش شتر 

 150)مرغ مولد 

(قطعه 

وزارت جهاد کشاورزی65006500جواد مراد پوربانک کشاورزیروستای رزمندگان-مود 11سربیشهخراسان جنوبی

135

فراورده های 

-مصالح معدنی 

 قطعات بتنی 

پیش ساخته و 

پازل

100خوسفخراسان جنوبی

خراسان جنوبی ،بیرجند ، 

 – جاده خوسف 6کیلومتر 

خور

وزارت صنعت، معدن و تجارت5500055000جواد نیکنامبانک توسعه تعاون



136

کشت گیاهان 

دارویی 

هکتار 1.5

زرشک

وزارت جهاد کشاورزی160160حاجی رضا پاکروبانک کشاورزیروستای علی اباد1سربیشهخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی150150حاجی یداله نخعیصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس137

138

مجتمع تولیدی 

خدماتی فرش 

دستباف

105بیرجندخراسان جنوبی

ابتدای خیابان - بیرجند

روبروی راهنمایی و - شهدا

قالیکده- رانندگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت94929492حامد احرارىپست بانک

139

مجموعه 

ورزشی ، 

تفریحی ، 

رفاهی و 

گردشگری 

کویران طبس

8طبسخراسان جنوبی

خراسان جنوبی طبس 

 جاده طبس به 12کیلومتر 

روستای خرو

وزارت ورزش و جوانان55005500حامد اشرفیانپست بانک

140
پرورش زنبور 

عسل
2سرایانخراسان جنوبی

شهرستان _خراسان جنوبی

روستای بسطاق_سرایان 
وزارت جهاد کشاورزی500500حامد رمضانی نسبصندوق کارآفرینی امید

141

احداث و بهره 

برداری واحد 

پرورش شتر 

مرغ صنعتی

7درمیانخراسان جنوبی

- طبس مسینا- درمیان

کیلومتری اسدیه بطرف 19

چاه به کشت -طبس مسینا

بهره ور

وزارت جهاد کشاورزی42004200حامد قاسمی طبسصندوق کارآفرینی امید

142
را400پرواربندی

سی بره
2بیرجندخراسان جنوبی

جاده 12بیرجند کیلومتر

سمت -بیرجند مشهد 

راست جاده جنب سنگبری 

-قنات کریم اباد -سجیل

پرواربندی حبیب اله حسین 

پور

وزارت جهاد کشاورزی20002000حبیب اله حسین پورپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حبیبه اعراب شیبانیصندوق کارآفرینی امیدطبس روستای حلوان2طبسخراسان جنوبیقالی بافی143

144

صندوق خرد 

محلی روستایی 

ماژان

صندوق کارآفرینی امید200200حبیبه آلمانی مهموییصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای مهمویی20بیرجندخراسان جنوبی



145

خرید بز شیری 

سانن بظرفیت 

راس 34

مولدوبهسازی 

ونوسازی جایگاه

1طبسخراسان جنوبی
شهرستان طبس شهر عشق 

اباد روستای تپه طاق
سازمان امور عشایر ایران500500حجت اله حاجی لقابانک کشاورزی

146

احداث واحد 

پرورش بز 

اصالح )رأس۲۰

(نژاد

1سرایانخراسان جنوبی
سرایان آیسک روستای 

بغداده
سازمان امور عشایر ایران160160حجت رحیمیبانک کشاورزی

147
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150حجی محمد کرمیصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی150150حجی محمد یوسفیصندوق کارآفرینی امیدسرپرچ1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس148

149
گوسفند داشتی 

اصالح نژاد
2نهبندانخراسان جنوبی

مجتمع پرواربندی -نهبندان

شیشک
وزارت جهاد کشاورزی500500حسن احسانیصندوق کارآفرینی امید

150
پرورش دام 

(شتر)سنگین 
3نهبندانخراسان جنوبی

شهرستان ,خراسان جنوبی 

بخش شوسف ,نهبندان

روستای گرم تمام ده.

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسن اردونی مفردبانک کشاورزی

151
پرورش شتر 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی13001300حسن افشاریانصندوق کارآفرینی امیدنهبندان مجتمع شترداری2نهبندانخراسان جنوبی

152
پرورش 

شترمرغ پرواری
2طبسخراسان جنوبی

طبس بخش دیهوک 

روستای اسفندیار
وزارت جهاد کشاورزی800800حسن اله دختپست بانک

153

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای نوزاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حسن امانیصندوق کارآفرینی امید

154
پرورش شتر 

شیری
10بیرجندخراسان جنوبی

- بیرجند جاده زاهدان 

دشت بجد- روستای بجد 
وزارت جهاد کشاورزی60006000حسن آریانابانک کشاورزی



155

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده داشتی

وزارت جهاد کشاورزی500500حسن بخشیانبانک کشاورزیزیرک اباد1طبسخراسان جنوبی

156
 30گاو شیری 

راسی
4بیرجندخراسان جنوبی

 - کلیومتری بیرجند 15

مجتمع گاو- بیرجند اسدیه   

شیری دشت مرک

وزارت جهاد کشاورزی72007200حسن برزگریبانک کشاورزی

157

ایجاد واحد 

پرورش دام 

سبک گوسفند 

داشتی اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسن بنی اسدی نژادپست بانکروستای چاحوض کالته شور2بیرجندخراسان جنوبی

سازمان امور عشایر ایران200200حسن بیکیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند..روستای رزق آباد 1بیرجندخراسان جنوبیپرواربندی158

159

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی اصالح 50

نژاد

1بیرجندخراسان جنوبی
- چاه مصلحی- بیرجند

امیریه
وزارت جهاد کشاورزی640640حسن حاجی ابادیبانک کشاورزی

160
پرورش زنبور 

(کندو50)عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200حسن حسن پورصندوق کارآفرینی امیدروستای فال1سربیشهخراسان جنوبی

161
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه شهرک 

بمرود
صندوق کارآفرینی امید

حسن خسروی 

خوشینه
سازمان امور عشایر ایران200200

162
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران200200حسن دالکهصندوق کارآفرینی امید

163
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه شهرک 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران240240حسن راه برپست بانک



164

احداث و بهره 

برداری واحد 

پرورش بره 

راس300پرواری

صنعتی )ی

(پرواربندی

وزارت جهاد کشاورزی36503650حسن رجبیصندوق کارآفرینی امیدبمرود4زیرکوهخراسان جنوبی

165

پرورش گاو 

شیری و اصالح 

نژاد

2طبسخراسان جنوبی
طبس روستای محمد آباد 

مشاع شهید مطهری
وزارت جهاد کشاورزی20002000حسن رحیمیبانک کشاورزی

166

پرواربندی بره 

راسی 20

عشایری

سازمان امور عشایر ایران200200حسن رضا حسینپورصندوق کارآفرینی امیدآبیز1زیرکوهخراسان جنوبی

167
پرورش گاو 

راس20شیری
4قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

شهرستان قاین بخش 

مجتمع گاو شیری. مرکزی

وزارت جهاد کشاورزی34403440حسن رضاییبانک کشاورزی

168

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
 - (ع)بلوار امام رضا- ارسک 

4 (ع)امام رضا
وزارت جهاد کشاورزی12231223حسن رمضانی مالدارپست بانک

169

کارگاه تولید 

دست سازه 

های چوبی

1قایناتخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

قاینات روستای اسفشاد
300300حسن صادقصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

170

پروار بندی و 

اصالح نژاد دام 

 راس بره130

4سربیشهخراسان جنوبی

خراسان جنوبی بیرجند 

شهرستان سربیشه روستا ی 

درح چاه شماره یک نیزه گاو

وزارت جهاد کشاورزی15521552حسن صالحیبانک کشاورزی

171

پرورش 

زنبورعسل 

 کلنی200

2بیرجندخراسان جنوبی
- بیرجند - خراسان جنوبی 

رزگ- روستای فالرگ 
وزارت جهاد کشاورزی960960حسن صفریبانک کشاورزی

172
جمع آوری و 

حمل شیر
2طبسخراسان جنوبی

طبس بخش مرکزی 

روستای کریت
وزارت جهاد کشاورزی23502350حسن عباسیصندوق کارآفرینی امید

173
توسعه و تجهیز 

پرورش بوقلمون
2بشرویهخراسان جنوبی

موتور پمپ حاجی -بشرویه

1آباد
وزارت جهاد کشاورزی800800حسن فرخ پورصندوق کارآفرینی امید



174
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی200200حسن فلکی نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای فلک-قاین1قایناتخراسان جنوبی

175

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسن قاسمیبانک کشاورزیروستای غنی اباد- بشرویه 3بشرویهخراسان جنوبی

176
پرورش گاو 

شیری
2بشرویهخراسان جنوبی

جنب جاده -رقه-بشرویه

اصلی رقه و جاده نوخانیک
وزارت جهاد کشاورزی13001300حسن کریمیبانک کشاورزی

177

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی 

توسعه پرورش )

(گوسفند داشتی

2سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش سه قلعه چاه 

موتور رضاییه

سازمان امور عشایر ایران15001500حسن مختاری پورصندوق کارآفرینی امید

178
پرورش زنبور 

عسل
2بیرجندخراسان جنوبی

- شهرستان بیرجند 

روستای حاجی اباد
صندوق کارآفرینی امید

حسن میرزایی شیخ 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی500500

وزارت جهاد کشاورزی150150حسن نخعیصندوق کارآفرینی امیددستگرد1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس179

180

پرورش 

گوسفند 

اصالح )داشتی

(نژاد

1درمیانخراسان جنوبی

- شهرستان درمیان 

دهستان قهستان روستای 

مسک

وزارت جهاد کشاورزی500500حسن نوروزپورپست بانک

181

پروار بندی دام 

سبک داشتی 

راسی25

سازمان امور عشایر ایران200200حسن نوریصندوق کارآفرینی امیدشهرستان زیرکوه1زیرکوهخراسان جنوبی

182

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیکوه روستای 

گزخت
سازمان امور عشایر ایران200200حسن یاری تجنودصندوق کارآفرینی امید

183

مجتمع 

خدماتی رفاهی 

بین راهی

30نهبندانخراسان جنوبی
محور نهبندان 85کیلومتر 

بیرجند
بانک توسعه تعاون

حسنعلی سردشتی 

بیرجندی
3000030000

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای



184
پرورش بز 

اصالح شده
وزارت جهاد کشاورزی500500حسین احمدیصندوق کارآفرینی امیدعشق اباد خداافرید1طبسخراسان جنوبی

185
بسته بندی و 

فراوری زعفران
12زیرکوهخراسان جنوبی

روستای - حاجی آباد 

اردکول
وزارت جهاد کشاورزی1550015500حسین اسفرقیبانک کشاورزی

186
پروار بندی بره 

راسی25
سازمان امور عشایر ایران200200حسین افضلیصندوق کارآفرینی امیدشهرک بمرود1زیرکوهخراسان جنوبی

187

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی14001400حسین افضلی نژادبانک کشاورزیروستای امیراباد2بیرجندخراسان جنوبی

188
پرواربندی بره 

 رأسی۲۰۰
وزارت جهاد کشاورزی15001500حسین امانتیبانک کشاورزیسرایان1سرایانخراسان جنوبی

189

اصالح و 

نوسازی باغات 

پسته

4سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش سه قلعه 

موتور پمپ شهید رستمی

وزارت جهاد کشاورزی22482248حسین ایرانپناهپست بانک

190
احداث مزرعه 

 هکتار5زعفران 
وزارت جهاد کشاورزی24002400حسین آهنیبانک کشاورزیروستای سلطانی- نهبندان4نهبندانخراسان جنوبی

191

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران200200حسین بهرام نیاصندوق کارآفرینی امید

192
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150حسین جعفریصندوق کارآفرینی امیدمهدیه1خوسفخراسان جنوبی

193
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین حسین زادهصندوق کارآفرینی امیدمجتمع اکبرآباد-نهبندان3نهبندانخراسان جنوبی

194

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد دام 

توسعه پرورش )

(گاو شیری

1سرایانخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان سرایان بخش سه 

قلعه روستای دوست اباد

وزارت جهاد کشاورزی461461حسین حسین زادهپست بانک



195

پرورش 

گوسفند داشتی 

راس40

1قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

بخش . شهرستان قاین

مرکزی روستای بزناباد

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین حلمیبانک کشاورزی

196

واحد پرورش 

 99شتر شیری 

نفر

5خوسفخراسان جنوبی
شهرستان خوسف جلگه 

ماژان روستای گارجگان
وزارت جهاد کشاورزی59965996حسین حیدریپست بانک

197

پرورش گاو 

 (سنتی)شیری 

راس3

1قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای خونیک تجن
صندوق کارآفرینی امید

حسین خزاعی 

خونیک
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی616616حسین خسرویپست بانکروستا سهل اباد2نهبندانخراسان جنوبیزنبور عسل198

199

تولید 

محصوالت 

ام دی  )چوبی

(اف

2قایناتخراسان جنوبی
شهرستان - خراسان جنوبی

روستای مهمویی-قاین
بانک توسعه تعاون

حسین خسروی 

نوغاب
وزارت صنعت، معدن و تجارت990990

200
شتر داشتی 

 نفر5مولد 
1بیرجندخراسان جنوبی

-خیابان امام علی - امیرآباد 

انتهای -  کوچه عدالت 

کوچه

وزارت جهاد کشاورزی500500حسین دره کیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین دهقانیصندوق کارآفرینی امیدروستای بیچند2نهبندانخراسان جنوبیشتر داشتی201

202

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی517517حسین رستمیانبانک کشاورزیروستای اسالم آباد- بشرویه 2بشرویهخراسان جنوبی

203

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

3بشرویهخراسان جنوبی
- بخش ارسک - بشرویه 

موتور پمپ اسالم آباد
وزارت جهاد کشاورزی12481248حسین رمضانی مالدارپست بانک

204
پرورش گاو 

راس20شیری
1قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

روستای . شهرستان قاین

خضری میم

وزارت جهاد کشاورزی700700حسین رنجبربانک کشاورزی

205

پرورش گاو 

شیری و اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی11001100حسین رهیدهبانک کشاورزیعشق اباد کامرانیه2طبسخراسان جنوبی



206

طرح آماده 

سازی پسته با 

تن1000ظرفیت

 در سال

19بشرویهخراسان جنوبی
موتورپمپ سپیده -بشرویه

ریگ
وزارت جهاد کشاورزی2500025000حسین روحبخشبانک کشاورزی

207

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش )نژاد

(دوقلوزا

1بشرویهخراسان جنوبی
قنات کالته -ارسک-بشرویه

نو
وزارت جهاد کشاورزی800800حسین ساالررحیمیبانک کشاورزی

1طبسخراسان جنوبیپرورش بز سانن208
طبس بخش مرکزی 

روستای دشتغران
وزارت جهاد کشاورزی550550حسین سعادتیانبانک کشاورزی

209

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه بخش 

زهان روستای دعوت
سازمان امور عشایر ایران200200حسین شورابیصندوق کارآفرینی امید

210

پرورش 

گوسفند 

واصالح نژاد

1بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ دو -بشرویه

موتوری
وزارت جهاد کشاورزی560560حسین شیرزادهبانک توسعه تعاون

211

تراشکار ی 

وبازسازی 

ادوات و ماشین 

آالت کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت24002400حسین طالبیبانک کشاورزیحاجی آباد4زیرکوهخراسان جنوبی

212

توسعه و تجهیز 

باجه پست 

بانک روستای 

چهارفرسخ

1نهبندانخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

نهبندان روستای چهارفرسخ
400400حسین عباسیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

213

فرآوری 

محصوالت 

بسته )باغی

(بندی زعفران

1قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای خونیک تجن
وزارت جهاد کشاورزی300300حسین عربصندوق کارآفرینی امید

214
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

بارنجگان
سازمان امور عشایر ایران240240حسین علی گرگیبانک توسعه تعاون



وزارت جهاد کشاورزی12001200حسین قربانیبانک کشاورزیروستای دشتغران-طبس2طبسخراسان جنوبیخرید گاو شیری215

216

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

2زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان - خراسان جنوبی

بمرود- زیرکوه
وزارت جهاد کشاورزی10001000حسین قربانی بمرودصندوق کارآفرینی امید

217

تجهیز و تکمیل 

واحد اقامنی 

گردشگری و 

بوم گردی

4فردوسخراسان جنوبی
روستای گردشگری باغستان 

علیا
20002000حسین قیومی شریفیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

218
بومی گردی 

روستایی
70727072حسین کفاش زادهپست بانکروستای چهارده پایین5بیرجندخراسان جنوبی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

219

پرورش دام 

سنگین شتر 

 نفر50داشتی 

4نهبندانخراسان جنوبی
نهبندان روستای مهدی اباد 

چاه موتور بهادر  ی
وزارت جهاد کشاورزی34503450حسین هاشمزهیبانک توسعه تعاون

220
پرورش زنبور 

کلنی200عسل
صندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای نوفرست5بیرجندخراسان جنوبی

حسینعلی علی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

221
تولید و 

استحصال عسل
2بیرجندخراسان جنوبی

جاده 20کیلومتر_بیرجند

زاهدان روستای نوفرست
بانک توسعه تعاون

حسینعلی علی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی11251125

222

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

صندوق کارآفرینی امیدشهرستان زیرکوه1زیرکوهخراسان جنوبی
حسینعلی کامکار 

دالکه
سازمان امور عشایر ایران200200

223

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده داشتی

وزارت جهاد کشاورزی180180حسینعلی محمدزادهبانک کشاورزیعشق اباد نجات اباد1طبسخراسان جنوبی

224

صندوق 

اعتبارات خرد 

زنان روستایی 

روم

40قایناتخراسان جنوبی
 _قاین  _خراسان جنوبی 

روستای روم
صندوق کارآفرینی امید400400حکیمه صفرزادهصندوق کارآفرینی امید



225

کارگاه ساخت 

کابینت و 

درودگری

3زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000حمزه حسینیصندوق کارآفرینی امید

226
توسعه استخر و 

پرورش ماهی
2نهبندانخراسان جنوبی

- بخش مرکزی- نهبندان 

روستای اکبراباد چاه موتور 

حمید دهدار

وزارت جهاد کشاورزی566566حمیدرضا دهداربانک توسعه تعاون

227
پرواربندی دام 

سبک
1بیرجندخراسان جنوبی

بخش - شهرستان بیرجند

روستای خوشینه- مرکزی
سازمان امور عشایر ایران200200حمید اصغریصندوق کارآفرینی امید

228

تکمیل و تجهیز 

واحد پرورش 

 )قارچ خوراکی 

 230با ظرفیت 

(تن در سال

2سربیشهخراسان جنوبی

سربیشه مود اراضی روستای 

هریوند واحد پرورش قارچ 

خوراکی جناغی

وزارت جهاد کشاورزی16001600حمید جناغیبانک کشاورزی

229
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی50005000حمید حسین زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای چاهداشی4نهبندانخراسان جنوبی

5بیرجندخراسان جنوبیدرودگری230
خراسان جنوبی بیرجند 

روستای حسین آباد باقران
وزارت صنعت، معدن و تجارت19201920حمید خراشادیزادهصندوق کارآفرینی امید

231

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

2بیرجندخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی 

- بخش مرکزی - بیرجند 

روستای روشناوند- فشاررود 

وزارت جهاد کشاورزی900900حمید زنگوئی مطلقپست بانک

232

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی

خیابان امام - ارسک 

کوی شهید  - (ع)رضا

مظفری

بانک کشاورزی
حمید ساالری 

رحیمی
وزارت جهاد کشاورزی860860

233

کاشت نهال و 

ایجاد باغ 

زرشک 

هکتار1.5

وزارت جهاد کشاورزی144144حمید سلطانیبانک کشاورزیروستای گورید باال1سربیشهخراسان جنوبی



234

تولیدبنتونیت 

دانه 

و(گرانول)بندی

بنتونیت دانه 

شکری

8فردوسخراسان جنوبی

کیلومتری جاده فردوس70 -

 دیهوک،معدن بنتونیت

گدارپنبه کش

وزارت صنعت، معدن و تجارت65006500حمید قهرمانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی900900حمید مهدی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای حیدراباد-نهبندان2نهبندانخراسان جنوبیشتر داشتی235

وزارت جهاد کشاورزی40004000حمیدرضا مالکیبانک کشاورزیمجتمع گلخانه-نهبندان6نهبندانخراسان جنوبیگلخانه236

237

تولید پودر 

میکرونیزه بال 

کلی

15طبسخراسان جنوبی

- روستای رباط خان- طبس

واحد صنعتی معادن شرکت 

سورا وجین عقیق

وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000حمیدرضا معصومیپست بانک

238

اصالح الگوی 

پرورش )نژاد 

(گوسفند

بانک کشاورزیسرایان موتور پمپ زمزم1سرایانخراسان جنوبی
حمیدرضا مقیمی 

چاهک
وزارت جهاد کشاورزی150150

239
تولید و توزیع 

فرش دستباف
40طبسخراسان جنوبی

جمز خیابان شهید ساالری 

دبستان شهید بیکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت40004000حمیدرضا نظریبانک توسعه تعاون

240
پرواربندی 

راسی500بره
3زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستانزیرکوه روستای 

گزخت
وزارت جهاد کشاورزی28002800حمیدرضا یاریبانک کشاورزی

241

صندوق خرد 

محلی زنان 

روستای آفریز

صندوق کارآفرینی امید400400حمیده جمالیصندوق کارآفرینی امیدقاین روستای آفریز60قایناتخراسان جنوبی

1بیرجندخراسان جنوبیکارگاه بافندگی242

روستای حاجی -بیرجند

پالک -3خیابان سلمان-آباد

9

100100حمیده خدادادصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

243

صندوق خرد 

محلی روستایی 

خانیک

صندوق کارآفرینی امید200200حمیده عامریصندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای خانیک37فردوسخراسان جنوبی



244

صندوق خرد 

محلی روستای 

5چاه شماره 

30سربیشهخراسان جنوبی
سربیشه روستای چاه شماره 

5
صندوق کارآفرینی امید400400حمیده علی دوستصندوق کارآفرینی امید

6بیرجندخراسان جنوبینساجی سنتی245

روستای حاجی آباد انتهای 

خیابان امام حسین سالن 

چند منظوره

21002100حوا دهقانصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

246
احداث مزرعه 

پرورش بوقلمون
1قایناتخراسان جنوبی

قاین بخش نیمبلوک نوغاب 

حاجی اباد
وزارت جهاد کشاورزی800800حوا صاحبیبانک توسعه تعاون

247

تاسیس و راه 

اندازی کارگاه 

تولید پوشاک

1فردوسخراسان جنوبی
- فردوس - خراسان جنوبی 

باغستان علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200حوا قطبیصندوق کارآفرینی امید

248

بسته بندی 

زرشک و 

خشکبار

7بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی، بیرجند، 

بخش مرکزی، دهستان 

القورات، روستای خنگ

وزارت جهاد کشاورزی20002000حیدر سمیعیانبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100خدیجه ابراهیم زادهصندوق کارآفرینی امیدرقه-ارسک-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی249

250

صندوق خرد 

محلی روستای 

چرمه

صندوق کارآفرینی امید200200خدیجه خویدارصندوق کارآفرینی امیدروستای چرمه-سرایان20سرایانخراسان جنوبی

1درمیانخراسان جنوبیکارگاه خیاطی251
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200خدیجه عباسیانصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی9898خدیجه عبداله زادهپست بانکروستای نیگنان-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیکشت زعفران252

253
 20گاو شیری 

راسی
3بیرجندخراسان جنوبی

 - کلیومتری بیرجند 15

مجتمع گاو- بیرجند اسدیه   

شیری دشت مرک

وزارت جهاد کشاورزی48004800خدیجه قدرتیبانک کشاورزی

254

صندوق خرد 

محلی زنان 

روستای 

شیرخند

صندوق کارآفرینی امید200200خدیجه محمدزادهصندوق کارآفرینی امیدزیرکوه روستای شیرخند12زیرکوهخراسان جنوبی



255

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه 

روستاگزخت
سازمان امور عشایر ایران240240خلیل عابد گزختبانک توسعه تعاون

256
صندوق خرد 

محلی روستایی
صندوق کارآفرینی امید200200خیرالنساء حسن زادهصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستاس آسو20بیرجندخراسان جنوبی

257

طرح توجیهی 

ایجاد بومگردی 

در منطقه 

نمونه 

گردشگری 

باغستان

3فردوسخراسان جنوبی

خراسان جنوبی، شهرستان 

فردوس، باغستان علیا، 

خیابان ولی عصر، ولی عصر 

6

15001500خیرالنساء مزدیبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

258

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

سازمان امور عشایر ایران200200درویش کمالی فرصندوق کارآفرینی امیدشهرستان زیرکوه1زیرکوهخراسان جنوبی

259

احداث کارگاه 

گلیم بافی و 

سایر صنایع 

دستی

2زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

اردکول
صندوق کارآفرینی امید

راضیه عابدینی 

حاجی آباد
200200

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

260
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدمهدیه1خوسفخراسان جنوبی

رامین صاحب نسق 

فاروجی
وزارت جهاد کشاورزی150150

261

صندوق خرد 

محلی روستایی 

دهنو

صندوق کارآفرینی امید200200ربابه عبدالهیصندوق کارآفرینی امیدروستای دهنو-نهبندان30نهبندانخراسان جنوبی

262

احداث واحد 

گوسفند داشتی 

(گوسفند و بز)

1سرایانخراسان جنوبی
سرایان سه قلعه موتور پمپ 

دامداری سه قلعه
صندوق کارآفرینی امید

رجبعلی داروغه سه 

قلعه
وزارت جهاد کشاورزی900900

263

پرورش بز 

اصالح شده 

داشتی

وزارت جهاد کشاورزی200200رجبعلی صولتیبانک کشاورزیعشق اباد خداافرید1طبسخراسان جنوبی



264

توسعه و تجهیز 

کارگاه فرش 

بافی متمرکز و 

غیرمتمرکز

700فردوسخراسان جنوبی

اسالمیه ، باغستان ،خانکوک 

، طاهر آباد ، کجه، چانو ، 

بادامک و غیره

وزارت صنعت، معدن و تجارت92959295رجبعلی قنبریپست بانک

265
توسعه و کشت 

زعفران
وزارت جهاد کشاورزی150150رجبعلی نوریبانک توسعه تعاونروستای کرند-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

266

احداث وبهره 

برداری از واحد 

گلخانه خاکی 

صیفیجات

وزارت جهاد کشاورزی46004600رحمت اهلل زارعیبانک کشاورزیدشت احمد آباد-نهبندان4نهبندانخراسان جنوبی

267

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد دام 

توسعه پرورش )

(گوسفند داشتی

1سرایانخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان سرایان بخش 

آیسک روستای بغداده

وزارت جهاد کشاورزی300300رحمت بیابانیصندوق کارآفرینی امید

268

پرورش 

گوسفند 

راس45داشتی

1قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

روستای . شهرستان قاین

پهنایی

وزارت جهاد کشاورزی500500رحمت حاجی زادهبانک کشاورزی

269

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه شهر 

حاجی اباد
سازمان امور عشایر ایران240240رحیم امین پوربانک توسعه تعاون



270

تامین تجهیزات 

و خرید مواد 

اولیه جهت 

درمانگاه 

دامپزشکی و 

مرکز 

واکسیناسیون 

باران

1خوسفخراسان جنوبی

خوسف، بین امام خمینی 

، درمانگاه 16 و 14

دامپزشکی و مرکز مایه 

کوبی باران

پست بانک
رشید پورمهدی 

چلیکدانی
وزارت جهاد کشاورزی400400

271

احداث واحد 

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد شده 

 راسی نژاد 130

افشاری

وزارت جهاد کشاورزی10701070رضا ابراهیمیپست بانکروستای مهدیه خوسف3خوسفخراسان جنوبی

272
واحد پرورش 

گوسفند داشتی
1سرایانخراسان جنوبی

روستای - شهرستان سرایان 

حجت آباد
سازمان امور عشایر ایران10001000رضا اقبالی پوربانک کشاورزی

273
بارگاه بهداشتی 

زرشک
وزارت جهاد کشاورزی200200رضا بخشیصندوق کارآفرینی امیدروستای دهیک-سربیشه 1سربیشهخراسان جنوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت120120رضا بکایی مظاهربانک توسعه تعاوندهشور1طبسخراسان جنوبیقالی بافی274

275

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه شهرک 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران200200رضا بلوچی بهلولیصندوق کارآفرینی امید

276
پرورش 

شترمرغ پرواری
4زیرکوهخراسان جنوبی

روستای - بخش مرکزی

حسین آبادخانم
وزارت جهاد کشاورزی750750رضا حسینیصندوق کارآفرینی امید

2بشرویهخراسان جنوبیپرورش گاو277
روستای بره های -بشرویه

شهرک صنعتی-موج
صندوق کارآفرینی امید

رضا حسینی نژاد 

محبتی
وزارت جهاد کشاورزی12001200

وزارت جهاد کشاورزی560560رضا رستمیانبانک کشاورزیاسالم آباد ارسک- ارسک 1بشرویهخراسان جنوبیمیش دوقلوزا278



279

طرح توسعه 

شرکت تعاونی 

تولیدی بانوان 

جاجیم بافت 

هزارگل قهستان

35قایناتخراسان جنوبی

شهرستان -خراسان جنوبی

شرکت -روستای روم-قائنات

تعاونی جاجیم هزارگل

98009800رضا رضاپورپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

280

احداث و بهره 

برداری از 

گلخانه خاکی 

صیفیجات

2درمیانخراسان جنوبی
بخش - شهرستان درمیان

روستای تشوند- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی54005400رضا زلیرانی فورگبانک کشاورزی

281

پرورش 

گوسفند داشتی 

راسی اصالح 70

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی700700رضا زنگوییپست بانکروستای افضل اباد- بیرجند2بیرجندخراسان جنوبی

282

پرورش 

گوسفند داشتی 

مولد اصالح نژاد

1بیرجندخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی 

- بخش مرکزی - بیرجند 

روستای روشناوند- فشاررود 

وزارت جهاد کشاورزی700700رضا زنگویی مطلقپست بانک

283
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی600600رضا کاظمی تباربانک کشاورزیبیرجند روستای نوفرست2بیرجندخراسان جنوبی

284

پرورش دام 

سبک و سنگین 

(شتر)

2نهبندانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

جاده نهبندان به -نهبندان 

چهارفرسخ مجتمع 

شترداری نهبندان

وزارت جهاد کشاورزی520520رضا مالدارپست بانک

285
ایجاد بادجه 

پست بانک
700700رضا محمدیپست بانکبیرجند روستای شوکت اباد2بیرجندخراسان جنوبی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

286

پرواربندی بره 

راسی 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بقرایی
سازمان امور عشایر ایران200200رضا مرادمردصندوق کارآفرینی امید



287

احداث واحد 

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد شده

2خوسفخراسان جنوبی

شهرستان -خراسان جنوبی

-جلگه ی ماژان - خوسف

روستای شاه محمود

وزارت جهاد کشاورزی600600رضا میرزایی شیخ ابادبانک کشاورزی

288

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ -ارسک-بشرویه

شهید مشفق
وزارت جهاد کشاورزی10001000رضا یوسفیبانک کشاورزی

289

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی300300رضوان اهچوکیپست بانککوره حمامی زاده-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

3نهبندانخراسان جنوبیپرورش آهو290
روستای -نهبندان 

چهارفرسخ
وزارت جهاد کشاورزی22212221رضوانه رضائیپست بانک

291

پرورش 

گوسفند 

 (سنتی)داشتی

 راس15

1قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای خونیک تجن
وزارت جهاد کشاورزی200200رضیه خزاعی خونیکصندوق کارآفرینی امید

292

صندوق خرد 

محلی روستای 

کسراب

صندوق کارآفرینی امید200200رقیه حیاتی بهلولیصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای کسراب15سربیشهخراسان جنوبی

293

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

1خوسفخراسان جنوبی

بخش - شهرستان خوسف

روستای - جلگه ماژان 

کالته عرب

وزارت جهاد کشاورزی200200رمضان جلگهءصندوق کارآفرینی امید

294

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

3بشرویهخراسان جنوبی
- بخش مرکزی - بشرویه 

موتور پمپ آزادگان
وزارت جهاد کشاورزی10001000رمضانعلی گزینیبانک کشاورزی

295

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
- بخش ارسک - بشرویه 

موتورپمپ خضر
پست بانک

روح اهلل رمضانی 

مالدار
وزارت جهاد کشاورزی508508

296
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150روح اهلل مالکیصندوق کارآفرینی امیدجومیان1خوسفخراسان جنوبی



297

پرورش دام 

گاو )سنگین 

شیری و 

(گوشتی 

2قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاینات 

بخش نیمبلوک روستای 

عشایری عباس آباد

سازمان امور عشایر ایران10001000روح اله عرب خزاعیپست بانک

298
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی20002000روح اله علیپورصندوق کارآفرینی امیدروستای سرند2فردوسخراسان جنوبی

299

پرورش 

گوسفند و بز 

 راسی 50

عشایری

1درمیانخراسان جنوبی
شهرستان درمیان روستای 

سرو
وزارت جهاد کشاورزی450450ریحان اربابی دستگردبانک کشاورزی

300
مجتمع اقامتی 

بوم گردی
5طبسخراسان جنوبی

خراسان جنوبی طبس 

روستای جوخواه بافت قدیم
10001000ریحانه آتش افروزپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

301

صندوق خرد 

محلی روستایی 

حسین آباد

صندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای حسین آباد24فردوسخراسان جنوبی
ریحانه داودی 

خانکوک
صندوق کارآفرینی امید200200

302
پرورش گاو 

شیری
1قایناتخراسان جنوبی

روستای -شهرستان قاین

اندریک
وزارت جهاد کشاورزی200200ریحانه رازقیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200زبیده رستمیصندوق کارآفرینی امیدقاین روستای شندان عرب1قایناتخراسان جنوبیپرورش ماهی303

304
تولید وفراوری 

گیاهان دارویی
وزارت جهاد کشاورزی100100زری سعادتیبانک توسعه تعاونروستای حسن کلنگی1سربیشهخراسان جنوبی

305

صندوق خرد 

محلی زنان 

روستای بسکاباد

صندوق کارآفرینی امید200200زکیه بسکابادیصندوق کارآفرینی امیدقاین روستای بسکاباد15قایناتخراسان جنوبی

306

صندوق خرد 

زنان محمدآباد 

پسکوه

15قایناتخراسان جنوبی
قاین روستای محمدآباد 

پسکوه
صندوق کارآفرینی امید400400زکیه محمد آبادیصندوق کارآفرینی امید

307
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200زکیه مهربانصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای نوفرست1بیرجندخراسان جنوبی



وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا اکبریصندوق کارآفرینی امیدرقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی308

1بیرجندخراسان جنوبیتجهیز و توسعه309
بیرجند روستای دستگرد 

فرودگاه
500500زهرا اکبریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

8080زهرا باقریصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای نره سنگ1سربیشهخراسان جنوبیحوله بافی310
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

311

صندوق خرد 

محلی روستای 

گزدز

صندوق کارآفرینی امید200200زهرا بخشیصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای گزدز20سربیشهخراسان جنوبی

312
بز و گوسفند 

اصالح نژاد
وزارت جهاد کشاورزی480480زهرا بندانیصندوق کارآفرینی امیدروستای بندان2نهبندانخراسان جنوبی

313
پرورش زنبو 

رعسل
1بیرجندخراسان جنوبی

- شهرستان بیرجند 

پیامبر - روستای چهکند 

7پ- 2اعظم شمالی 

وزارت جهاد کشاورزی350350زهرا بهروزیبانک کشاورزی

314

تولید کننده و 

بافنده فرش 

دست باف

1درمیانخراسان جنوبی

- استان خراسان جنوبی 

بخش - شهرستان درمیان 

روستای محمد - مرکزی 

آباد علیا

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا بهمدیصندوق کارآفرینی امید

315

احداث و توسعه 

واحد تولید شیر 

شتر

3خوسفخراسان جنوبی
- خوسف- خراسان جنوبی

نوغاب
وزارت جهاد کشاورزی20002000زهرا بهمدیصندوق کارآفرینی امید

316
صندوق خرد 

محلی روستایی
صندوق کارآفرینی امید200200زهرا جانیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای دل آباد20بیرجندخراسان جنوبی

1درمیانخراسان جنوبیتولیدی پوشاک317

بخش - شهرستان درمیان

- دهستان فخرود- قهستان

روستای گسک

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا جمشیدیصندوق کارآفرینی امید

318

صندوق خرد 

محلی روستای 

حاجی آباد

صندوق کارآفرینی امید200200زهرا حاجی آبادیصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای حاجی آباد36سربیشهخراسان جنوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا حسن پور ثانیصندوق کارآفرینی امیدرقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی319



320
راه اندازی باجه 

خدمات بانکی
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش سه قلعه 

روستای زنگویی

500500زهرا حسنیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

321
گلیم بافی 

(سفره آردی)
2قایناتخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی

روستای شیرمرغ-قاین
936936زهرا حسین پوربانک توسعه تعاون

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

322

صندوق خرد 

محلی روستایی 

میغان

صندوق کارآفرینی امید200200زهرا خانه بادصندوق کارآفرینی امیدروستای میغان-نهبندان30نهبندانخراسان جنوبی

323

پرورش گاو 

 (سنتی)شیری 

راس3

1قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای خونیک تجن
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا خزاعی خونیکصندوق کارآفرینی امید

324

پرورش 

گوسفند داشتی 

 43 )اصالح نژاد

(راسی

2بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی بیرجند 

روستای رقیه آباد دهستان 

گاهشنگ

وزارت جهاد کشاورزی10001000زهرا خود کارصندوق کارآفرینی امید

325
پرورش شتر 

داشتی
2نهبندانخراسان جنوبی

بخش - شهرستان نهبندان

روستای بندان- مرکزی 
وزارت جهاد کشاورزی10001000زهرا خوشاریصندوق کارآفرینی امید

326

صندوق خرد 

محلی روستای 

ملوند

صندوق کارآفرینی امید200200زهرا رمضانیصندوق کارآفرینی امیدملوند-طبس عشق اباد20طبسخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی300300زهرا زنگوییصندوق کارآفرینی امیددیهوک روستای دهنو-طبس1طبسخراسان جنوبیخرید شترمرغ327

328

صندوق خرد 

محلی روستایی 

بیدسکان

صندوق کارآفرینی امید200200زهرا سادات میرزاییصندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای بیدسکان68فردوسخراسان جنوبی

329

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای طاغان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا سیروشصندوق کارآفرینی امید



330
تولید فرش 

دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا سیفیپست بانکحلوان-طبس1طبسخراسان جنوبی

331
پرورش گاو 

شیری
1قایناتخراسان جنوبی

روستای -شهرستان قاین

اندریک
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا شجاعصندوق کارآفرینی امید

332

پرورش 

گوسفند 

 (سنتی)داشتی

 راس10

1قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای اندریک
وزارت جهاد کشاورزی100100زهرا شجاعصندوق کارآفرینی امید

333

پرورش 

گوسفند 

 (سنتی)داشتی

 راس15

1قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای اندریک
وزارت جهاد کشاورزی150150زهرا شجاعصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی150150زهرا صباح سرندصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس334

335

پرورش بز 

داشتی اصالح 

شده

وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا صولتیبانک کشاورزیعشق اباد روستای رحیم اباد1طبسخراسان جنوبی

336
احداث کارگاه 

حوله بافی
3بشرویهخراسان جنوبی

شهرک امام -بشرویه

(ره)خمینی
700700زهرا عباسیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

337

صندوق خرد 

محلی روستای 

حجت آباد

15سربیشهخراسان جنوبی
سربیشه درح روستای 

حجت آباد
صندوق کارآفرینی امید200200زهرا عبدی اسد آبادصندوق کارآفرینی امید

338

صندوق 

اعتبارات خرد 

زنان روستایی 

نوغاب پسکوه

40قایناتخراسان جنوبی
 _قاین  _خراسان جنوبی 

روستای نوغاب پسکوه
صندوق کارآفرینی امید400400زهرا عرب زادهصندوق کارآفرینی امید

339
پرواربندی شتر 

نفری17
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

چشمه بید
سازمان امور عشایر ایران700700زهرا غضنفریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160زهرا فراشیبانک توسعه تعاونروستای سیاه خونیک1نهبندانخراسان جنوبیخیاطی340



341

پرورش دام 

پرورش )سبک 

بره وبزغاله 

عشایر(راس 80

سازمان امور عشایر ایران500500زهرا قاسم زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای چاهداشی-نهبندان2نهبندانخراسان جنوبی

2نهبندانخراسان جنوبیکشت زعفران342
چاه - روستای اسد اباد

کشاورزی شهید زحمتکش
وزارت جهاد کشاورزی640640زهرا قاسمیپست بانک

343

صندوق خرد 

محلی روستای 

نوبهار

30سرایانخراسان جنوبی
خ استقالل یک -سرایان

6پالک 
صندوق کارآفرینی امید200200زهرا قطبیصندوق کارآفرینی امید

344

صندوق 

اعتبارات خرد 

زنان روستایی 

قومنجان

30قایناتخراسان جنوبی
 _قاین  _خراسان جنوبی 

روستای قومنجان
صندوق کارآفرینی امید400400زهرا قومنجانیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی150150زهرا قویصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس345

346

ایجاد باجه 

خدمات بانکی 

روستایی

1بشرویهخراسان جنوبی
بشرویه روستای شهرک امام 

خمینی ره
500500زهرا کاوسی قومنجانپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

347

احداث واحد 

بوم گردشگری 

شب سکوت 

کوهستان

19001900زهرا کفشگرصندوق کارآفرینی امیدسرایان روستای کریمو1سرایانخراسان جنوبی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

348

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100زهرا کیانی بورنگصندوق کارآفرینی امیدروستای بورنگ-درمیان 1درمیانخراسان جنوبی

349
گل دوزی و 

خیاطی
1نهبندانخراسان جنوبی

شهرستان ,خراسان جنوبی 

روستای بندان,نهبندان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200زهرا مالکیصندوق کارآفرینی امید



350

صندوق خرد 

محلی روستای 

آنیک

20درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش قهستان 

روستای آنیک
صندوق کارآفرینی امید200200زهرا محمدیصندوق کارآفرینی امید

351

صندوق 

خردزنان 

روستای نوغاب 

حاجی آباد

25قایناتخراسان جنوبی
قاین روستای نوغاب حاجی 

آباد
صندوق کارآفرینی امید200200زهرا مددی نوقابصندوق کارآفرینی امید

352
گاوداری شیری 

نسل هلشتاین
2بیرجندخراسان جنوبی

بیرجند بخش مرکزی 

روستای مرک
وزارت جهاد کشاورزی15001500زهرا مشتاقی نسببانک کشاورزی

353
صندوق خرد 

محلی روستایی
صندوق کارآفرینی امید200200زهرا مهرشادصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای چاج20بیرجندخراسان جنوبی

354
پرورش شتر 

مرغ پرواری
وزارت جهاد کشاورزی300300زهرا مودیصندوق کارآفرینی امیدروستای مقدر1درمیانخراسان جنوبی

355

صندوق خرد 

محلی روستای 

شواکند

30سربیشهخراسان جنوبی
سربیشه مود روستای 

شواکند
صندوق کارآفرینی امید400400زهرا مودیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی150150زهرا ندافیصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس356

357

کشت گیاهان 

دارویی زعفران 

( هکتار1)

وزارت جهاد کشاورزی400400زهرا ندافیبانک کشاورزی دشت سربیشه4چاه شماره 2سربیشهخراسان جنوبی

358

کارگاه خیاطی 

کسب و کار 

خانگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت150150زهرا نظریصندوق کارآفرینی امیدروستای بورنگ- درمیان1درمیانخراسان جنوبی

359
پرورش 

شترمرغ مولد
وزارت جهاد کشاورزی19001900زهرا نوری ابوذریبانک توسعه تعاونقاینات روستای اکبریه3قایناتخراسان جنوبی

360
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200زهرا نوفرستیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای نوفرست1بیرجندخراسان جنوبی



10بیرجندخراسان جنوبیصنایع دستی361

-بخش مرکزی-بیرجند 

روستای -دهستان باقران 

نوفرست

20002000زهرا نوفرستیپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

362
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی10001000زهرا نوفرستیصندوق کارآفرینی امیدروستای نوفرست2بیرجندخراسان جنوبی

363
کارگاه 

تولیدپوشاک
2قایناتخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی

- بخش نیمبلوک-قاین

روستای گریمنج

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500زهرا یزدان شناسصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی10701070زهره اسماعیلیپست بانکروستای خوانشرف2نهبندانخراسان جنوبیشترداشتی364

365

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

چشمه بید
سازمان امور عشایر ایران240240زهره غضنفریبانک توسعه تعاون

366
خرید بز اصالح 

شده
وزارت جهاد کشاورزی15001500زهره ملکیصندوق کارآفرینی امیدموتور حجازی- طبس2طبسخراسان جنوبی

367

صندوق خرد 

محلی روستای 

کسراب

صندوق کارآفرینی امید200200زینب خزاعی میرخانصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای کسراب18سربیشهخراسان جنوبی

368

توسعه و تجهیز 

باجه پست 

بانک روستایی

200200زینب شبانیپست بانکنهبندان روستای چاهداشی1نهبندانخراسان جنوبی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

369

صندوق خرد 

محلی روستای 

گزدز

صندوق کارآفرینی امید200200زینب شعبانیصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای گزدز30سربیشهخراسان جنوبی

370
پرورش 

بوقلمون گوشتی
وزارت جهاد کشاورزی300300سجاد امینیصندوق کارآفرینی امیدروستای گستج- فردوس 1فردوسخراسان جنوبی

371

خرید کامیونت 

حمل جوجه 

یک روزه

وزارت جهاد کشاورزی12501250سجاد سجادی فرصندوق کارآفرینی امیدروستای چنشت2سربیشهخراسان جنوبی



372

پرورش زنبور 

عسل و ژل 

رویال واصالح 

نژاد ملکه

وزارت جهاد کشاورزی11021102سجاد کفاش زادهپست بانکخوسف –روستای تقاب2خوسفخراسان جنوبی

373

خرید و فروش 

نهاده های 

کشاورزی و 

دامی

1نهبندانخراسان جنوبی
انتهای بلوار - شهر شوسف

معلم جنب مخابرات
وزارت جهاد کشاورزی800800سعید اروندپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی10001000سعید اکبریصندوق کارآفرینی امیدمجتمع شترداری نهبندان2نهبندانخراسان جنوبیپرواربندی شتر374

375

احداث واحد 

تکمیلی 

کنسانتره سنگ 

آهن معدن نرم

36طبسخراسان جنوبی

طبس عشق آباد بسمت 

بردسکن تپه طاق معدن 

سنگ آهن نرم

وزارت صنعت، معدن و تجارت1250010000سعید پیربداقیبانک توسعه تعاون

376
نانوایی نان 

سنگک
1درمیانخراسان جنوبی

- درمیان - خراسان جنوبی 

روستای بورنگ خ امام علی 

9

صندوق کارآفرینی امید
سعید جمشیدی 

بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت250250

2بیرجندخراسان جنوبیکارگاه نجاری377
- بیرجند - خراسان جنوبی 

روستای رقویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200سعید چکشیصندوق کارآفرینی امید

378
تولید کلیه 

مصنوعات چوبی
2قایناتخراسان جنوبی

شهرستان قاین روستای 

مهمویی
وزارت صنعت، معدن و تجارت750750سعید سیاحصندوق کارآفرینی امید

379

راه اندازی و 

تجهیز و 

تاسیس کارگاه 

تولیدی 

زیورآالت سنتی 

و گوهرتراشی

1فردوسخراسان جنوبی

- شهرستان فردوس 

حاشیه غربی - اسالمیه 

بلوار امام حسین

500500سعید سیفیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



380

احداث و بهره 

برداری از واحد 

گلخانه خاکی 

صیفیجات

3نهبندانخراسان جنوبی
نزدیک - شوسف- نهبندان 

روستای زهاب
وزارت جهاد کشاورزی31503150سعید عباسیبانک کشاورزی

381
پرورورش 

بلدرچین
وزارت جهاد کشاورزی28002800سعید کهرمیبانک کشاورزیروستای بجد7بیرجندخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی200200سعید نوفرستیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای نوفرست1بیرجندخراسان جنوبیزنبورداری382

383

صندوق خرد 

محلی روستایی 

خانکوک

صندوق کارآفرینی امید200200سعیده جعفریصندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای خانکوک30فردوسخراسان جنوبی

384
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200سعیده مهربانصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای نوفرست1بیرجندخراسان جنوبی

385

واحد پرورش 

 15شتر داشتی 

نفری

وزارت جهاد کشاورزی720720سعیده هاشم پورپست بانکروستای مهدی آباد-نهبندان2نهبندانخراسان جنوبی

386

صندوق خرد 

محلی روستای 

حضرت زهرا 

جمز

صندوق کارآفرینی امید200200سکینه اسماعیلیانصندوق کارآفرینی امیدجمز_طبس38طبسخراسان جنوبی

387

صندوق خرد 

محلی روستایی 

زنان تجن

38قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای تجن
صندوق کارآفرینی امید400400سکینه زارعیصندوق کارآفرینی امید

1خوسفخراسان جنوبیحوله بافی388

روستای محمدیه،مرکز 

تحقیقات اموزش جهاد 

کشاورزی

150150سکینه زراعتکارصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

389

صندوق 

اعتبارات خرد 

زنان روستایی 

محمدآباد علم

50قایناتخراسان جنوبی
 _قاین  _خراسان جنوبی 

روستای محمداباد علم
صندوق کارآفرینی امید400400سکینه طاهریصندوق کارآفرینی امید



390

صندوق خرد 

محلی روستایی 

سرند

صندوق کارآفرینی امید200200سکینه یوسفیصندوق کارآفرینی امیدسرند-طبس31طبسخراسان جنوبی

391
اقامتگاه بوم 

گردی
4طبسخراسان جنوبی

شهر -شهرستان طبس

-شهرک علوی-دیهوک

خیابان سلمان

700700سلمان استادبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

392

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح 

نژادگوسفند 

توسعه )داشتی 

پرورش 

(گوسفند داشتی

1سرایانخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان سرایان بخش سه 

قلعه روستای چاه طالب

سازمان امور عشایر ایران850850سلیمان برجستهصندوق کارآفرینی امید

393
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی240200سلیمان شاهدصندوق کارآفرینی امیدروستا نوفرست1بیرجندخراسان جنوبی

394

راه اندازی و 

پشتیبانی وب 

سایت جامع 

معرفی و فروش 

محصوالت 

کشاورزی 

منطقه ، صنایع 

دستی منطقه و 

سنگ های 

قیمتی

وزارت صنعت، معدن و تجارت12001200سمانه اردیشیپست بانکروستای مهوید2فردوسخراسان جنوبی

395

بسته بندی 

خشکبار و مواد 

غذایی

8قایناتخراسان جنوبی
روستای - بخش نیمبلوک 

دهشک
وزارت جهاد کشاورزی40004000سمانه انصاریبانک کشاورزی



396
تکثیر و پرورش 

ماهیان زینتی
1طبسخراسان جنوبی

طبس بخش مرکزی 

روستای کریت
وزارت جهاد کشاورزی200200سمانه دلیریبانک کشاورزی

1درمیانخراسان جنوبیتولیدی پوشاک397

بخش - شهرستان درمیان

- دهستان فخرود- قهستان

روستای نگینان

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمانه شریفی کیاصندوق کارآفرینی امید

398

صندوق خرد 

محلی روستای 

درخت توت

5سربیشهخراسان جنوبی
سربیشه درح روستای 

درخت توت
صندوق کارآفرینی امید200200سمانه صفدریصندوق کارآفرینی امید

399

پرورش دام 

مناطق  )سبک 

 100عشایر 

(راسی

1درمیانخراسان جنوبی

- استان خراسان جنوبی 

- شهرستان درمیان 

روستای تقندیک

بانک کشاورزی
سمندر قندی بهلولی 

نادی
وزارت جهاد کشاورزی500500

400

احداث زیپ 

الین در 

مجموعه آبگرم 

فردوس

2فردوسخراسان جنوبی
مجموعه -شهرستان فردوس

آبگرم معدنی فردوس
وزارت ورزش و جوانان14401440سمیرا پزندهصندوق کارآفرینی امید

401

صندوق خرد 

محلی روستایی 

زنان فلک

28قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای فلک
صندوق کارآفرینی امید400400سمیرا کهن سالصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه آوازی گزیکصندوق کارآفرینی امیدگزیک روستای آواز- درمیان1درمیانخراسان جنوبیکارگاه خیاطی402

403

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سمیه حسینیصندوق کارآفرینی امید

404

صندوق خرد 

محلی روستای 

خورزاد

صندوق کارآفرینی امیدروستای خورزاد-سرایان30سرایانخراسان جنوبی
سمیه سادات 

محمدپور
صندوق کارآفرینی امید200200

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160سمیه فراشی پوربانک توسعه تعاونروستای خوانشرف1نهبندانخراسان جنوبیخیاطی405



3درمیانخراسان جنوبیکارگاه خیاطی406
- روستای درمیان - درمیان 

روستای محمد آباد علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100سمیه مالکیصندوق کارآفرینی امید

407
صندوق خرد 

محلی روستایی
صندوق کارآفرینی امید200200سمیه مرکیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای مرک20بیرجندخراسان جنوبی

408
خیاطی اشتغال 

خانگی
1درمیانخراسان جنوبی

درمیان بخش گزیک 

روستای آواز
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سهیال اکبریصندوق کارآفرینی امید

409
کارگاه تولیدی 

پوشاک زنانه
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سهیال حقدادیصندوق کارآفرینی امیدروستای سراب1درمیانخراسان جنوبی

3بیرجندخراسان جنوبیپرواری بره410

خراسان جنوبی شهرستان 

- بخش مرکزی - بیرجند 

دهستان باقران روستای 

چاه فالت- بجد 

صندوق کارآفرینی امید
سید ابوالحسن 

حسینی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

411
تولید کلیه 

مصنوعات چوبی
5قایناتخراسان جنوبی

شهرستان قاین روستای 

مهمویی
صندوق کارآفرینی امید

سید ابوالفضل تقی 

زاده
وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000

412
احداث مزرعه 

گل نرگس
1طبسخراسان جنوبی

طبس بخش مرکزی 

روستای کریت
بانک کشاورزی

سید جالل الدین 

مهاجری
وزارت جهاد کشاورزی500500

413

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
- بخش قهستان- درمیان

روستای سیدان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سید حسن هاشمیبانک کشاورزی

414
واحد اقامتی 

بوم گردی
3فردوسخراسان جنوبی

روستای . شهرستان فردوس 

مهوید
پست بانک

سید سعید 

سیدحسنی
32733273

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2خوسفخراسان جنوبیپرورش شترمرغ415
 جاده خوسف 10کیلومتر 

ماژان چاه عباس
وزارت جهاد کشاورزی500500سید عبدالرحیم رافعیصندوق کارآفرینی امید

416

مجموعه ابی 

هتل بزرگ 

کوهستان

12بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی بیرجند 

بلوار پیامبر اعظم روستای 

بند امیرشاه دهکده 

توریستی اقامتی برادران 

ذوالفقاری

بانک کشاورزی
سید علی اکبر 

ذوالفقاری
2000020000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



417

مجتمع 

خدماتی 

با )رفاهی

محوریت 

خدمات 

(خودرویی

5بشرویهخراسان جنوبی
جاده 3کیلومتر -بشرویه

طبس-بشرویه
34403440سید علی طاجانیبانک توسعه تعاون

سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

418

تولید و تعمیر 

ادوات و ماشین 

آالت کشاورزی

4قایناتخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی ، 

شهرستان قاینات، بخش 

مرکزی ، دهستان قاین ، 

-روستای اسفشاد

-شورای اسالمی :محله

کوچه دبستان دخترانه 

-خیابان طاووسی-ایمان

26پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000سید علی ناصریصندوق کارآفرینی امید

419
پرورش شتر 

داشتی
2خوسفخراسان جنوبی

چاه - روستای سیوجان 

عمیق گلشن
صندوق کارآفرینی امید

سید عماد الدین 

عمادی
وزارت جهاد کشاورزی20002000

420
پرورش شتر 

مرغ
1درمیانخراسان جنوبی

- بخش قهستان- درمیان

روستای آویجان
وزارت جهاد کشاورزی200200سید غالمرضا کاظمیصندوق کارآفرینی امید

421
پرورش زنبور 

عسل
صندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای خراشاد1بیرجندخراسان جنوبی

سید محمد خراشادی 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی200200

422
گاو داری 

شیری صنعتی
4بیرجندخراسان جنوبی

 - کلیومتری بیرجند 15

مجتمع گاو- بیرجند اسدیه   

شیری دشت مرک

وزارت جهاد کشاورزی72007200سید مصطفی رضاییبانک کشاورزی

423

خرید گاو 

شیری اصالح 

نژاد

وزارت جهاد کشاورزی24002400سیداحمد حسین زادهبانک کشاورزیجنت اباد-طبس2طبسخراسان جنوبی

424

پرورش زنبور 

عسل وتولید 

صنعتی ژل 

رویال واصالح 

نژادملکه

3فردوسخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

فردوس روستای سرند چاه 

موتور خمسه سرند

بانک کشاورزی
سیدجواد شریفی 

سرند
وزارت جهاد کشاورزی11001100



425

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد دام 

توسعه و )

پرورش 

(گوسفند داشتی

1سرایانخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان روستای ابامنصوری
وزارت جهاد کشاورزی200200سیدعباس محمدیصندوق کارآفرینی امید

426
پرورش 

بوقلمون گوشتی
بانک توسعه تعاونباغستان اولیا چاه موتور گوند6فردوسخراسان جنوبی

سیدعلیرضا 

سیدمحمدی
وزارت جهاد کشاورزی39003900

وزارت جهاد کشاورزی200200سیدمحمد پناهیصندوق کارآفرینی امیدقنات ارسک-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیکشت زعفران427

428

پرورش ماهی 

در استخرهای 

دو منظوره

2طبسخراسان جنوبی
عشق اباد روستای محمداباد 

چاه کویر
وزارت جهاد کشاورزی11001100سیدمحمد حسینیانبانک کشاورزی

429

پرورش دام 

سبک اصالح 

 30)نژاد شده 

راس داشتی 

(افشاری 

2سربیشهخراسان جنوبی
سربیشه چاه های کشاورزی 

 سربیشه5شماره 
وزارت جهاد کشاورزی360360سیدنبی حسینیبانک کشاورزی

430

تولید عروسک 

سنتی ومحلی 

روستای 

سرزمین)چنشت

( رنگها

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200سیده راضیه صمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای چنشت1سربیشهخراسان جنوبی

431
صندوق خرد 

محلی روستایی
صندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای شکراب5بیرجندخراسان جنوبی

سیده زهرا اسماعیل 

زاده
صندوق کارآفرینی امید400400

432

طرح پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی34013401سیده زهراء حسینیپست بانکخوسف روستای معصوم آباد4خوسفخراسان جنوبی



433
کارگاه صنایع 

دستی
10بیرجندخراسان جنوبی

- بیرجند- خراسان جنوبی

- خیابان ولیعصر - امیرآباد

22پالک- 10ولیعصر 

300300سیده فاطمه هاشمیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

434
پرورش گاو 

شیری
20سربیشهخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سر بیشه بخش مود 

روستای مختاران کشت 

وصنعت بید مشک

وزارت جهاد کشاورزی4000040000سیروس مشاربانک کشاورزی

435

صندوق خرد 

محلی روستای 

شیرگ آقا

صندوق کارآفرینی امید400400سیما بیگم خسرویصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای شیرگ آقا15سربیشهخراسان جنوبی

436
ترمینال ضبط 

پسته
15سربیشهخراسان جنوبی

-استان خراسان جنوبی

بخش -شهرستان سربیشه

باغ -روستای مختاران-مود

علی آباد

وزارت جهاد کشاورزی2500025000سینا سرحدیبانک کشاورزی

437
پرورش بز 

اصالح شده
1طبسخراسان جنوبی

طبس بخش مرکزی 

روستای خسروآباد
وزارت جهاد کشاورزی188188شهربانو ارسکیبانک کشاورزی

438
پرورش شتر 

اصالح شده
2طبسخراسان جنوبی

طبس بخش دستگردان 

روستای علی آباد چاه کویر
وزارت جهاد کشاورزی22502250شهربانو بهرامیصندوق کارآفرینی امید

439

صندوق خرد 

محلی روستایی 

فتح آباد

صندوق کارآفرینی امید200200شهربانو فروهیصندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای فتح آباد46فردوسخراسان جنوبی

440
صندوق خرد 

محلی روستایی
صندوق کارآفرینی امید200200شهربانو مختاریصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای بویک20بیرجندخراسان جنوبی

441
بره 

(عشایر)پرواری
سازمان امور عشایر ایران280280شهناز خوانیصندوق کارآفرینی امیدروستا خوانشرف2نهبندانخراسان جنوبی

442
اصالح نژاد بز 

 راسی70سانن 
3درمیانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

درمیان شهر طبس مسینا
وزارت جهاد کشاورزی20002000شیرمحمد خدادوستصندوق کارآفرینی امید



443
گوسفند داشتی 

اصالح نژادی
3بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

بیرجند بخش مرکزی 

دهستان القورات روستای 

پیرانج

وزارت جهاد کشاورزی33003300شیما نیکبخت کتولیبانک کشاورزی

15بیرجندخراسان جنوبیتولیدی پوشاک444

روستای - خراسان جنوبی 

 پالک 10کوثر - دستگرد 

18

وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000صادق رجبیبانک توسعه تعاون

445

اجرا و بهره 

برداری از قهوه 

خانه 

واستراحتگاه در 

بند امیر 

کاسه )شاه

(سنگ

8بیرجندخراسان جنوبی

 - 1انتهای خیابان رضویه 

پالک - اخرین منزل جنوبی 

14

20002000صادق کاسه سنگیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

446
پرورش شتر 

نفر100داشتی
5قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

شهرستان قاین بخش 

اراضی روستای . مرکزی

گرماب

سازمان امور عشایر ایران40004000صبیه محمدپور نادیصندوق کارآفرینی امید

447

صندوق خرد 

محلی روستایی 

کوثرکریت

صندوق کارآفرینی امید200200صدیقه انصاریصندوق کارآفرینی امیدکریت-طبس20طبسخراسان جنوبی

448
بره 

(عشایر)پرواری
سازمان امور عشایر ایران270270صدیقه ایمانی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای دغال1نهبندانخراسان جنوبی

449
پرورش 

زنبورعسل
1بشرویهخراسان جنوبی

شهرک امام -بشرویه

(ره)خمینی
وزارت جهاد کشاورزی200200صدیقه آغندهپست بانک

450

تکمیل و 

توسعه واحد 

 )پروار بندی بره

( راسی300

وزارت جهاد کشاورزی12031203صدیقه خزاعیپست بانکخوسف روستای معصوم آباد2خوسفخراسان جنوبی



451

صندوق خرد 

محلی روستایی 

باغستان سفلی

36فردوسخراسان جنوبی
فردوس روستای باغستان 

سفلی خیابان یاس
صندوق کارآفرینی امید200200صدیقه سنگیصندوق کارآفرینی امید

452
پرورش گاو 

شیری
1درمیانخراسان جنوبی

روستای -درخش - قهستان 

سرخنگ
وزارت جهاد کشاورزی300300صدیقه عرب درخشصندوق کارآفرینی امید

453

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی190190صدیقه غالم احمدیبانک کشاورزی2پمپ حاجی آباد - بشرویه 1بشرویهخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی150150صدیقه محمدیصندوق کارآفرینی امیدمحمد اباد1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس454

455
پرورش 

شترمرغ گوشتی
2زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

اردکول
وزارت جهاد کشاورزی10001000صدیقه محمدی مولیدصندوق کارآفرینی امید

456
پرورش گاو و 

اصالح نژاد
1بشرویهخراسان جنوبی

-بخش ارسک-بشرویه

روستای مجد
وزارت جهاد کشاورزی500500صغرا کرمیپست بانک

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100صغری ساالریصندوق کارآفرینی امیدرقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی457

458

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بقرایی
سازمان امور عشایر ایران240240صفر دالکه فخرودپست بانک

459

طرح توجیهی 

شرکت تعاونی 

تولیدی فرش 

دستبافت کویر 

منتظریه

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000صفرعلی لطفیبانک توسعه تعاونطبس جوخواه30طبسخراسان جنوبی

460

صندوق خرد 

محلی روستای 

نوده

صندوق کارآفرینی امید200200طاهره بهمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای نوده-سرایان20سرایانخراسان جنوبی

461
صندوق خرد 

محلی درح
5سربیشهخراسان جنوبی

سربیشه درح خیابان امام 

7حسین 
صندوق کارآفرینی امید200200طاهره جاللیصندوق کارآفرینی امید



462

بسته بندی و 

فراوری محصوال 

ت کشاورزی و 

خشکبار

وزارت جهاد کشاورزی648648طاهره درمیانیبانک کشاورزیدرمیان جنب مسجد جامع1درمیانخراسان جنوبی

463

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی500500طاهره دهوکیبانک کشاورزیدهستان کرند-بخش مرکزی1بشرویهخراسان جنوبی

464
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران240240طاهره راه برپست بانک

465

احداث و کاشت 

مزرعه زعفران 

( هکتار2)

2سربیشهخراسان جنوبی
-مزرعه طاقسکی - سربیشه 

 سلطان آباد
وزارت جهاد کشاورزی696696طاهره زین العابدینیبانک کشاورزی

466

پرورش واصالح 

نژاد دام سبک 

 30- افشاری

راس

وزارت جهاد کشاورزی320320طاهره شیخیصندوق کارآفرینی امیدروستای سلم اباد2سربیشهخراسان جنوبی

467

کارگاه حوله 

بافی و بازاریابی 

تولیدات

2فردوسخراسان جنوبی
روستای - شهرستان فردوس

انارستانک
795795طاهره صمدیپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

468

صندوق خرد 

محلی روستای 

هودر

صندوق کارآفرینی امید200200طاهره عاملیصندوق کارآفرینی امیدهودر_دستگردان_ظبس 27طبسخراسان جنوبی

469

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

صندوق کارآفرینی امیدروستای بورنگ- درمیان1درمیانخراسان جنوبی
طاهره محمودی 

بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

470

صندوق خرد 

محلی روستایی 

دهک

صندوق کارآفرینی امید200200طاهره مقریصندوق کارآفرینی امیدروستای دهک-نهبندان30نهبندانخراسان جنوبی



471

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

1بشرویهخراسان جنوبی
-بخش ارسک-بشرویه

روستای مجد
وزارت جهاد کشاورزی300300طاهره مهریبانک کشاورزی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100طیبه بخشیپست بانکطبس روستای بهشت آباد1طبسخراسان جنوبیقالی بافی472

473
پرورش بز 

اصالح شده
وزارت جهاد کشاورزی500500طیبه پور ابراهیمیبانک کشاورزیطبس روستای خسروآباد1طبسخراسان جنوبی

474

کارگاه تولیدی 

تابلو فرش 

دست بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
صندوق کارآفرینی امید

طیبه خانم محمودی 

بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

475

صندوق خرد 

محلی روستای 

دوحصاران

صندوق کارآفرینی امید200200طیبه صنعتیصندوق کارآفرینی امیدروستای دوحصاران-سرایان30سرایانخراسان جنوبی

476

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200طیبه ضیایی بورنگصندوق کارآفرینی امید

477

صندوق خرد 

محلی روستای 

ده محمد

30طبسخراسان جنوبی
ده _دستگردان _طبس 

محمد
صندوق کارآفرینی امید200200طیبه مهدویصندوق کارآفرینی امید

478

اصالح نژاد دام 

گاو  )سنگین 

(شیری 

3فردوسخراسان جنوبی

جاده اسالمیه به سمت 

روستای بیدسکان مجتمع 

دامداری

وزارت جهاد کشاورزی20002000طیبه مهریصندوق کارآفرینی امید

479

صندوق خرد 

محلی روستایی 

برک

صندوق کارآفرینی امید200200طیبه نورمحمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای برک-نهبندان30نهبندانخراسان جنوبی

480
کشت گل 

نرگس
صندوق کارآفرینی امیدمعصوم اباد1خوسفخراسان جنوبی

عادله عابدین زاده 

آستارایی
وزارت جهاد کشاورزی150150



481

مرکز جمع 

 500اوری شیر 

کیلوگرم در روز

2درمیانخراسان جنوبی
شهرستان - خراسان جنوبی

روستای منصوراباد- درمیان
وزارت جهاد کشاورزی300300عاطفه خسرویصندوق کارآفرینی امید

220220عاقله عربی پورپست بانکروستای ابراهیمی1نهبندانخراسان جنوبیپارچه بافی482
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بیرجندخراسان جنوبیآب شیرین کن483

 8چهکند کوچه نبوت 

خیابان پیامبر اعظم شمالی 

96پالک

وزارت صنعت، معدن و تجارت250250عالیه دهشیبیصندوق کارآفرینی امید

1درمیانخراسان جنوبیخیاطی زنانه484
درمیان بخش مرکزی 

روستای طاغان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عالیه ساالریصندوق کارآفرینی امید

1فردوسخراسان جنوبیتولید پوشاک485
 –خراسان جنوبی فردوس 

روستای خانکوک
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عالیه میرزاییصندوق کارآفرینی امید

486

احداث واحد 

گوسفند پرواری 

 رلسی200

4بیرجندخراسان جنوبی
-روستای امیرآباد - بیرجند 

 اراضی چاه رکات
وزارت جهاد کشاورزی28002600عباس احسانیبانک توسعه تعاون

487

تولید فرش 

دستباف به 

صورت غیر 

متمرکز با 

مدیریت متمرکز

70سرایانخراسان جنوبی
آیسک، بغداده ،قاسم آباد، 

عمرویی، دوحصاران
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500عباس احمدی منفردصندوق کارآفرینی امید

488

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد 

توسعه )دام

پرورش 

(گوسفند داشتی

1سرایانخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان سرایان بخش 

آیسک بلوار امام رضا خیابان 

حجاب

وزارت جهاد کشاورزی977977عباس آجریپست بانک

489
پرورش ماهیان 

گرمابی
2قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

بخش . شهرستان قاین

روستای تیغدر. مرکزی

وزارت جهاد کشاورزی10001000عباس پردلپست بانک



490

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی500500عباس رستمیانبانک کشاورزیاسالم آباد- ارسک 1بشرویهخراسان جنوبی

491

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ - بخش ارسک 

اسالم اباد
وزارت جهاد کشاورزی517517عباس ساالری ثانیپست بانک

492
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی18001800عباس سپهری پوربانک کشاورزیچاه موتور سوغات5نهبندانخراسان جنوبی

493

پرورش زنبور 

عسل وتولید 

صنعتی ژل 

رویال واصالح 

نژاد ملکه زنبور 

عسل

4سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان روستای کریمو 

قنات آمی وبوسی

وزارت جهاد کشاورزی13501350عباس سلطانیبانک کشاورزی

494
بز و گوسفند 

اصالح نژاد
2نهبندانخراسان جنوبی

مجتمع پرواربندی -نهبندان

شیشک
وزارت جهاد کشاورزی500500عباس سلیمیصندوق کارآفرینی امید

495
صندوق مولود 

کعبه بیدسکان
صندوق کارآفرینی امید10001000عباس صالحیصندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای بیدسکان35فردوسخراسان جنوبی

496

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

1بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ صفری -بشرویه

نادری
وزارت جهاد کشاورزی804804عباس صفری نادریپست بانک

497

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

1بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ -ارسک-بشرویه

شهید اسماعیلی
وزارت جهاد کشاورزی13001300عباس عباسیبانک کشاورزی

498

پرورش 

گوسفند 

راس20داشتی

1قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

بخش . شهرستان قاین

روستای نوغاب . مرکزی

پسکوه

وزارت جهاد کشاورزی300300عباس عربپست بانک

499
تولیدپودر 

بنتونیت
10قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

قاین روستای اسفشاد
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000عباس علی اکبریصندوق کارآفرینی امید



500

پرورش 

گوسفند 

راسی اصالح 50

(دوقلو زا)نژادی

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
وزارت جهاد کشاورزی500500عباس قربانیبانک کشاورزی

501

پرورش دام 

سبک و سنگین 

(شتر)

2نهبندانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

نهبندان منطقه شتر داری 

قله ریگ

وزارت جهاد کشاورزی10001000عباس ناروییصندوق کارآفرینی امید

3سرایانخراسان جنوبیبوم گردی502

شهرستان - خراسان جنوبی 

- شهر سه قلعه - سرایان 

روستای راویج

755755عباس نجیبیبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

503

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

2بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ شهید - ارسک 

مشفق
وزارت جهاد کشاورزی15001500عباس یوسفیپست بانک

504

بهره برداری 

واحد های 

روغنی کنجد و 

فراورده های 

غذایی بر پایه 

کنجد

5طبسخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

طبس دستگردان عشق آباد
وزارت جهاد کشاورزی40004000عباسعلی آریامنشبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی14001400عباسعلی نادری پورصندوق کارآفرینی امیدقله ریگ-نهبندان2نهبندانخراسان جنوبیشترداشتی505

7درمیانخراسان جنوبیشتر پرواری506
شهرستان درمیان شهر 

طبس مسینا
وزارت جهاد کشاورزی40004000عبدالحمید صانعیصندوق کارآفرینی امید

507

اصالح نژاد شتر 

توسعه )داشتی

پرورش شتر 

(داشتی 

1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش سه قلعه 

روستای چاه طالب عشایری 

طایفه رمضانی

سازمان امور عشایر ایران300300عبدالرحمن ادرکیصندوق کارآفرینی امید



508

پرورش 

گوسفند و بز 

 راسی 100

عشایری

2درمیانخراسان جنوبی
طبس مسینا چاه - درمیان

2شماره
صندوق کارآفرینی امید

عبدالرشید تیموری 

فورک
وزارت جهاد کشاورزی500500

509
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150عبدالرضا علیزادهصندوق کارآفرینی امیدعلی اباد1خوسفخراسان جنوبی

510
پرورش دام 

سبک
2درمیانخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی

- طبس مسینا - درمیان 

4چاه شماره

وزارت جهاد کشاورزی14401440عبدالرئوف اکبریبانک کشاورزی

511

پرورش 

گوسفند و بز 

راسی  )20

(عشایری

1درمیانخراسان جنوبی

شهرستان درمیان بخش 

گزیک شهر طبس مسینا 

چاه بهکشت بهره ور

وزارت جهاد کشاورزی160160عبدالصمد یونسیبانک کشاورزی

512

پرورش واحد 

شتر شیری و 

گوشتی

وزارت جهاد کشاورزی50005000عبدالعلی غالمیصندوق کارآفرینی امیدخوسف روستای سیوجان5خوسفخراسان جنوبی

513

احداث واحد 

شتر مرغ 

قطع300پرواری

ه

5قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

روستای . شهرستان قاین

مهواج

وزارت جهاد کشاورزی35003500عبداهلل کهنبانک کشاورزی

514

پرورش دام 

سبک گوسفند 

اصالح  )داشتی

(نژاد

1بیرجندخراسان جنوبی
- بخش مرکزی–بیرجند 

روستای عینید باال- فشارود
وزارت جهاد کشاورزی500500عبداهلل نجیبیپست بانک

515

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان - خراسان جنوبی 

روستای گزخت- زیرکوه 
سازمان امور عشایر ایران200200عبداله حیدریصندوق کارآفرینی امید

516

پرورش 

گوسفند و بز 

 راسی 20

عشایری

1درمیانخراسان جنوبی

شهرستان درمیان بخش 

گزیک شهر طبس مسینا 

چاه بهکشت بهره ور

وزارت جهاد کشاورزی160160عبیداله نیک آیینبانک کشاورزی



517

صندوق خرد 

محلی روستایی 

کجه

صندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای کجه40فردوسخراسان جنوبی
عذرا اسدی میرزای 

قلی
صندوق کارآفرینی امید200200

518

پرورش 

گوسفند اصالح 

شذه داشتی

1طبسخراسان جنوبی
عشق اباد روستای معدن 

قلعه
سازمان امور عشایر ایران200200عذرا ایلخانیبانک کشاورزی

519
احداث کارگاه 

خیاطی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200عذرا حسن زادهصندوق کارآفرینی امیدعشق اباد مسکن مهر1طبسخراسان جنوبی

520
خرید بز اصالح 

شده
وزارت جهاد کشاورزی20002000عذرا صدیقیصندوق کارآفرینی امیدچاه ذوقی صدقی- طبس2طبسخراسان جنوبی

200200عزت میریپست بانکروستای اسکیونگ4سربیشهخراسان جنوبیرشته کاربافی521
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

522
پرورش شتر 

(قطعه 40)مرغ 
وزارت جهاد کشاورزی620620عزیز بهادرفردصندوق کارآفرینی امیدروستای گل پده2سربیشهخراسان جنوبی

523

توسعه و تجهیز 

واحد بوم گردی 

و گردشگری

2فردوسخراسان جنوبی
منطقه گردشگری باغستان 

6 پالک 13علیا خ ولیعصر 
20002000عصمت افسردهبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

524
کارگاه تولیدی 

پوشاک
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100عصمت جعفریصندوق کارآفرینی امیدروستای طاغان- درمیان 1درمیانخراسان جنوبی

525

پرورش بز 

شیری نژاد 

اصالح شده بز 

سانن ظرفیت 

 راس20

2طبسخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

طبس بخش مرکزی مرتع 

چشمه جعده

وزارت جهاد کشاورزی600600عصمت علی پورپست بانک

200200عصمت مومنیبانک توسعه تعاونروستای خوانشرف1نهبندانخراسان جنوبیرودوزی سنتی526
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



527

خرید و فروش 

نهاده های 

کشاورزی و 

خدمات فنی 

مهندسی 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی500500عطیه سپهرمبانک کشاورزیروستای چاهداشی- نهبندان2نهبندانخراسان جنوبی

528

کارخانه فراوری 

و بسته بندی 

پسته، زرشک، 

آجیل و 

خشکبار و 

حبوبات

12بیرجندخراسان جنوبی

- خراسان جنوبی بیرجند 

بعد -  جاده مرک 2کیلومتر 

از بوتان گاز

وزارت جهاد کشاورزی1300013000عطیه نبئیبانک کشاورزی

529

احداث باجه 

پست بانک 

روستایی

2خوسفخراسان جنوبی
-روستای نصرآباد-خوسف

ابتدای خیابان امامزاده
500500عفت قلی پورپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

530
احداث مزرعه 

زعفران
1طبسخراسان جنوبی

طبس بخش دیهوک جاده 

روستای شاد مرغ
وزارت جهاد کشاورزی100100عفت یعقوبیبانک توسعه تعاون

531

پرورش بره 

پرواری همراه با 

اصالح نژاد 

( راس100)

1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاینات 

بخش مرکزی روستای 

گرماب

سازمان امور عشایر ایران800800علم محمدپورنادیبانک کشاورزی

532

فرآوری وبسته 

بندی گیاهان 

عسل ,دارویی 

ومحصوالت 

کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی99009900علی زارع رمضانیبانک کشاورزی-شهرستان بشرویه 10بشرویهخراسان جنوبی

533

فناوری 

اطالعات تولید 

محتوا

400400علی ادهمیپست بانکبیرجند روستای دهنو1بیرجندخراسان جنوبی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

534
اصالح نژاد و 

پرواری
سازمان امور عشایر ایران300300علی اردونیصندوق کارآفرینی امیدروستای خوانشرف2نهبندانخراسان جنوبی



535
تولید ادوات 

کشاورزی
صندوق کارآفرینی امیدروستای محمویی4قایناتخراسان جنوبی

علی اسمعیلی دشت 

بیاض
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500

536
صندوق خرد 

محلی سه قلعه
صندوق کارآفرینی امید400400علی اشرف زادهصندوق کارآفرینی امیدسه قلعه-سرایان100سرایانخراسان جنوبی

537

سفره خانه 

سنتی 

گردشگری

8بیرجندخراسان جنوبی

- بیرجند - خراسان جنوبی 

روستای - بند امیر شاه 

گردشگری چهارپایین

صندوق کارآفرینی امید
علی اصغر کاسه 

سنگی
25002500

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

538

واحد پرورش 

گاو 

اصالح )شیری

هلشتاین - نژاد

(رگه2اصیل 

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی اصغر مالکیصندوق کارآفرینی امیدروستای کوثر-آیسک-سرایان2سرایانخراسان جنوبی

539
توسعه باجه 

بانکی
1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

قاینات روستای برکوک
500500علی اعتمادی نیاپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

540
پروار بندی بره 

راسی25
سازمان امور عشایر ایران200200علی افضلیصندوق کارآفرینی امیدشهرک بمرود1زیرکوهخراسان جنوبی

541
پرورش زنبور 

کلنی300عسل
3بیرجندخراسان جنوبی

روستای بیجار -بیرجند

کوچه همت اباد منزل سوم
وزارت جهاد کشاورزی14501450علی اکبر بیجاریبانک کشاورزی

1بشرویهخراسان جنوبیپرورش بوقلمون542
شهرک امام -بشرویه

(ره)خمینی
وزارت جهاد کشاورزی603603علی اکبر چوپانپست بانک

543

پرورش 

گوسفند 

 (سنتی)داشتی

 راس15

1قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای اندریک
وزارت جهاد کشاورزی200200علی اکبر رازقیصندوق کارآفرینی امید

544

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
- دهستان رقه - بشرویه 

روستای موردستان
وزارت جهاد کشاورزی480480علی اکبر رضاییبانک توسعه تعاون



545

صندوق خرد 

محلی روستای 

خرم آباد

صندوق کارآفرینی امید15001500علی اکبر غالمی پورصندوق کارآفرینی امیدقاین روستای خرآباد15قایناتخراسان جنوبی

546
پرورش شتر 

مرغ گوشتی
وزارت جهاد کشاورزی50005000علی اکبر نصیریصندوق کارآفرینی امیدروستای اسفشاد- قاین6قایناتخراسان جنوبی

547

پرورش 

گوسفند داشتی 

راس مولد199

2بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی، شهرستان 

بیرجند، بخش مرکزی 

القورات، روستای غیوگ

وزارت جهاد کشاورزی16801680علی آراستهبانک کشاورزی

548

پرورش زنبور 

عسل و فراورده 

های مرتبط

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی باقریبانک توسعه تعاونبیرجند روستای کندوکی2بیرجندخراسان جنوبی

549

طرح نوسازی و 

توسعه ناوگان 

حمل و نقل 

شرکت اژدر بار

1500015000علی باالربانک توسعه تعاونطبس روستای جمز15طبسخراسان جنوبی
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

550

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بقرایی
سازمان امور عشایر ایران200200علی بخشیصندوق کارآفرینی امید

551

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بقرایی
سازمان امور عشایر ایران200200علی بخشیصندوق کارآفرینی امید

552
کشت گل 

نرگس
1خوسفخراسان جنوبی

کالته - شهرستان خوسف

ملک
وزارت جهاد کشاورزی150150علی برات ایروانیصندوق کارآفرینی امید

553
پرواربندی دام 

سبک
سازمان امور عشایر ایران200200علی برات دادیصندوق کارآفرینی امیدروستای دارج-بیرجند1بیرجندخراسان جنوبی

554

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران200200علی بلوچیصندوق کارآفرینی امید



555
پرورش گاو 

 راسی50شیری 
وزارت جهاد کشاورزی40004000علی پاکروبانک کشاورزیروستای مهمویی8بیرجندخراسان جنوبی

556
پرورش شتر 

داشتی
2نهبندانخراسان جنوبی

بخش - شهرستان نهبندان

چاه - جاده ذهاب - شوسف

جغات

وزارت جهاد کشاورزی13601360علی تازهصندوق کارآفرینی امید

557
پرورش میش 

دوقلوزا
وزارت جهاد کشاورزی904904علی جهانپورپست بانک2پمپ حاجی آباد - بشرویه 2بشرویهخراسان جنوبی

558
پروار بندی بره 

راسی25
سازمان امور عشایر ایران200200علی چوپانیصندوق کارآفرینی امیدبمرود1زیرکوهخراسان جنوبی

559
ساخت وتجهیز 

باجه پست بانک
1خوسفخراسان جنوبی

بیرجند خوسف روستای 

تقی اباد
250250علی حسن پورپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

2بشرویهخراسان جنوبیپرورش گاو560
موتور پمپ -بشرویه

مشهوری حسینی نژاد
صندوق کارآفرینی امید

علی حسینی نژاد 

محبتی
وزارت جهاد کشاورزی10001000

561
پرواربندی دام 

سبک
1بیرجندخراسان جنوبی

-بخش مرکزی-بیرجند

روستای خوشینه علیا
سازمان امور عشایر ایران200200علی خسرویصندوق کارآفرینی امید

562
پرورش گاو 

 راسی20شیری 
2قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاین 

روستای نوقاب حاجی آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000علی خسروی نوقابصندوق کارآفرینی امید

563

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه شهرک 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران240240علی دالکهپست بانک

564
گاز کشی و 

تجهیز گلخانه
وزارت جهاد کشاورزی998998علی رجایی آیسکپست بانکسرایان آیسک گلخانه رجایی7سرایانخراسان جنوبی

565
پرورش گاو 

شیری
1قایناتخراسان جنوبی

-قاین-خراسان جنوبی

روستای فلک
وزارت جهاد کشاورزی200200علی رحیمیصندوق کارآفرینی امید

566

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی800800علی رستمیانبانک کشاورزیاسالم آباد- ارسک 1بشرویهخراسان جنوبی

567
پرورش 

زنبورعسل
وزارت جهاد کشاورزی200200علی رضا اکبریبانک توسعه تعاونروستای کرند-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی



568

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی

روستای -ارسک-بشرویه

اسالم آبادو موتور پمپ 

ذبیحی فر

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی رمضانی مالداربانک کشاورزی

569
پرورش 

گوسفند پرواری
1فردوسخراسان جنوبی

 جاده فردوس 30کیلومتر 

80چاه دامداری - بشرویه 
صندوق کارآفرینی امید

علی رییس میرزای 

قلی
سازمان امور عشایر ایران400400

570

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
-بخش ارسک-بشرویه

روستای کالته حجی
وزارت جهاد کشاورزی990990علی ساالررحیمیبانک کشاورزی

571
- رزین چوب 

درود گری
2بیرجندخراسان جنوبی

- بخش مرکزی - بیرجند 

-روستای محمود آباد باقران 

 ابتدای ورودی روستا سمت 

راست

وزارت صنعت، معدن و تجارت10001000علی شریفیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی11001100علی شهریاریصندوق کارآفرینی امیدروستای دهسلم-نهبندان2نهبندانخراسان جنوبیشترداشتی572

573

بهره برداری 

واحد های 

روغنی کنجد و 

افتابگردان

2طبسخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

طبس بخش دستگردان 

روستای محمد آباد قدیم

وزارت جهاد کشاورزی10001000علی صفدریبانک کشاورزی

574

پرورش 

گوسفند 

داشتیاصالح 

نژاد شده

4زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
وزارت جهاد کشاورزی60006000علی عباسی مقدمبانک کشاورزی

575

واحد پروانه 

بندی 

راس50گوساله

3قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

شهرستان قاین بخش 

نیمبلوک روستای بسکاباد

پست بانک
علی علی آبادی 

خضری
وزارت جهاد کشاورزی15001500

576

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

چشمه بید
سازمان امور عشایر ایران240240علی غضنفریپست بانک



577

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد 

توسعه )دام

پرورش گاو 

(شیری

1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش سه قلعه 

عشایری چوبداری

سازمان امور عشایر ایران380380علی فرهادیصندوق کارآفرینی امید

578

احداث واحد 

پرورش بز 

شیری سانن

3خوسفخراسان جنوبی
شهرستان خوسف روستای 

نصراباد
وزارت جهاد کشاورزی20002000علی قاسمیبانک کشاورزی

579

دام داری 

 40 )اصالح نژاد

(راسی 

1درمیانخراسان جنوبی
خراسان جنوبی اسدیه 

روستای بورنگ
وزارت جهاد کشاورزی300300علی قدری بورنگصندوق کارآفرینی امید

580

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

3بشرویهخراسان جنوبی
قنات کالته -ارسک-بشرویه

دالک
وزارت جهاد کشاورزی500500علی قربانیبانک کشاورزی

581

پرورش گاو 

شیری اصالح 

پنج )نژاد شده

(راس

1سرایانخراسان جنوبی

شهرستان -خراسان جنوبی

موتور -شهر آیسک-سرایان

پمپ مهتاب ارم

وزارت جهاد کشاورزی350350علی کرمی آیسکصندوق کارآفرینی امید

582

پرورش 

گوسفند پرواری 

اصالح )صنعتی 

(نژاد

1فردوسخراسان جنوبی
فردوس روستای باغستان 

علیا اراضی چاه موتور گون
وزارت جهاد کشاورزی14001400علی کریمیبانک کشاورزی

583

توسعه و تجهیز 

پرورش 

بلدرچین

وزارت جهاد کشاورزی620620علی گلیپست بانکروستای هوگند-بشرویه2بشرویهخراسان جنوبی

1بشرویهخراسان جنوبیکشت زعفران584
قنات دهنه -بخش مرکزی

کرند
وزارت جهاد کشاورزی500500علی ماه نساءصندوق کارآفرینی امید



585

بارگاه زرشک 

خشک کنی 

بهداشتی

وزارت جهاد کشاورزی11501150علی محمد مدرس فربانک کشاورزیروستای فورجان- بیرجند 2بیرجندخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی500500علی محمدرضاییصندوق کارآفرینی امیدروستای حسین اباد قاسم2نهبندانخراسان جنوبیشترپرواری586

587

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100علی محمودی بورنگصندوق کارآفرینی امید

588
اقامتگاه بوم 

گردی
2بشرویهخراسان جنوبی

کویر -جاده چاه نو-بشرویه

منطقه
25002500علی مستشاریصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

589

احداث بار گاه 

بهداشتی 

زیر بنا )زرشک 

( متر مربع 150

2سربیشهخراسان جنوبی
انتهای خیابان - شهرمود

یاس
وزارت جهاد کشاورزی800800علی مودیبانک توسعه تعاون

590

ایجاد واحد 

پرورش 

شترمرغ پرواری 

 قطعه200

وزارت جهاد کشاورزی34003400علی میرزائیبانک کشاورزیروستای مهمویی- بیرجند 4بیرجندخراسان جنوبی

591

فرش دست 

بافت اشتغال 

خانگی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200علی نظریبانک کشاورزیاسدیه روستای آسفیچ1درمیانخراسان جنوبی

592
پرورش بز 

اصالح شده
2طبسخراسان جنوبی

طبس بخش دیهوک 

روستای اسفندیار مزرعه 

سی تشک

وزارت جهاد کشاورزی22502250علی نعمتیبانک کشاورزی

593
گاوداری شیری 

 راسی100
22بیرجندخراسان جنوبی

بیرجند اراضی حدفاصل 

روستای امیراباد و حاجی 

اراضی کشاورزی . اباد 

امیراباد

بانک کشاورزی
علی نقی زنگویی 

مطلق
وزارت جهاد کشاورزی2950029500

594
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی11251125علی نوفرستیپست بانکبیرجند روستای نوفرست2بیرجندخراسان جنوبی



595

پرورش شتر 

مرغ گوشتی 

قطعه ای50

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

1بمرود چاه ناصری
وزارت جهاد کشاورزی500500علی وندیصندوق کارآفرینی امید

596
پرورش بز 

اصالح شده
وزارت جهاد کشاورزی700700علی یعقوبیصندوق کارآفرینی امیدطبس روستای کلشانه2طبسخراسان جنوبی

597
پرورش گاو 

شیری
2فردوسخراسان جنوبی

فردوس اسالمیه مجتمع 

دامداران
وزارت جهاد کشاورزی720720علی یعقوبیصندوق کارآفرینی امید

598

باشگاه تفریحی 

ورزشی پینت 

بال

2قایناتخراسان جنوبی
شهرستان قاین روستای 

ابوالخیری
وزارت ورزش و جوانان500500علیرضا اکبرزادهصندوق کارآفرینی امید

599

اقامتگاه و سفره 

خانه سنتی 

رباط چاه گنید

7طبسخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

 26طبس شهر دیهوک 

کیلومتری جاده دیهوک 

فردوس

25002500علیرضا اکبرزادهبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2نهبندانخراسان جنوبیکشت زعفران600

. بخش شوسف . نهبندان 

چاه . اراضی دشت سمن آباد

شماره دو حسن آباد کرقه 

سنگ

وزارت جهاد کشاورزی888888علیرضا بهرامپورپست بانک

601

پرورش 

گوسفند 

راس80داشتی

1قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

بخش . شهریتان قاین

روستای خونیک . مرکزی

سفلی

وزارت جهاد کشاورزی800800علیرضا پردلبانک کشاورزی

602
پرورش بز 

اصالح شده
2طبسخراسان جنوبی

طبس روستای رباط خان 

مرتع چشمه صادق
وزارت جهاد کشاورزی10001000علیرضا حسین زادهبانک کشاورزی

603

فرآوری و 

استخراج سنگ 

ساختمانی

11نهبندانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

روستایی شاهکوه –نهبندان 

معدن گرانیت سر دشت

وزارت صنعت، معدن و تجارت1000010000علیرضا حیدریبانک توسعه تعاون

604

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راسی 30

اصالح نژاد شده

1بیرجندخراسان جنوبی
بیرجند، القورات، روستای 

ماهوسک
وزارت جهاد کشاورزی600600علیرضا خورشیدیبانک توسعه تعاون



605

احداث مزرعه 

گیاهان دارویی 

(گل محمدی)

وزارت جهاد کشاورزی14611461علیرضا رحیمیبانک کشاورزیروستای میراباد- زیرکوه 2زیرکوهخراسان جنوبی

606

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

1بشرویهخراسان جنوبی
روستای قل -ارسک-بشرویه

آباد
وزارت جهاد کشاورزی804804علیرضا ساالریپست بانک

607
پرورش بز 

اصالح شده
1طبسخراسان جنوبی

طبس بخش دیهوک جاده 

شادمرغ
وزارت جهاد کشاورزی500500علیرضا ساالریبانک کشاورزی

608

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

سازمان امور عشایر ایران200200علیرضا کامکار دالکهصندوق کارآفرینی امیدشهرستان زیرکوه1زیرکوهخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی200200علیرضا نوفرستیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای نوفرست1بیرجندخراسان جنوبیزنبورداری609

610

تهیه وتوزیع 

نهاده های 

به )کشاورزی 

 تن 800میزان 

(سالیانه

وزارت جهاد کشاورزی50005000علیرضا نیکوکارپست بانکروستای بجد4بیرجندخراسان جنوبی

611

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

گزخت
سازمان امور عشایر ایران200200علیمراد خزاعیصندوق کارآفرینی امید

612

اصالح نژاد دام 

توسعه پرورش )

(گوسفند داشتی

1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش سه قلعه 

روستای دوست اباد

وزارت جهاد کشاورزی150150عید محمد دوستانبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی680680عیسی محمدیبانک توسعه تعاونروستای چاهداشی2نهبندانخراسان جنوبیشتر داشتی613

614

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100غدیره اله وردیصندوق کارآفرینی امید



صندوق کارآفرینی امیدبیرجندروسنای نوفرست1بیرجندخراسان جنوبیزنبورداری615
غالم احمد علی 

محمدی
وزارت جهاد کشاورزی200200

وزارت جهاد کشاورزی40004000غالم برفیبانک کشاورزیمجتمع گلخانه-نهبندان4نهبندانخراسان جنوبیگلخانه616

617

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

گزخت
سازمان امور عشایر ایران200200غالمحسین اکبریصندوق کارآفرینی امید

618
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150غالمحسین امیریصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبی

619

پرورش دام 

سبک اصالح 

 100)نژاد 

(راسی

وزارت جهاد کشاورزی480480غالمحسین آبداریپست بانکروستای مختاران2سربیشهخراسان جنوبی

620

پرورش شتر 

شیری نژاد 

اصالح شده

وزارت جهاد کشاورزی15031503غالمحسین مالکیپست بانکروستای بندان- نهبندان 3نهبندانخراسان جنوبی

621

سرمایه 

درگردش 

گلخانه

1قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

بخش - شهرستان قاینات 

مجتمع گلخانه - نیمبلوک 

ای خضری

وزارت جهاد کشاورزی500500غالمحسین میرزاییبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی55505550غالمرسول مالکیپست بانکمجتمع گلخانه-نهبندان6نهبندانخراسان جنوبیگلخانه622

623
کارگاه تولیدی 

فرش دستباف
1درمیانخراسان جنوبی

روستای - بخش مرکزی

مسک
صندوق کارآفرینی امید

غالمرضا اسدزاده 

زارگز
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

624
اقامتگاه سنتی 

ناردون
4طبسخراسان جنوبی

خراسان جنوبی طبس 

روستای ازمیغان
14001400غالمرضا اشناصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

625

توسعه واحد 

پرورش شتر 

شیری وگوشتی 

 نفری50

2خوسفخراسان جنوبی
بیرجند روستای سیوجان 

تقاب
وزارت جهاد کشاورزی20002000غالمرضا اهنیبانک کشاورزی



626
توسعه پرورش 

شتر مرغ
2سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش آیسک 

روستای دوحصاران موتور 

پمپ شرکت الرضا

صندوق کارآفرینی امید
غالمرضا تقی زاده 

دوحصاران
وزارت جهاد کشاورزی800800

627

پرورش دام 

سنگین 

(راسی17)

وزارت جهاد کشاورزی19701970غالمرضا جنتی فربانک کشاورزیروستای امین اباد6سربیشهخراسان جنوبی

628
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150غالمرضا حاجی زادهصندوق کارآفرینی امیدکالته ملک1خوسفخراسان جنوبی

629

پرورش 

گوسفند داشتی 

یکصد راس

1سرایانخراسان جنوبی

شهرستان -خراسان جنوبی

روستای موتور پمپ -سرایان

بهار

بانک کشاورزی
غالمرضا دلجوی 

سرایان
وزارت جهاد کشاورزی580580

630

پرورش زنبور 

عسل اصالح 

یکصدو )نژادی 

(هفتادکلنی

1سرایانخراسان جنوبی

شهرستان -خراسان جنوبی

موتور -شهر آیسک-سرایان

پمپ خرم

وزارت جهاد کشاورزی605605غالمرضا دهقانپست بانک

631

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه شهرک 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران240240غالمرضا عباسی مقدمبانک توسعه تعاون

632

پرورش 

گوسفند 

واصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ -ارسک-بشرویه

اسالم آباد
وزارت جهاد کشاورزی11701170غالمرضا عسکری زادهبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی200200غالمرضا قربانیصندوق کارآفرینی امیدعشق آباد-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیکشت زعفران633

634
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150غالمرضا قنبریصندوق کارآفرینی امیدمعصوم اباد1خوسفخراسان جنوبی

635
واحد پرورش 

گوسفند داشتی
1فردوسخراسان جنوبی

اراضی - شهرستان فردوس 

کوران
سازمان امور عشایر ایران200200غالمرضا لطیفیصندوق کارآفرینی امید

636
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150غالمرضا مظلومیصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبی



637

پرورش گاو 

شیری نیمه 

 20صنعتی 

راسی

1قایناتخراسان جنوبی
خراسان جنوبی قاین 

روستای علی اباد سفلی
وزارت جهاد کشاورزی22502250غالمرضا نیکیبانک کشاورزی

638

تهیه و توزیع 

تهاده های 

دامی و 

محصوالت 

کشاورزی

6قایناتخراسان جنوبی
خراسان جنوبی قاین 

روستای پهنایی
وزارت جهاد کشاورزی50005000غالمرضا هوشیار افینبانک توسعه تعاون

وزارت جهاد کشاورزی10001000غالمعلی خدادادیصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای گزدز4سربیشهخراسان جنوبیپرورش شترمرغ639

640

پرورش 

گوسفند پرواری 

اصالح نژاد 

(راس100)شده

1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاینات 

بخش مرکزی روستای 

گرماب

سازمان امور عشایر ایران600600فاضل کام دیده نادیبانک کشاورزی

641

زعفران 

وگیاهان 

عرق )دارویی

گیری گیاهان 

(دارویی

2نهبندانخراسان جنوبی
شهرستان ,خراسان جنوبی

روستای دهنو,نهبندان
وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه ابراهیمیپست بانک

642
احداث مزرعه 

زعفران
1طبسخراسان جنوبی

طبس بخش دیهوک جاده 

روستای شاد مرغ
وزارت جهاد کشاورزی100100فاطمه استادبانک توسعه تعاون

643
کارگاه تولیدی 

پوشاک
1درمیانخراسان جنوبی

درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه اسدالهیصندوق کارآفرینی امید

644
پرورش بز و 

اصالح نژاد
وزارت جهاد کشاورزی12901290فاطمه اسدیبانک کشاورزیبخش مرکزی روستای آهوان3بشرویهخراسان جنوبی

1خوسفخراسان جنوبیتجهزدفتر645
بیرجند شهرستان خوسف 

روستایی بیناباد
500500فاطمه اسماعیلیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

646

مشاغل خانگی 

رشته نازک 

دوزی

1درمیانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

درمیان بخش مرکزی 

روستای مسک

صندوق کارآفرینی امید
فاطمه اصغری 

اسفهرود
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200



647

صندوق خرد 

محلی روستای 

مصعبی

صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه افقهیصندوق کارآفرینی امیدروستای مصعبی-سرایان40سرایانخراسان جنوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه آگوشصندوق کارآفرینی امیدروستای غنی آباد1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی648

649

صندوق 

اعتبارات خرد 

محلی زنان 

روستای موسویه

35قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

روستای . شهرستان قاین

موسویه

صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه آهنیصندوق کارآفرینی امید

650

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی10001000فاطمه باقریانبانک کشاورزیکالته دالک-ارسک2بشرویهخراسان جنوبی

651

صندوق 

اعتبارات خرد 

زنان روستایی 

شیرمرغ

44قایناتخراسان جنوبی
 _قاین  _خراسان جنوبی 

روستای شیرمرغ
صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه بذرگر مقدمصندوق کارآفرینی امید

652

پرورش 

گوسفند 

راسی 50داشتی

اصالح نژادی

1بیرجندخراسان جنوبی
بیرجند بخش القورات 

روستای حاجی آباد القور
وزارت جهاد کشاورزی960960فاطمه بهادر نسببانک کشاورزی

653

صندوق خرد 

محلی روستای 

بورنگ

20درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه جبروتیصندوق کارآفرینی امید

654

تجهیز و راه 

اندازی پست 

یانک

2سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش سه قلعه 

روستای بسطاق

500500فاطمه جهانیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

655

طرح گلخانه 

گیاهان )

(دارویی

1خوسفخراسان جنوبی
- خوسف روستای محمدیه 

شهرک گلخانه ای خوسف
وزارت جهاد کشاورزی12001200فاطمه حسنیبانک کشاورزی



656

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه حسینیصندوق کارآفرینی امید

657

احداث کارگاه 

گلیم بافی 

(قالیچه)

200200فاطمه حسینی اسفادصندوق کارآفرینی امیدروستای اسفاد1زیرکوهخراسان جنوبی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

2بشرویهخراسان جنوبیپرورش گاو658
روستای بره های -بشرویه

شهرک صنعتی-موج
وزارت جهاد کشاورزی15001500فاطمه حسینی نژادصندوق کارآفرینی امید

659

صندوق خرد 

محلی روستای 

میغان

30نهبندانخراسان جنوبی
شهرستان نهبندان روستای 

میغان
صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه خانه بادصندوق کارآفرینی امید

660

صندوق خرد 

محلی روستای 

شورستان

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه خزاعیصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای شورستان39سربیشهخراسان جنوبی

661

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

دارج سفلی
سازمان امور عشایر ایران200200فاطمه دارجیصندوق کارآفرینی امید

662

پرورش ماهیان 

گرمابی با 

تن3ظرفیت 

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود چاه رازقی
وزارت جهاد کشاورزی515515فاطمه دانشی مقدمبانک کشاورزی

663

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بقرایی
سازمان امور عشایر ایران240240فاطمه دالکهپست بانک

664
صندوق خرد 

محلی روستایی
صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه دهقانصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای فورجان20بیرجندخراسان جنوبی

665
سرمایه در 

گردش گلخانه
2قایناتخراسان جنوبی

قاینات ارین شهر روستای 

سینه حوض
وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه دهقان پورپست بانک

2قایناتخراسان جنوبیتوسعه گلخانه666
. بخش سده .قاینات 

کیلومتر یک جاده جلگه
وزارت جهاد کشاورزی600600فاطمه دهقانپورپست بانک



667

ساخت و تجهیز 

دفتر خدمات 

بانکی

1خوسفخراسان جنوبی
بیرجند خوسف روستای 

4تقاب خیابان ولی عصر
300300فاطمه دوستیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

668

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه راستیصندوق کارآفرینی امید

صندوق کارآفرینی امیدکالته ملک1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس669
فاطمه زهرا جعفری 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی150150

670

احداث واحد 

تولیدی حبه 

عناب وفرآوری 

سایر خشکبار

7خوسفخراسان جنوبی
 12بیرجند خیابان ماژانی

22پالک 
وزارت جهاد کشاورزی50005000فاطمه زهرا دهقانصندوق کارآفرینی امید

671

پرورش دام 

سبک و 

پرورش )سنگین

 20-شترداشتی

(نفر 

3نهبندانخراسان جنوبی
شهرستان ,خراسان جنوبی 

روستای رومه,نهبندان
صندوق کارآفرینی امید

فاطمه زهرا کدخدا 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1درمیانخراسان جنوبیخیاطی672

- استان خراسان جنوبی 

- شهرستان درمیان 

روستای طاغان

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه سلطانیصندوق کارآفرینی امید

673
پرورش گاوشیر 

 راسی20ی
وزارت جهاد کشاورزی500500فاطمه سناییبانک کشاورزیبیرجند روستای دهنو1بیرجندخراسان جنوبی

674

پرورش ماهی 

در استخرهای 

دومنظوره

1قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

. بخش سده. شهرستان قاین

اراضی . روستای سراب

روستایی سراب

وزارت جهاد کشاورزی8080فاطمه سنتیصندوق کارآفرینی امید



675

پرورش 

گوسفند داشتی 

- و اصالح نژاد 

افشاری 

(راس 30)

وزارت جهاد کشاورزی680680فاطمه شفیعیپست بانک دشت سربیشه4چاه شماره 2سربیشهخراسان جنوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت9494فاطمه صابری ثانیپست بانکرقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی676

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه صغری یعقوبیصندوق کارآفرینی امیدخوسف روستای معصوم آباد1خوسفخراسان جنوبیپرورش ماهی677

وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه ضیایی مقدمصندوق کارآفرینی امیدقنات بشرویه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیکشت زعفران678

679
راه اندازی باجه 

خدمات بانکی
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش سه قلعه 

روستای دوست آباد

پست بانک
فاطمه طاهری 

دوست آباد
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

680

احداث سالن 

پرورش کبک 

قطعه ای 500

روستایی

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

دوست آباد
بانک کشاورزی

فاطمه عابدینی 

حاجی اباد
وزارت جهاد کشاورزی490490

صندوق کارآفرینی امید10امام خمینی - خوسف1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس681
فاطمه عبداللهی 

شیخ آباد
وزارت جهاد کشاورزی150150

682

صندوق خرد 

محلی روستای 

عمرویی

صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه عربی آیسکصندوق کارآفرینی امیدروستای عمرویی-سرایان20سرایانخراسان جنوبی

683

تجهیز امکانات 

باجه بانکی 

پست بانک

1قایناتخراسان جنوبی
---قاین--خراسان جنوبی 

کرغند
500500فاطمه عطفی کرقندپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

684
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

بارنجگان
بانک توسعه تعاون

فاطمه علی گرگی 

بهلویی
سازمان امور عشایر ایران240240



685
واحد پرورش 

گاو شیری
2فردوسخراسان جنوبی

- شهرستان فردوس 

روستای سرند
وزارت جهاد کشاورزی15001500فاطمه علیزاده سرندبانک کشاورزی

686

پرواربندی بره 

راسی 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

چشمه بید
سازمان امور عشایر ایران240240فاطمه غضنفریبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه غالمی مقدمپست بانکطبس روستای خسروآباد1طبسخراسان جنوبیقالیبافی687

688
خدمات پست 

بانک
500500فاطمه غالمیانپست بانکجمز-طبس1طبسخراسان جنوبی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

689

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه فرخی بورنگصندوق کارآفرینی امید

690

پرورش 

گوسفند 

 (سنتی)داشتی

 راس15

1قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای اندریک
وزارت جهاد کشاورزی150150فاطمه فکورصندوق کارآفرینی امید

691
تولید و بسته 

بندی عسل
1درمیانخراسان جنوبی

بخش - شهرستان درمیان

شهر گزیک- گزیک 
وزارت جهاد کشاورزی160160فاطمه فیاضیبانک کشاورزی

692
پرواربندی بره 

راسی400
وزارت جهاد کشاورزی60006000فاطمه قاسمیبانک کشاورزیقاین روستای علی اباد سفلی8قایناتخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی720720فاطمه قربانیبانک کشاورزیطبس روستای تشکانان1طبسخراسان جنوبیپرورش بز سانن693

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه قربانیصندوق کارآفرینی امیدارسک-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی694

695
گوسفند داشتی 

اصالح نژاد شده
وزارت جهاد کشاورزی300300فاطمه قصابیپست بانکپیرود1خوسفخراسان جنوبی

696

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه شهرک 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران240240فاطمه کبری صمدیبانک توسعه تعاون

697

پرورش بز 

اصالح نژاد 

داشتی

1طبسخراسان جنوبی
عشق اباد روستای معدن 

قلعه
وزارت جهاد کشاورزی200200فاطمه کرمانیپست بانک



وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فاطمه لطفیصندوق کارآفرینی امیدروستای جوخواه- طبس 1طبسخراسان جنوبیقالی بافی698

699

صندوق خرد 

محلی روستای 

سراب

صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه محرمیصندوق کارآفرینی امیدروستای سراب-سرایان25سرایانخراسان جنوبی

700
صندوق خرد 

محلی
صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه محمدزادهصندوق کارآفرینی امیدروستای چیروک- طبس50طبسخراسان جنوبی

701
کارگاه تولیدی 

فرش دستباف
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه محمدی زارگزصندوق کارآفرینی امیدروستای مسک- درمیان 1درمیانخراسان جنوبی

702

صندوق خرد 

زنان روستای 

کلی

صندوق کارآفرینی امید400400فاطمه نادیصندوق کارآفرینی امیدقاین روستای کلی12قایناتخراسان جنوبی

703
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150فاطمه نیستانیصندوق کارآفرینی امیدکوشه سفلی1خوسفخراسان جنوبی

704

بهره برداری 

ساختمان پست 

بانک

1قایناتخراسان جنوبی
خراسان جنوبی قاینات 

محمد اباد علم
500500فاطمه یعقوبزادهپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

705

صندوق خرد 

محلی زنان 

روستای 

1دهشک 

صندوق کارآفرینی امید200200فاطمه یعقوبیصندوق کارآفرینی امیدقاین روستای دهشک35قایناتخراسان جنوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فاطمه یوسفیصندوق کارآفرینی امیدطبس روستای حلوان2طبسخراسان جنوبیقالی بافی706

707

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای طاغان
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200فایزه هرمزی طاغانصندوق کارآفرینی امید

708
تولید فرش 

دستباف
1درمیانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

درمیان روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فائزه دریصندوق کارآفرینی امید

709
تولید مبلمان 

راحتی و استیل
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500فخرالدین خاصهصندوق کارآفرینی امیدروستای دستگرد- بیرجند5بیرجندخراسان جنوبی



وزارت صنعت، معدن و تجارت100100فرزانه رجبیصندوق کارآفرینی امیدرقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی710

711
تولید فرآورده 

های لبنی
2قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی بخش 

نیمبلوک دشت بیاض
وزارت جهاد کشاورزی19501950فرشته عطاییصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی400400فرشته معصومی نهپست بانکروستای خونیک قنداب2نهبندانخراسان جنوبیزعفران712

713

بانکداری 

صندوق های 

خرد مدرن 

اکسون

1درمیانخراسان جنوبی

پارک علم و - بیرجند 

شرکت آداک - فناوری 

مدرن عرشیا

200200فرشید صادقیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

714

احداث واحد بز 

راس200داشتی

 سانانن

3قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

شهرستان قاین بخش سده 

روستای تیغدر

وزارت جهاد کشاورزی19401940فرهاد جوانبانک توسعه تعاون

715

طرح توجیه 

اقتصادی 

احداث و راه 

اندازی کشتار 

گاه طیور به 

 2000ظرفیت 

قطعه در ساعت

27طبسخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

1طبس خیابان امامت 
وزارت جهاد کشاورزی1900019000فرهاد محمد زادهبانک توسعه تعاون

716

صندوق خرد 

محلی روستای 

کریت

صندوق کارآفرینی امید200200فریبا فتوتیصندوق کارآفرینی امیدطبس روستای کریت61طبسخراسان جنوبی

717

کارگاه تولید 

پوشاک و 

خیاطی

2قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

روستای . شهرستان قاین

شیرمرغ

وزارت صنعت، معدن و تجارت600600فهیمه عاملیصندوق کارآفرینی امید

718

اقامتگاه بوم 

گردی چشمه 

سنگ

28002800فیض اله بخشیپست بانکطبس روستای پیرحاجات3طبسخراسان جنوبی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

719
تجهیز باجه 

پست بانک
1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاین 

روستای شهرک هاشمیه
500500قاسم بادامکیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



720
اقامتگاه بوم 

گردی
2طبسخراسان جنوبی

بخش -شهرستان طبس

روستای حسن -دستگردان 

آباد اعتماد

10001000قدرت اله اکبریبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

721
پرورش بز 

اصالح شده
1طبسخراسان جنوبی

طبس بخش دیهوک 

روستای اسفندیار
وزارت جهاد کشاورزی200200قدرت اله صابریانپست بانک

722
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150کاظم نخعیصندوق کارآفرینی امیددستگرد1خوسفخراسان جنوبی

723

صندوق خرد 

محلی روستایی 

ماژان

صندوق کارآفرینی امید200200کبری احمدزادهصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای ماژان20بیرجندخراسان جنوبی

724
تولید فرش 

دستباف
1طبسخراسان جنوبی

عشق اباد روستای -طبس

یوسف ابادبم
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کبری الهیاریصندوق کارآفرینی امید

725

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

چشمه بید
سازمان امور عشایر ایران240240کبری غضنفریبانک توسعه تعاون

726

پرورش بز 

داشتی اصالح 

شده

وزارت جهاد کشاورزی200200کریم جان برهانیبانک کشاورزیعشق اباد روستای نجات اباد1طبسخراسان جنوبی

727

پرورش گاو 

 100شیری 

راسی اصالح 

ن  ژاد

وزارت جهاد کشاورزی1800018000کریم رضائیان اولبانک کشاورزیمجتمع دامداران اسالمیه10فردوسخراسان جنوبی

728

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200کلثوم اکبرزاده بورنگصندوق کارآفرینی امید

2بیرجندخراسان جنوبیحوله بافی729

- شهرستان بیرجند 

- دهستان شاخنات 

روستای میریک

100100کلثوم حیدری میریکپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

730

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش قهستان 

روستای زارگز
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100کلثوم درویشی زارگزصندوق کارآفرینی امید

731
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

بارنجگان
سازمان امور عشایر ایران200200کنیز پری نادی گرگیصندوق کارآفرینی امید



732

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد گاو 

توسعه )شیری

پرورش گاو 

(شیری

1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش ایسک 

روستای کریمو

وزارت جهاد کشاورزی400400کنیز جوادیصندوق کارآفرینی امید

733
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150کنیز زمانیصندوق کارآفرینی امیدتقاب1خوسفخراسان جنوبی

734

صندوق خرد 

محلی روستای 

بشکز

صندوق کارآفرینی امید200200کنیز یشکزیصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای بشکز27سربیشهخراسان جنوبی

735

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد شده

وزارت جهاد کشاورزی20002000کوثر یوسفیپست بانکتقاب2خوسفخراسان جنوبی

736
اصالح نژاد و 

پرورش بز سانن
وزارت جهاد کشاورزی500500گل جان اردایصندوق کارآفرینی امیدمحله دامداری-غنی آباد2بشرویهخراسان جنوبی

5بیرجندخراسان جنوبیگاو داری شیری737

شهرستان - خراسان جنوبی 

- بخش مرکزی - بیرجند 

روستای حاجی آباد

وزارت جهاد کشاورزی80008000گلثوم حقیقی پوربانک کشاورزی

3زیرکوهخراسان جنوبیمجتمع نان738
روستای آبیز روبروی آتش 

نشانی
وزارت صنعت، معدن و تجارت500500لیال حسنیصندوق کارآفرینی امید

739

پرورش دام 

سنگین صنعتی 

 20گاو شیری )

(راسی

وزارت جهاد کشاورزی19601960لیال سرزهیپست بانکمود مجتمع دامداری مود2سربیشهخراسان جنوبی



740

گوسفند داشتی 

اصالح  (مولد)

نژاد شده

وزارت جهاد کشاورزی14001400لیال فاتحبانک توسعه تعاونروستای دشت بجد2بیرجندخراسان جنوبی

2درمیانخراسان جنوبیبافت تابلو فرش741
شهر طبس - بخش گزیک 

روستای علی آباد- مسینا 
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100لیلی احمدی علی آبادصندوق کارآفرینی امید

742

کشت گیاهان 

زرشک )دارویی 

-هکتار 4

(هکتار1زعفران 

بانک کشاورزیسربیشه روستای گندکان4سربیشهخراسان جنوبی
ماه بی بی سارانی 

قاینی
وزارت جهاد کشاورزی16001600

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ماه بی بی نهتانیصندوق کارآفرینی امیدروستای اشک- درمیان 1درمیانخراسان جنوبیخیاطی743

744
کشتارگاه 

صنعتی طیور
50فردوسخراسان جنوبی

- روستای مهرانکوشک 

 جاده فردوس 15کیلومتر 

مشهد

وزارت جهاد کشاورزی110000110000مائده سادات امینیبانک کشاورزی

745

پرورش 

گوسفند 

 (سنتی)داشتی

 راس15

1قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای اندریک
وزارت جهاد کشاورزی200200مبارکه شجاعصندوق کارآفرینی امید

746

احداث و بهره 

برداری گلخانه 

هیدروپونیک 

صیفیجات

10بشرویهخراسان جنوبی
روستای تاج -کرند-بشرویه

آباد
وزارت جهاد کشاورزی1870018700مجتبی اکبریبانک توسعه تعاون

747

آماده سازی 

پسته و 

سردخانه باالی 

صفر درجه 

سانتی گراد

28بشرویهخراسان جنوبی
ابتدای جاده -بشرویه 

بشرویه به فردوس
وزارت جهاد کشاورزی2000020000مجتبی آفاقیبانک کشاورزی



748
صندوق خرد 

محلی روستایی
صندوق کارآفرینی امید800800مجتبی براتیصندوق کارآفرینی امیدخوسف روستای اصغریه20خوسفخراسان جنوبی

749

اقامتگاه بوم 

گردی سنتی 

گردشگری

10بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی بیرجند 

بخش مرکزی دهستان 

مرک روستای خوشینه 

سفلی

50005000مجتبی خسرویبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1بشرویهخراسان جنوبیپرورش بوقلمون750
-بخش ارسک-بشرویه

روستای محمدآباد رحمانی
وزارت جهاد کشاورزی500500مجتبی رضاییپست بانک

751

اصالح باغات 

نوسازی و پیوند 

 هکتار80

وزارت جهاد کشاورزی40004000مجتبی ماژانیبانک کشاورزیروستای مختاران کالته خان6سربیشهخراسان جنوبی

752
گردشگری و 

بوم گردی
5طبسخراسان جنوبی

شهرستان طبس بخش 

دستگردان روستای 

منصوریه و رضویه

20002000مجید صولتیصندوق کارآفرینی امید
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

753

توسعه و تجهیز 

پرورش 

شترمرغ به 

 45ظرفیت 

قطعه

وزارت جهاد کشاورزی13001300مجید عباسیصندوق کارآفرینی امیدروستای میرآباد-بشرویه2بشرویهخراسان جنوبی

754

اصالح نژاد دام 

سبک 

(بزمورسیاه)

1فردوسخراسان جنوبی
- فردوس - خراسان جنوبی

روستای حسین آباد
وزارت جهاد کشاورزی15001500مجید مجیدیپست بانک

2نهبندانخراسان جنوبیبره پرواری755
مجتمع پرواربندی -نهبندان

شیشک
وزارت جهاد کشاورزی500500مجید ملکیصندوق کارآفرینی امید

1قایناتخراسان جنوبیتولید پوشاک756
شهرستان قاینات روستای 

اسفشاد خیابان شورا
وزارت صنعت، معدن و تجارت120120محبوبه سرویصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت160160محبوبه طالبیپست بانکطبس روستای دهنو1طبسخراسان جنوبیقالی بافی757

758
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200محبوبه هاونگیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای نوفرست1بیرجندخراسان جنوبی



759
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محد حسین ضابطیصندوق کارآفرینی امیدمهدیه1خوسفخراسان جنوبی

760

ایجاد باجه 

مستقل پست 

بانک در روستا

2فردوسخراسان جنوبی

خیابان - روستای خانکوک 

جنب دهیاری - ابو الفضلی 

روستا

700700محسن دانشورپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

761

بسته بندی 

انواع دمنو ش 

های گیاهی 

ومیوه ای

1قایناتخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

قاین روستای کره
وزارت جهاد کشاورزی15001500محسن زراعت کاربانک کشاورزی

762

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

1بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ صفری -بشرویه

نادری
وزارت جهاد کشاورزی10011001محسن صفری نادریپست بانک

763
پرورش شتر 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی15001500محسن طهماسبیصندوق کارآفرینی امیدروستای خور-خوسف3خوسفخراسان جنوبی

764

پرورش 

گوسفند 

راس30داشتی

1قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

روستای . شهرستان قاین

بزناباد

وزارت جهاد کشاورزی400400محسن قلمیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی600600محسن گزینیبانک کشاورزیروستای غنی آباد-بشرویه2بشرویهخراسان جنوبیتعمیر تراکتور765

2طبسخراسان جنوبیاحداث گلخانه766

خراسان جنوبی شهرستان 

طبس خیابان شهید 

8صدوقی

وزارت جهاد کشاورزی740740محسن مرتضوی مقدمصندوق کارآفرینی امید

767
پرورش 

بلدرچین
وزارت جهاد کشاورزی250250محمّد امین توکلیصندوق کارآفرینی امید6بیرجند حاجی آباد نبوت1بیرجندخراسان جنوبی

768

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

1بشرویهخراسان جنوبی
روستای -ارسک-بشرویه

نخاب
بانک کشاورزی

محمد ابراهیم یزدان 

پناه
وزارت جهاد کشاورزی10001000

769
پرورش ماهیان 

گرمابی
3خوسفخراسان جنوبی

-استان خراسان جنوبی

ماژان-جلگه ماژان-خوسف
وزارت جهاد کشاورزی17451745محمد احمدزادهپست بانک



770
پرورش بز سانن 

 راسی60
2زیرکوهخراسان جنوبی

حاجی آباد خیابان شاهد 

8 پ 10شاهد 
وزارت جهاد کشاورزی36003600محمد اسفرقیبانک کشاورزی

771
احداث پست 

بانک
2سرایانخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان سرایان بخش 

آیسک روستای کریمو

500500محمد اصغریپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

772

دفتر خدمات 

بانکی روستایی 

پست بانک

1بیرجندخراسان جنوبی
بیرجند روستای خنگ 

شریف
500500محمد اصفهانی نژادپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

773
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

چاه باشه
سازمان امور عشایر ایران200200محمد افضلیصندوق کارآفرینی امید

774

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

گزخت
سازمان امور عشایر ایران200200محمد اکبریصندوق کارآفرینی امید

775
کارگاه آموزش 

قالی بافی
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محمد امانیپست بانکروستای نوزاد- اسدیه1درمیانخراسان جنوبی

776
پرورش زنبور 

عسل
2درمیانخراسان جنوبی

- شهرستان درمیان 

روستای بنیاب
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد انصاریبانک کشاورزی

777
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد بارانیصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبی

778
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد باغانیصندوق کارآفرینی امیدجومیان1خوسفخراسان جنوبی

779

کشت گیاهان 

دارویی زعفران 

-گل محمدی -

هکتار1زرشک 

وزارت جهاد کشاورزی200200محمد بلوچیبانک کشاورزی دشت سربیشه4چاه شماره 1سربیشهخراسان جنوبی



780

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی 

توسعه پرورش )

(گوسفند داشتی

1سرایانخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان موتور پمپ بهار
وزارت جهاد کشاورزی540540محمد پیروزیبانک کشاورزی

781
پرورش شتر 

نفر12داشتی
1قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

بخش . شهرستان قاین

روستای امیر اباد . مرکزی

سرچشمه

سازمان امور عشایر ایران150150محمد توسلی نیابانک کشاورزی

782
مرکز پرورش 

گل و گیاه
صندوق کارآفرینی امیدبیرجند اراضی دشت فوداج8بیرجندخراسان جنوبی

محمد جمهوری 

شوکت آبادی
وزارت جهاد کشاورزی42004200

783

خرید بز شیری 

 12به تعداد 

راس و بهسازی 

و نوسازی 

جایگاه

1طبسخراسان جنوبی
طبس گلشن بخش 

دستگردان روستای تپه طاق
سازمان امور عشایر ایران500500محمد حاجی لقابانک کشاورزی

784

صندوق خرد 

محلی روستایی 

مردان اندریک

38قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای اندریک
صندوق کارآفرینی امید400400محمد حسن رازقیصندوق کارآفرینی امید

785
پرواربندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

گزخت
سازمان امور عشایر ایران200200محمد حسین الهیصندوق کارآفرینی امید

786

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی800800محمد حسین پوربانک کشاورزیعشق اباد پاشنه دران2طبسخراسان جنوبی



787
پرورش 

بلدرچین تخمی
صندوق کارآفرینی امیددشت علی اباد1بیرجندخراسان جنوبی

محمد حسین 

خدادوست
وزارت جهاد کشاورزی440200

788

طرح 

گردشگری و 

بوم گردی

صندوق کارآفرینی امیدروستای نصراباد- بیرجند3بیرجندخراسان جنوبی
محمد حسین 

خراشادیزاده
10001000

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

789

پرواربندی بره 

راسی 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بقرایی
سازمان امور عشایر ایران240240محمد حسین دالکهپست بانک

790

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد 

گوسفند 

توسعه )داشتی

پرورش 

(گوسفند داشتی

1سرایانخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان سرایان بخش سه 

قلعه روستای دوست آباد 

عشایری طاهری

سازمان امور عشایر ایران350350محمد حسین زادهبانک کشاورزی

791
تجهیز باجه ی 

خدمات بانکی
1قایناتخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان قاینات بخش 

مرکزی روستای تجن

500500محمد حسین زارعیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

792
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد حسین نخعیصندوق کارآفرینی امیدهمند1خوسفخراسان جنوبی

793

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش )نژاد

(دوقلوزا

وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد حسین نظافتبانک کشاورزیروستای کرند- بشرویه 3بشرویهخراسان جنوبی

794
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

گزخت
سازمان امور عشایر ایران200200محمد خزاعیصندوق کارآفرینی امید

سازمان امور عشایر ایران500500محمد خسرویصندوق کارآفرینی امیدروستای علی آباد2نهبندانخراسان جنوبیپرورش گوسفند795

796
پرورش شتر 

داشتی
وزارت جهاد کشاورزی640640محمد خیرخواهصندوق کارآفرینی امیدکالته سید علی- نهبندان2نهبندانخراسان جنوبی



797

پرورش 

گوسفند 

واصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
موتورپمپ -ارسک-بشرویه

شهید کبوتری
وزارت جهاد کشاورزی800800محمد رحیمی پوربانک توسعه تعاون

798
احداث پرورش 

شترمرغ
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمد رضا اشتریبانک کشاورزیقاین روستای پهنایی3قایناتخراسان جنوبی

799
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد رضا حسینیصندوق کارآفرینی امیدکالته ملک1خوسفخراسان جنوبی

صندوق کارآفرینی امیدنهبندان اسد آباد2نهبندانخراسان جنوبیشتر داشتی800
محمد رضا زحمت 

کش
وزارت جهاد کشاورزی700700

801

احداث سالن 

زرشک خشک 

کنی

3قایناتخراسان جنوبی
قاین روستای چاهک 

موسویه
بانک کشاورزی

محمد رضا زنگویی 

مطلق
وزارت جهاد کشاورزی12001200

802
پرورش گاو 

شیری
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد رضا صفاتیصندوق کارآفرینی امیدمجتمع اکبرآباد-نهبندان3نهبندانخراسان جنوبی

803
پرورش شتر 

مرغ
وزارت جهاد کشاورزی500500محمد رضا کوهی نژادصندوق کارآفرینی امیدچاه موتور رسالت2نهبندانخراسان جنوبی

804
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد رضا نخعیصندوق کارآفرینی امیداریش1خوسفخراسان جنوبی

805
پرواربندی 

گوساله
7نهبندانخراسان جنوبی

نهبندان بخش مرکزی 

روستای خوانشرذف
وزارت جهاد کشاورزی37503750محمد رضاییپست بانک

806

صندوق خرد 

محلی روستایی 

شاج حسین آباد

صندوق کارآفرینی امید12001200محمد رضائیصندوق کارآفرینی امیدزیرکوه روستای شاج25زیرکوهخراسان جنوبی

807

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد رمضانیبانک کشاورزیطبس روستای پیستان2طبسخراسان جنوبی

808
توسعه باجه 

بانکی
1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

قاین روستای چاهک
500500محمد رمضانی چاهکپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات



809

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش )نژاد

(دوقلوزا

3بشرویهخراسان جنوبی
اراضی -بخش ارسک-بشرویه

روستای موتور پمپ خضر
وزارت جهاد کشاورزی16001600محمد رمضانی مالداربانک کشاورزی

810

پرورش 

گوسفند و 

بز )اصالح نژاد 

(سانن

وزارت جهاد کشاورزی190190محمد ریگیبانک کشاورزیروستای عبدل آباد- بشرویه 31بشرویهخراسان جنوبی

811
پرورش بز 

اصالح شده
2طبسخراسان جنوبی

شهرستان طبس بخش 

مرکزی روستای محمد آباد
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد زمانیبانک کشاورزی

812

احداث 

سردخانه 

 تنی 1000

ثابت دومداره و 

بسته بندی 

خرما

5طبسخراسان جنوبی
 5کیلومتر جاده -طبس

روستای شیخ اباد-محمد اباد
وزارت جهاد کشاورزی3400034000محمد زمانیبانک کشاورزی

813

پرورش دام 

سبک واصالح 

نژاد گوسفند 

 25داشتی 

راسی

1خوسفخراسان جنوبی
روستای تقی آباد بخش 

خوسف-ماژان
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد زینلیبانک کشاورزی

814

توسعه و 

تکمیل مزرعه 

شترمرغ

وزارت جهاد کشاورزی49004900محمد سعیدزادهصندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای سرند5فردوسخراسان جنوبی

815
خرید دستگاه 

خودپرداز
300300محمد سیروسیپست بانکروستای چهکند-بیرجند1بیرجندخراسان جنوبی

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

816
صنایع چوب و 

مصنوعات چوبی
30بیرجندخراسان جنوبی

-بیرجند-خراسان جنوبی

-جاده کرمان3کیلومتر

-روستای حسین آباد سادات

-انتهای خیابان ولیعصر

جنب مدرسه

پست بانک
محمد شریف شریفی 

پور
وزارت صنعت، معدن و تجارت2974629746



817
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد شیرینصندوق کارآفرینی امیدچاه طالقانی1خوسفخراسان جنوبی

818

خرید بز شیری 

 25به تعداد 

راس

1طبسخراسان جنوبی
طبس گلشن بخش 

دستگردان روستای ازبکوه
سازمان امور عشایر ایران10001000محمد صاحبیبانک کشاورزی

819

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

وزارت جهاد کشاورزی800800محمد صادقی مقدمبانک کشاورزیروستای کریت-طبس2طبسخراسان جنوبی

820
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد ضایطصندوق کارآفرینی امیدخرمک1خوسفخراسان جنوبی

821

راه اندازی و 

تجهیز واحد 

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس30

1فردوسخراسان جنوبی
-اراضی آبدکی- فردوس

روستای برون
سازمان امور عشایر ایران400400محمد عباسیصندوق کارآفرینی امید

822

تسطیح و 

خاکبرداری 

هکتار اراضی 4

جهت احداث 

باغ زرشک و 

زعفران

2قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

روستای . شهرستان قاین

پهنایی

وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد عبداللهیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محمد علی اسدالهیصندوق کارآفرینی امیدروستای مسک2درمیانخراسان جنوبیقالیبافی823

824

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

گزخت
صندوق کارآفرینی امید

محمد علی الهی 

تجنود
سازمان امور عشایر ایران200200

825

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

گزخت
سازمان امور عشایر ایران200200محمد علی باختهصندوق کارآفرینی امید



826

پرورش زنبور 

عسل اصالح 

یکصد )نژاد

(کلنی

1سرایانخراسان جنوبی
شهرستان -خراسان جنوبی

موتور پمپ کوثر-سرایان
وزارت جهاد کشاورزی12281228محمد علی حنفیپست بانک

وزارت جهاد کشاورزی150150محمد علی زینلیصندوق کارآفرینی امیدتقاب1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس827

828

پرورش شتر 

مرغ پرواری 

صنعتی

4زیرکوهخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

زیرکوه روستای بمرود
بانک کشاورزی

محمد علی 

غالمحسینی
وزارت جهاد کشاورزی30003000

829
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد علی فدائی پورصندوق کارآفرینی امید11ابن حسام پ - خوسف1خوسفخراسان جنوبی

830
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد علی قاسمیصندوق کارآفرینی امیدسیوجان1خوسفخراسان جنوبی

831

سرمایه در 

گردش گوساله 

 400پرواری 

راسی صنعتی

6بیرجندخراسان جنوبی
- بیرجند- خراسان جنوبی

اراضی روستای حاجی اباد
وزارت جهاد کشاورزی60006000محمد علی معروفیانپست بانک

832

پروار بندی 

2گوسفندداشتی

راسی00

4بیرجندخراسان جنوبی

-بخش مرکزی- بیرجند 

روستای - دهستان باقران 

بهلگرد

وزارت جهاد کشاورزی20921500محمد علی مقدمصندوق کارآفرینی امید

833

احداث و بهره 

برداری واحد 

پرورش بره 

راس600پرواری

ی

8زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوخ وستای 

دارج سفلی
بانک کشاورزی

محمد علی موسایی 

بهلولی
وزارت جهاد کشاورزی82008200

834
, زنبورداری 

تولید ژل رویال
2خوسفخراسان جنوبی

بخش ماژان روستای ولی 

1عصر 
صندوق کارآفرینی امید

محمد علی میرزایی 

شیخ اباد
وزارت جهاد کشاورزی830830

835

کارگاه تولیدی 

سفال و 

سرامیک مدرن

2فردوسخراسان جنوبی
- فردوس - خراسان جنوبی 

روستای خانیک
10001000محمد علی ناظریپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری



836
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد علیزادهصندوق کارآفرینی امید-خوسف1خوسفخراسان جنوبی

837
پروار بندی بره 

راسی25
1زیرکوهخراسان جنوبی

روستای -شهرستان زیرکوه 

سینیدر
سازمان امور عشایر ایران240240محمد عنایتی فربانک توسعه تعاون

838

پرواربندی بره 

راسی 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

چشمه بید
سازمان امور عشایر ایران240240محمد غضنفریپست بانک

839

احداث واحد 

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد شده

وزارت جهاد کشاورزی350350محمد قربانیپست بانکماژان روستای فیض آباد1خوسفخراسان جنوبی

840

تاسیس 

پرواربندی بره 

راسی200مولد 

2بیرجندخراسان جنوبی
روبروی شهرک صنعتی، 

دشت رکات
وزارت جهاد کشاورزی10501050محمد کاظمیصندوق کارآفرینی امید

841

تولید پودر 

الستیک از 

الستیک 

مستعمل

21بشرویهخراسان جنوبی
خیابان امام خمینی -بشرویه

شمالی
وزارت صنعت، معدن و تجارت2310023100محمد کیانی زادهبانک توسعه تعاون

842
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد گالبیصندوق کارآفرینی امیدفخر اباد1خوسفخراسان جنوبی

843

راه اندازی 

سامانه انالین 

فروش خشکبار

13001300محمد گندمیصندوق کارآفرینی امیدشوکت آباد- بیرجند 2بیرجندخراسان جنوبی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

844

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد

2بیرجندخراسان جنوبی
- بخش مرکزی- بیرجند

-روستای امیر اباد
وزارت جهاد کشاورزی440440محمد محمدزادهبانک کشاورزی

845

پرورش 

شترمرغ 

گوشتی 

قطعه200

وزارت جهاد کشاورزی16001600محمد معروفیبانک توسعه تعاونروستای گلندر4سربیشهخراسان جنوبی



846
پرورش شتر 

مرغ
5نهبندانخراسان جنوبی

شهرستان نهبندان شهر 

 جاده 4شوسف کیلومتر

ذهاب شوسف

وزارت جهاد کشاورزی39003900محمد مقیمیبانک کشاورزی

847
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150محمد مهدی عربصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبی

848

پرورش شتر 

 42داشتی 

نفری

وزارت جهاد کشاورزی60006000محمد میریبانک توسعه تعاونروستای شارقنج. بیرجند8بیرجندخراسان جنوبی

4فردوسخراسان جنوبیایجاد بومگردی849
- شهرستان فردوس 

روستای عشایری پلند
40004000محمد ناصریبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

850

احداث واحد 

گلخانه صیفی 

جات

2طبسخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

طبس روستای کریت
وزارت جهاد کشاورزی15001500محمد ناظمیپست بانک

851

پرورش بز سانن 

به ظرفیت 

 راس مولد100

سازمان امور عشایر ایران15001500محمد نجفیبانک کشاورزیروستای پده بید عشق اباد1طبسخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی150150محمد نخعیصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس852

853
پرورش گوساله 

گوشتی
وزارت جهاد کشاورزی10001000محمد نژادحسینبانک کشاورزیبخش نیمبلوک2قایناتخراسان جنوبی

1درمیانخراسان جنوبیقالیبافی854

- استان خراسان جنوبی 

- شهرستان درمیان 

روستای نوزاد

وزارت صنعت، معدن و تجارت200200محمد نوریبانک کشاورزی

855
پرورش شتر 

مرغ
3قایناتخراسان جنوبی

شهرستان قاینات روستای 

کالته نصیر
وزارت جهاد کشاورزی24002400محمد نیک طلببانک کشاورزی

856
 20گاو شیری 

راسی
3بیرجندخراسان جنوبی

 - کلیومتری بیرجند 15

مجتمع گاو- بیرجند اسدیه   

شیری دشت مرک

بانک کشاورزی
محمد هادی 

کدخدازاده
وزارت جهاد کشاورزی48004800

857
گوسفند داشتی 

اصالح نژاد
2بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی، بیرجند، 

بخش مرکزی، کاهشنگ، 

گوگچین

وزارت جهاد کشاورزی750750محمد یوسفیپست بانک



858
پرورش ماهی 

سرد آبی
وزارت جهاد کشاورزی500500محمدباقر یوسفیپست بانکاسفدن چاه یوسفی1قایناتخراسان جنوبی

859
توسعه و تجهیز 

پرورش بوقلمون
5بشرویهخراسان جنوبی

باغ -رقه-ارسک-بشرویه

دهک
وزارت جهاد کشاورزی33003300محمدحسن رضاییصندوق کارآفرینی امید

860
ایجاد مزرعه 

(هکتار5)زرشک
وزارت جهاد کشاورزی800800محمدحسن ضیاییبانک کشاورزیسربیشه مود روستای نوکند2سربیشهخراسان جنوبی

861
 نفر 90خرید 

شتر پرواری
3طبسخراسان جنوبی

 متری بازگ 24-طبس 

جنب مسجد حضرت 

ابوالفضل

وزارت جهاد کشاورزی37503750محمدحسن فتحیصندوق کارآفرینی امید

862

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

1بشرویهخراسان جنوبی
-بخش ارسک-بشرویه

روستای فتح آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200محمدحسن کرمیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی20002000محمدحسین سعادتیبانک کشاورزیمجتمع گلخانه ای-سربیشه 3سربیشهخراسان جنوبیتولیدنهال وبذر863

864
پرورش ماهی 

گرمابی
2فردوسخراسان جنوبی

- فردوس-خراسان جنوبی

اراضی نوغاب
وزارت جهاد کشاورزی999999محمدحسین غفوریپست بانک

865
پرورش بز 

اصالح شده
وزارت جهاد کشاورزی750750محمدحسین قیصریبانک توسعه تعاونروستای عنایتیه-طبس1طبسخراسان جنوبی

866

پرورش 

گوسفند اصالح 

 30نژاد شده 

راسی

1بیرجندخراسان جنوبی
بیرجند بخش مرکزی 

روستای سرچاه تازیان
وزارت جهاد کشاورزی550550محمدرضا اطهری پورپست بانک

867
پرواربندی دام 

راسی25سبک
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

عشایری چاه باشه
سازمان امور عشایر ایران200200محمدرضا افضلیصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی200200محمدرضا اکبریصندوق کارآفرینی امیدمجد-ارسک-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیکشت زعفران868

869

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران200200محمدرضا بلوچیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای تقاب5خوسفخراسان جنوبیشترمرغ مولد870
محمدرضا حیدری 

فخر
وزارت جهاد کشاورزی89008900



وزارت جهاد کشاورزی150150محمدرضا خوشحالصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس871

872

گاوداری شیری 

 راسی 20

خرید دام و )

(تجهیز

4خوسفخراسان جنوبی
شهرستان خوسف روستای 

محمدیه سرچاه میرزایی
وزارت جهاد کشاورزی28002800محمدرضا سبزه کاربانک کشاورزی

873

توسعه وتجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد 

گوسفند داشتی 

توسعه پرورش )

(گوسفند داشتی

1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش سه قلعه 

روستای دوست اباد

وزارت جهاد کشاورزی800800محمدرضا طاهریصندوق کارآفرینی امید

874

تجهیز یک 

واحدگلخانه 

سبزی وصیفی 

به 

 2500مساحت

مترمربع

2بیرجندخراسان جنوبی

شهرستان -خراسان جنوبی

-بخش مرکزی-بیرجند

روستای -دهستان شاخن

میریک

صندوق کارآفرینی امید
محمدرضا عارفی 

مقدم
وزارت جهاد کشاورزی12001200

875
تولید دانه 

بندی زغالسنگ
20طبسخراسان جنوبی

طبس، بلوار امیرالمومنین، 

بعد از دبیرستان دخترانه 

کوثر

وزارت صنعت، معدن و تجارت1495314953محمدرضا عسکریپست بانک

876

توسعه و تجهیز 

واحد عرقیات 

معجزه

6قایناتخراسان جنوبی
قاین روستای دهشک ناحیه 

صنعتی خضری
وزارت جهاد کشاورزی65006500محمدرضا عقیلیبانک کشاورزی

877
بز و گوسفند 

اصالح نژاد
صندوق کارآفرینی امیدروستای بورگان2نهبندانخراسان جنوبی

محمدرضا علی 

عباسی
وزارت جهاد کشاورزی500500



878

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

وزارت جهاد کشاورزی800800محمدرضا قاسمیبانک کشاورزیموتور پمپ درخشان-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

879
زنبورداری 

کلنی100
1بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی، شهرستان 

بیرجند، روستای کوچ 

خراشاد-نهارجان

وزارت جهاد کشاورزی300300محمدرضا کوچیبانک کشاورزی

880

کشت گیاهان 

دارویی زعفران 

-گل محمدی -

هکتار1زرشک 

وزارت جهاد کشاورزی160160محمدرضا مبارکیبانک کشاورزی دشت سربیشه5چاه شماره 1سربیشهخراسان جنوبی

881

صندوق خیریه 

مولود کعبه 

بروی

صندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای برون100فردوسخراسان جنوبی
محمدرضا محسنی 

برون
صندوق کارآفرینی امید25002500

882

کاشت گیاهان 

دارویی و 

زعفران

1بیرجندخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی 

- بخش مرکزی - بیرجند

دهستان - روستای میریک 

شاخن

وزارت جهاد کشاورزی311150محمدرضا میرصندوق کارآفرینی امید

883

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
روستای -شهرستان زیرکوه 

چاه پایاب
سازمان امور عشایر ایران200200محمدرضا یزدان خواهصندوق کارآفرینی امید

884
گوسفند پرواری 

اصالح نژاد
سازمان امور عشایر ایران500500محمدرضا یوسفیصندوق کارآفرینی امیدکالته مال علی2نهبندانخراسان جنوبی

885

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

1بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ -ارسک-بشرویه

اتحاد
وزارت جهاد کشاورزی800800محمدعلی ایوبیبانک کشاورزی



وزارت جهاد کشاورزی880880محمدعلی آهنیصندوق کارآفرینی امیدروستای سلطانی2نهبندانخراسان جنوبیشترپرواری886

887
پرورش گاو 

شیری
صندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای خانکوک3فردوسخراسان جنوبی

محمدعلی جعفرزاده 

خانکوک
وزارت جهاد کشاورزی13301330

888

پرورش دام 

گاو )سنگین 

 20شیری 

(راسی

وزارت جهاد کشاورزی38813881محمدعلی دست زنبانک کشاورزیشهر مود9سربیشهخراسان جنوبی

889

پرواربـندی 

گوسفند با 

ظرفیت 

راس در 500

هر دوره

13سربیشهخراسان جنوبی

خراسان جنوبی سربیشه 

درح چاه کشاورزی 

خوشکارزاده

وزارت جهاد کشاورزی62406240محمدعلی شیروانیبانک کشاورزی

890

اصالح نژاد 

گوسفند 

توسعه )داشتی

پرورش 

(گوسفند داشتی

1سرایانخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان سرایان بخش سه 

قلعه روستای دوست آباد

وزارت جهاد کشاورزی170170محمدعلی طاهریصندوق کارآفرینی امید

891

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

1بشرویهخراسان جنوبی
موتورپمپ صفری -بشرویه

نادری
بانک کشاورزی

محمدعلی غالم 

احمدی
وزارت جهاد کشاورزی800800

892

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی207207محمدعلی کربالییپست بانکروستای خانیک-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

4قایناتخراسان جنوبیپرورش گوساله893
- خراسان جنوبی قاین 

روستای بیدمشک
وزارت جهاد کشاورزی20002000محمدعلی گلیپست بانک

894
اصالح نژادبز 

 راسی70سانن 
3درمیانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

درمیان شهر طبس مسینا
وزارت جهاد کشاورزی500500محمدعمر خدادوستصندوق کارآفرینی امید



895

پرورش بز 

اصالح شده 

داشتی

بانک کشاورزیعشق اباد صولت اباد2طبسخراسان جنوبی
محمدمهدی قاسم 

زاده
وزارت جهاد کشاورزی900900

40004000محمدناصر محمدپورپست بانکبیرجند روستای چهارده باال6بیرجندخراسان جنوبیبوم گردی896
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

897
کارگاه تولید 

فرش دستبافت
30طبسخراسان جنوبی

طبس خیابان شهید 

منتظری روبروی صندوق 

قرض الحسنه ولی عصر

صندوق کارآفرینی امید
محمدهاشم جعفریان 

مقدم
وزارت صنعت، معدن و تجارت30003000

898

خرید بز شیری 

 12به تعداد 

راس و بهسازی 

و نوسازی 

جایگاه

1طبسخراسان جنوبی
طبس گلشن بخش 

دستگردان روستای تپه طاق
سازمان امور عشایر ایران500500محمود حاجی لقابانک کشاورزی

899

خرید بز شیری 

 25به تعداد 

راس

1طبسخراسان جنوبی
بخش دستگردان روستای 

تپه طاق
سازمان امور عشایر ایران10001000محمود حاجی لقابانک کشاورزی

900
پرورش شتر 

داشتی
4نهبندانخراسان جنوبی

نهبندان بخش مرکزی 

روستای خوانشرف
وزارت جهاد کشاورزی18001800محمود رضائیپست بانک

901

سرمایه در 

گردش باغبانی 

درختان میوه 

 5)زرشک 

(هکتار

2درمیانخراسان جنوبی
دشت - درخش- درمیان

چاه درخشیها
وزارت جهاد کشاورزی600600محمود سعیدیپست بانک

902
- کاشت زعفران

یک و نیم هکتار
2نهبندانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

نهبندان روستای محمد اباد 

رزاق زاده

وزارت جهاد کشاورزی500500محمود غالمی پوربانک کشاورزی

903
, زنبورداری 

تولید ژل رویال
1خوسفخراسان جنوبی

- شهرستان خوسف 

1روستای ولی عصر 
پست بانک

محمود میرزایی شیخ 

اباد
وزارت جهاد کشاورزی430430



904

مجوز توسعه 

واحد پرورش 

شتر مرغ پرواری

6سرایانخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی

- بخش سه قلعه - سرایان

روستای دوست آباد

وزارت جهاد کشاورزی17501750محمود نوروزیبانک کشاورزی

905

تکمیل زنجیره 

تولید وفرآوری 

وبسته بندی 

عسل

وزارت جهاد کشاورزی55005500محمود نوفرستیبانک کشاورزیبیرجند روستای نوفرست10بیرجندخراسان جنوبی

906

توسعه و تجهیز 

دامداری و 

اصالح نژاد بز 

توسعه پرورش )

(بز

1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش ایسک 

روستای کوثر

وزارت جهاد کشاورزی15001500محمودرضا عربیبانک کشاورزی

907
ایجاد اقامتگاه 

بومگردی
5فردوسخراسان جنوبی

روستای -شهرستان فردوس

خیابان زینبیه- باغستان علیا
25002500محیا سادات مزدآوربانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

908
پرورش بز 

اصالح شده
2طبسخراسان جنوبی

طبس بخش دستگردان 

روستای ازبکوه قدیم
وزارت جهاد کشاورزی900900مختارعلی نادیبانک کشاورزی

909

گیاهان دارویی 

کاشت گل  )

 5- محمدی

(هکتار

2خوسفخراسان جنوبی
خراسان جنوبی خوسف 

روستای چاه شور
وزارت جهاد کشاورزی970970مرتضی ابوالحسن نژآدبانک کشاورزی

910
احداث پرورش 

گاو شیری
3قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی بخش 

نیمبلوک دشت بیاض
وزارت جهاد کشاورزی20002000مرتضی پاکمنشبانک کشاورزی

911

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

1بشرویهخراسان جنوبی
اسالم -بخش ارسک-بشرویه

آباد
وزارت جهاد کشاورزی10001000مرتضی جهان پوربانک کشاورزی



912

صندوق خرد 

محلی روستایی 

مردان خونیک 

تجن

16قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای خونیک تجن
صندوق کارآفرینی امید400400مرتضی خزاعیصندوق کارآفرینی امید

913

کشت گیاهان 

زرشک - دارویی

( هکتار1/5)

وزارت جهاد کشاورزی156156مرتضی سمیعیپست بانکروستای نازدشت1سربیشهخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی800800مرتضی صحراگردبانک کشاورزیروستای چاهداشی2نهبندانخراسان جنوبیشترپرواری914

وزارت جهاد کشاورزی150150مرتضی فدایی پورصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس915

916

تولید فیلتر 

هوای ماشین 

آالت کشاورزی 

و خودروهای 

سبک

4طبسخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی ، 

شهرستان طبس ، روستای 

جمز

وزارت صنعت، معدن و تجارت14001400مرتضی محمدیصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه ایوبیپست بانکروستای رقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی917

918

صندوق خرد 

محلی روستای 

اسفندیار

صندوق کارآفرینی امید200200مرضیه آخوندیصندوق کارآفرینی امیداسفندیار-دیهوک_طبس71طبسخراسان جنوبی

919
صندوق خرد 

محلی روستایی
صندوق کارآفرینی امید200200مرضیه حسنیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای سلم آباد20بیرجندخراسان جنوبی

920

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه خشنودصندوق کارآفرینی امیدروستای بورنگ- درمیان1درمیانخراسان جنوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مرضیه رجبیصندوق کارآفرینی امیدروستای رقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی921



922

صندوق خرد 

محلی روستای 

مصعبی

صندوق کارآفرینی امید200200مرضیه زارعیصندوق کارآفرینی امیدروستای مصعبی-سرایان38سرایانخراسان جنوبی

923

احداث مزرعه 

 2)زعفران

(هکتار

2سربیشهخراسان جنوبی
مزرعه طاق اسکی -سربیشه 

(سلطان آباد)
وزارت جهاد کشاورزی656656مرضیه زین العابدینبانک کشاورزی

924
تولید پوشاک 

بانوان
وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500مرضیه سلطانیصندوق کارآفرینی امیدروستای نیگنان-بشرویه4بشرویهخراسان جنوبی

925
صندوق خرد 

محلی روستایی
صندوق کارآفرینی امید200200مرضیه عابدینیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای اوجان20بیرجندخراسان جنوبی

4نهبندانخراسان جنوبیشترپرواری926
پشت روستا ذهاب چاه 

موتور عباسی
وزارت جهاد کشاورزی22002200مرضیه عباسیبانک کشاورزی

927

خرید دستگاه 

ATM و 

ICTخدمات 

1بیرجندخراسان جنوبی
-استان خراسان جنوبی

روستای امیر آباد-بیرجند
300300مریم امیرابادی زادهپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

928
 –قالیبافی 

بافت تابلو فرش
1نهبندانخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی 

- بخش شوسف - نهبندان 

منزل - روستای همند 

رحمت جعفری

وزارت صنعت، معدن و تجارت120120مریم جعفریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم حسینی مقدمصندوق کارآفرینی امیدرقه-ارسک-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی929

930

جدا سازی باجه 

خدمات بانکی 

میغان از 

ساختمان 

مخابرات

300300مریم خانه بادپست بانکنهبندان روستای میغان1نهبندانخراسان جنوبی
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

931
کارگاه تولید 

شیرینی جات
وزارت صنعت، معدن و تجارت25002500مریم دریصندوق کارآفرینی امیدروستای علی آباد3بیرجندخراسان جنوبی

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم راستگوصندوق کارآفرینی امیدرقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی932



933

پرورش دام 

سنگین 

نفر20شتر

وزارت جهاد کشاورزی10001000مریم سارانیصندوق کارآفرینی امیدروستای گندکان3سربیشهخراسان جنوبی

934

صندوق خرد 

محلی روستایی 

زنان اندریک

28قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای اندریک
صندوق کارآفرینی امید400400مریم شجاعصندوق کارآفرینی امید

935

توسعه و تجهیز 

باجه پست 

بانک خراسان 

جنوبی

1نهبندانخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان نهبندان روستای 

خوانشرف

250250مریم شفیعیپست بانک
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

936

صندوق خرد 

محلی روستای 

تخته جان

صندوق کارآفرینی امید200200مریم صالحیصندوق کارآفرینی امیددرمیان روستای تخته جان20درمیانخراسان جنوبی

937

احداث واحد 

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد شده 

راسی70

وزارت جهاد کشاورزی500500مریم ضابطیبانک کشاورزیخوسف روستای جومیان2خوسفخراسان جنوبی

938

پرورش ماهی 

در استخرهای 

دو منظوره

1قایناتخراسان جنوبی

. استان خراسان جنوبی

روستای . شهرستان قاین

فلک

وزارت جهاد کشاورزی150150مریم عرب پورصندوق کارآفرینی امید

939

تبدیل سنگ 

های زینتی و 

معدنی استان 

به نگین و غیرو

3بیرجندخراسان جنوبی
بیرجند روستای حسین آباد 

3سادات کوچه امام حسین 
500500مریم غالمیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

940
کارگاه تولیدی 

فرش دستباف
1فردوسخراسان جنوبی

- شهرستان فردوس 

روستای خانکوک
وزارت صنعت، معدن و تجارت800750مریم غالمیبانک توسعه تعاون



941
پرورش بز 

اصالح شده
1طبسخراسان جنوبی

طبس بخش مرکزی 

روستای خسروآباد
وزارت جهاد کشاورزی505505مریم قربانیبانک کشاورزی

942
پرورش شتر 

نفر60داشتی 
وزارت جهاد کشاورزی58505850مریم مالدارپست بانکروستای امیر اباد5بیرجندخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی200200مریم مصطفاییبانک توسعه تعاوندهستان کرند-بخش مرکزی1بشرویهخراسان جنوبیکشت زعفران943

944

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مریم معینی اسطرخصندوق کارآفرینی امید

945

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

3بشرویهخراسان جنوبی
کوچه - نیگنان - بشرویه 

بسیج
وزارت جهاد کشاورزی350350مریم نعمتیبانک کشاورزی

946
صندوق خرد 

محلی مود
18سربیشهخراسان جنوبی

سربیشه مودخیابان بسیج 

24پ 
صندوق کارآفرینی امید200200مریم همت پورصندوق کارآفرینی امید

947
حوله بافی 

سنتی
1درمیانخراسان جنوبی

بخش - شهرستان درمیان

روستای طاغان- مرکزی 
200200مژگان مودیصندوق کارآفرینی امید

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

948

خدمات فنی 

ومهندسی و 

ادوات کشاورزی

2بیرجندخراسان جنوبی

خراسان 

روستای علی .بیرجند.جنوبی

6و8بین بعثت.آباد

وزارت صنعت، معدن و تجارت500500مسعود شبانیصندوق کارآفرینی امید

949
ایجاد واحد بوم 

گردی
61126112مسعود کرباسچیپست بانکنهبندان روستای دهسلم8نهبندانخراسان جنوبی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

950
ایجاد باجه 

پست بانک
2بشرویهخراسان جنوبی

خراسان جنوبی بشرویه 

بخش مرکزی روستای کرند
500500مسعود نظریپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

951

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

2بشرویهخراسان جنوبی
 - (ع)بلوار امام رضا- ارسک 

8 (ع)امام رضا
پست بانک

مصطفی رمضانی 

مالدار
وزارت جهاد کشاورزی12231223

952
پرورش شتر 

داشتی
5نهبندانخراسان جنوبی

بخش - شهرستان نهبندان

روستای مهدی - مرکزی 

آباد

وزارت جهاد کشاورزی34803480مصیب هاشم پوربانک کشاورزی

953
احداث واحد 

پرورش شترمرغ
3قایناتخراسان جنوبی

شهرستان قاینات بخش 

مرکری روستای شیخ علی
وزارت جهاد کشاورزی20842084مطهره ابوالقاسمیپست بانک



954

پرورش گاو 

 (سنتی)شیری 

راس2

1قایناتخراسان جنوبی
-قاین-خراسان جنوبی

روستای خونیک تجن
وزارت جهاد کشاورزی200200معصومه افشاریصندوق کارآفرینی امید

955

صندوق خرد 

محلی روستایی 

باغستان علیا

60فردوسخراسان جنوبی
فردوس روستای باغستان 

علیا
صندوق کارآفرینی امید

معصومه اکرامی 

محبوب
صندوق کارآفرینی امید200200

وزارت جهاد کشاورزی150150معصومه بارانیصندوق کارآفرینی امیدمهدیه1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس956

957
پرواربندی 

گوساله
وزارت جهاد کشاورزی600600معصومه براتیصندوق کارآفرینی امیدروستای جوشند2نهبندانخراسان جنوبی

بانک کشاورزیروستای عشق آباد1بشرویهخراسان جنوبیکاشت زعفران958
معصومه بیرونی خانه 

کوک
وزارت جهاد کشاورزی400400

959

پرورش 

 10گاوشیری

راسی اصالح 

نژاد

1بیرجندخراسان جنوبی
مجتمع گاو شیری - بیرجند

مرک
وزارت جهاد کشاورزی840840معصومه تخت شاهیبانک کشاورزی

960

توسعه کارگاه 

قالی بافی و 

فرش دستبافت

4قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

قاین روستای 

محمدآبادپسکوه

وزارت صنعت، معدن و تجارت20002000معصومه حسینیصندوق کارآفرینی امید

961
پرورش شتر 

داشتی
1خوسفخراسان جنوبی

مزرعه - گارجگان- خوسف

فدک
وزارت جهاد کشاورزی13001300معصومه حیدریصندوق کارآفرینی امید

1درمیانخراسان جنوبیقالیبافی962

- استان خراسان جنوبی 

بخش - شهرستان درمیان 

روستای خونیک - مرکزی 

باز

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه خسرویصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه سکندریپست بانکرقه-ارسک-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی963

964

صندوق خرد 

محلی روستایی 

قدمگاه

صندوق کارآفرینی امید200200معصومه شهیدیصندوق کارآفرینی امیدروستای قدمگاه-نهبندان30نهبندانخراسان جنوبی



965

پروار بندی 

گوسفند 

راسی25

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
سازمان امور عشایر ایران240240معصومه عباسی مقدمبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100معصومه عبدلیصندوق کارآفرینی امیدروستای رقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیقالیبافی966

وزارت صنعت، معدن و تجارت192192معصومه فراشپوربانک توسعه تعاونروستای خوانشرف1نهبندانخراسان جنوبیخیاطی967

968

پرورش بز 

مورسیا 

مخصو)اسپانیا

ص مناطق 

(گرمسیری

2زیرکوهخراسان جنوبی
روستای -بخش مرکزی

بمرود
وزارت جهاد کشاورزی23002300معصومه قربانیبانک کشاورزی

969
کارگاه تولید 

مانتو
1فردوسخراسان جنوبی

- فردوس - خراسان جنوبی 

باغستان علیا
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200معصومه قلی زادهصندوق کارآفرینی امید

970

صندوق خرد 

محلی روستایی 

برون

42فردوسخراسان جنوبی
فردوس روستای برون 

خیابان امام خمینی
صندوق کارآفرینی امید200200معصومه هاشمیصندوق کارآفرینی امید

971

صندوق خرد 

محلی روستای 

سرند فهالنج

صندوق کارآفرینی امید200200معصومه یعقوبیصندوق کارآفرینی امیدجمز_طبس 45طبسخراسان جنوبی

972

صندوق خرد 

محلی روستای 

کریمو

صندوق کارآفرینی امید200200معصومه یعقوبی اولصندوق کارآفرینی امیدروستای کریمو-سرایان20سرایانخراسان جنوبی

973

پرورش 

شترمرغ 

قطعه ای180

2زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بمرود
وزارت جهاد کشاورزی24002400معین حسین زادهصندوق کارآفرینی امید

974

صندوق خرد 

محلی روستایی 

حجت آباد

صندوق کارآفرینی امید200200ملیحه ابراهیمیصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای حجت آباد18سربیشهخراسان جنوبی



975

صندوق خرد 

محلی حضرت 

زینب روستای 

جمز

صندوق کارآفرینی امید200200ملیحه بخشیانصندوق کارآفرینی امیدجمز-طبس41طبسخراسان جنوبی

976

پرورش 

گوسفند 

راس70پرواری

1قایناتخراسان جنوبی

استان خراسان 

شهرستان .جنوبی

شهر . بخش نیمبلوک.قاین

خضری

وزارت جهاد کشاورزی800800ملیحه پاک منشبانک توسعه تعاون

104104ملیحه دلیربانک توسعه تعاونسربیشه روستای شورستان1سربیشهخراسان جنوبیحوله بافی977
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100ملیحه سرابیپست بانکطبس روستای خسروآباد1طبسخراسان جنوبیقالیبافی978

1بشرویهخراسان جنوبیکشت زعفران979
-روستای کرند-بشرویه

منصوریه
وزارت جهاد کشاورزی700700منصور خزاعی مقدمبانک کشاورزی

980

پرورش شتر 

داشتی اصالح 

شده

2طبسخراسان جنوبی
طبس دهستان منتظریه 

روستای جوخواه
وزارت جهاد کشاورزی11601160منصوره خطیب زادهبانک کشاورزی

981

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده

1طبسخراسان جنوبی

- استان خراسان جنوبی 

- شهرستان طبس 

روستای - شهرستان طبس 

کامرانیه

وزارت جهاد کشاورزی260260مهدی احمدیصندوق کارآفرینی امید

982

طرح توجیهی 

احداث کارخانه 

تولید خوراک 

دام و طیور

20زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه ، شهرک 

صنعتی حاجی آباد
وزارت جهاد کشاورزی2500025000مهدی اسدزادهبانک توسعه تعاون

983

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

1درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت200200مهدی اسالمی بورنگصندوق کارآفرینی امید

984

پرورش بز سانن 

به ظرفیت 

رأس مولد30

وزارت جهاد کشاورزی800800مهدی انتظامی جنگبانک کشاورزیروستای خسرواباد-طبس1طبسخراسان جنوبی



985

کارخانه تولید 

خوراک آماده 

طیور

15قایناتخراسان جنوبی
خراسان جنوبی قاین 

روستای فیروزآباد
وزارت جهاد کشاورزی1000010000مهدی انصاریبانک توسعه تعاون

986
تولید انواع 

مبلمان
10فردوسخراسان جنوبی

فردوس اسالمیه مجتمع 

صنعتی تکنو پرس
وزارت صنعت، معدن و تجارت50005000مهدی آزمایشبانک توسعه تعاون

987

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

سینیدر
سازمان امور عشایر ایران200200مهدی بارانیصندوق کارآفرینی امید

988

نوسازی و 

توسعه ناوگان 

حمل و نقل 

شرکت الماس 

ترابر طبس

8طبسخراسان جنوبی

- خراسان جنوبی طبس 

 جاده طبس 55کیلومتر

دیهوک

80008000مهدی جراحی مقدمبانک توسعه تعاون
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای

989
احداث گلخانه 

سبزی وصیفی
9سربیشهخراسان جنوبی

-مود -شهرستان سربیشه 

-قنات ثالثه مود
وزارت جهاد کشاورزی37003700مهدی جعفری پناهبانک کشاورزی

990

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی10001000مهدی جهانپوربانک کشاورزیموتور پمپ برکت- ارسک 1بشرویهخراسان جنوبی

991

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

چشمه بید
سازمان امور عشایر ایران200200مهدی حسینیصندوق کارآفرینی امید

2خوسفخراسان جنوبیتولیدی پوشاک992

- شهرستان خوسف 

خیابان - روستای تقاب

1نبش والیت - والیت

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی500500مهدی خدادادیصندوق کارآفرینی امید

993

پرورش شتر 

 20داشتی 

نفری

2نهبندانخراسان جنوبی
شهرستان نهبندان بخش 

روستای بیدک- شوسف 
وزارت جهاد کشاورزی800800مهدی خدادادیصندوق کارآفرینی امید

994

افزایش 

استخراج و دانه 

بندی و فراوری 

بنتونیت

7فردوسخراسان جنوبی

 جاده فردوس 35کیلومتر 

 خاکی 5بشرویه کیلومتر 

سمت چپ معدن بنتونیت 

قله قنداب

وزارت صنعت، معدن و تجارت55625562مهدی خدیویپست بانک



995

کشت گیاهان 

 0.6)دارویی 

- هکتار عناب 

 هکتار 0.4

(زرشک 

1سربیشهخراسان جنوبی
سربیشه چاه های کشاورزی 

 دشت سربیشه3شماره 
وزارت جهاد کشاورزی166166مهدی دروهیبانک کشاورزی

996

احداث و بهره 

برداری از 

گلخانه خاکی 

صیفیجات

2درمیانخراسان جنوبی
شهر -خراسان جنوبی 

بیرجند
وزارت جهاد کشاورزی39613961مهدی رحیمیبانک کشاورزی

997

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

1بشرویهخراسان جنوبی
دهستان علی -بشرویه

روستای هنویه-جمال
وزارت جهاد کشاورزی800800مهدی رحیمیبانک کشاورزی

998

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی12651265مهدی رمضانی مالدارپست بانکموتور پمپ خضر- ارسک 2بشرویهخراسان جنوبی

999

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

1بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ - بخش ارسک 

اسالم آباد
وزارت جهاد کشاورزی560560مهدی رمضانی مالداربانک کشاورزی

1000

راه اندازی و 

تجهیز رستوران 

سنتی و 

گردشگری

7فردوسخراسان جنوبی

منطقه گردشگری باغستان 

- خیابان ولیعصر - علیا 

باالتر از مسجد صاحب 

الزمان

33003300مهدی ساالریانبانک کشاورزی
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1001

توسعه و تجهیز 

واحد بسته 

بندی سرگل و 

گل زعفران

5سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش ایسک 

روستای کریمو

وزارت جهاد کشاورزی19901990مهدی سلطانیپست بانک

1002

دام سبک 

 100)پرورش

(راس

وزارت جهاد کشاورزی420420مهدی سیف اللهیبانک کشاورزیروستای کسراب2سربیشهخراسان جنوبی



1003

تاسیس و 

تجهیز و داه 

اندازی واحد 

پرورش زنبور 

عسل

1فردوسخراسان جنوبی
- شهرستان فردوس 

روستای حسین آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدی شاه محمدیصندوق کارآفرینی امید

1004

ماشین آالت 

خاک )کشاورزی

(ورزی

وزارت جهاد کشاورزی24722472مهدی شفیعیپست بانککالته عرب-ماژان -خوسف4خوسفخراسان جنوبی

1005

بسته بندی 

زرشک خشک 

و کیاهان 

دارویی

وزارت جهاد کشاورزی10701070مهدی شکاریبانک کشاورزیبیرجند روستای مهمویی2بیرجندخراسان جنوبی

1006
کشت گل 

نرگس
وزارت جهاد کشاورزی150150مهدی عبقریصندوق کارآفرینی امیدکالته ملک1خوسفخراسان جنوبی

1007

 راس 20خرید 

گاو شیری و 

اصالح نژاد

وزارت جهاد کشاورزی20002000مهدی عرفانیپست بانکروستای دشتغران-طبس2طبسخراسان جنوبی

1008

پرورش 

گوسفند اصالح 

شده داشتی

وزارت جهاد کشاورزی500500مهدی غالمیصندوق کارآفرینی امیدعشق اباد روستای فتح اباد1طبسخراسان جنوبی

1009
توسعه کشت 

نهال و بذر
وزارت جهاد کشاورزی17001700مهدی غنچهبانک کشاورزیکمربندی بشرویه-بشرویه4بشرویهخراسان جنوبی

3درمیانخراسان جنوبیپرواربندی بره1010

- استان خراسان جنوبی 

شهرستان درمیان بخش 

قهستان روستای فور خاص

وزارت جهاد کشاورزی30003000مهدی فالحیپست بانک



1011

سرمایه در 

گردش بخش 

تامین )شیر

نقدینگی در 

راستای تسریع 

در تحویل پول 

(شیر دامداران

8خوسفخراسان جنوبی
- معصوم اباد - خوسف 

سیوجان
وزارت جهاد کشاورزی40004000مهدی قاسمیپست بانک

1012

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

1بشرویهخراسان جنوبی

- بخش مرکزی - بشرویه 

روستای - دهستان نیگنان 

عشق آباد

سازمان امور عشایر ایران800800مهدی قربانیبانک کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی705705مهدی کدخدائیبانک کشاورزیروستای خسرواباد-طبس2طبسخراسان جنوبیخرید گاو شیری1013

1014

پرورش 

گوسفند و 

بز )اصالح نژاد

(سانن

2بشرویهخراسان جنوبی
موتورپمپ کیانی -بشرویه

زاده
وزارت جهاد کشاورزی550550مهدی کیانی زادهبانک کشاورزی

1015

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

3بشرویهخراسان جنوبی
- بخش مرکزی - بشرویه 

موتور پمپ آزادگان
وزارت جهاد کشاورزی10071007مهدی گزینیپست بانک

1016

ساخت وساز 

وتجهیز باجه 

پست بانک 

ودفتر ای سی 

تی

2بیرجندخراسان جنوبی
خراسان جنوبی بیرجند 

روستای گازار
942942مهدی گل محمدیپست بانک

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

وزارت جهاد کشاورزی13001300مهدی مشهدیزادهبانک کشاورزیبشرویه باغستان ارسک2بشرویهخراسان جنوبیپرورش بز سانن1017

1018
خانه بوم گردی 

چهار ده
2100021000مهدی میرزادهپست بانکطبس روستای جوخواه25طبسخراسان جنوبی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1019
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی210200مهدی نوفرستیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای نوفرست1بیرجندخراسان جنوبی



1020

پرورش 

گوسفند و 

بز )اصالح نژاد

(سانن

وزارت جهاد کشاورزی715715مهدی وکیل زادهبانک کشاورزیجوزردان-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

وزارت جهاد کشاورزی150150مهدیه جهانگردصندوق کارآفرینی امیدخوسف1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس1021

1022

احداث وبهره 

برداری گلخانه 

هیدروپونیک 

سبزی و 

صیفیجات

5خوسفخراسان جنوبی

خراسان جنوبی ، شهرستان 

خوسف ، شهرک گلخانه ای 

خوسف

وزارت جهاد کشاورزی30003000مهدیه زرگریبانک کشاورزی

1023
پرورش زنبور 

عسل
وزارت جهاد کشاورزی200200مهدیه یوسفیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای نوفرست1بیرجندخراسان جنوبی

1بیرجندخراسان جنوبیقالیبافی1024
حافظ - دستگرد - بیرجند 

8 پالک 9
بانک کشاورزی

مهری علی پور حسن 

آباد
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100

2بیرجندخراسان جنوبیپرواربندی بره1025

- بیرجند - خراسان جنوبی 

- فشاررود - مرکزی 

روستای روشناوند

وزارت جهاد کشاورزی840840مهسا زنگوئیبانک توسعه تعاون

1026

مجتمع 

تفریحی و 

گردشگری و 

اقامتگاه بوم 

گردی فروغ

3بشرویهخراسان جنوبی

خراسان جنوبی بشرویه 

روستای رقه عمارت تاریخی 

فروغ نصیرایی

24802480مهشید فروغ نصیراییبانک توسعه تعاون
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1027

صندوق خرد 

محلی روستایی 

گستج

صندوق کارآفرینی امید200200مهناز صابریصندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای گستج40فردوسخراسان جنوبی

1028

صندوق خرد 

محلی روستای 

زهری

30نهبندانخراسان جنوبی
نهبندان دهستان میغان 

روستای زهری
صندوق کارآفرینی امید400400مهین اکبریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100مهین خالوییپست بانکطبس روستای خسروآباد1طبسخراسان جنوبیقالیبافی1029



1030

راه اندازی و 

تجهیز واحد 

حوله بافی 

روستایی

2فردوسخراسان جنوبی
روستای . شهرستان فردوس 

کجه
400400مهین محرابیانبانک کشاورزی

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1031

کارگاه تولیدی 

فرش دست 

بافت

وزارت صنعت، معدن و تجارت100100موسی دادی بورنگصندوق کارآفرینی امیدروستای بورنگ- درمیان1درمیانخراسان جنوبی

1032

تجهیز کارگاه 

قالیبافی فرش 

دستبافت

1درمیانخراسان جنوبی
شهرستان درمیان روستای 

نگینان
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100موسی سرویصندوق کارآفرینی امید

1033

خرید و فروش 

تولیدات 

کشاورزی و 

تامین نهاده ها

2قایناتخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی

-بخش سده-قاینات 

روستای چاهک و موسویه

بانک توسعه تعاون
موسی محمدی 

موسویه
وزارت جهاد کشاورزی10001000

1طبسخراسان جنوبیپرورش شترمرغ1034
طبس بخش دستگردان 

روستای محمدآباد قدیم
وزارت جهاد کشاورزی650650موسی مسلمصندوق کارآفرینی امید

وزارت جهاد کشاورزی680680میثاق سپهری پورصندوق کارآفرینی امیدچاه موتور سوغات2نهبندانخراسان جنوبیشتر پرواری1035

1036

واحد 

زنبورداری 

کلنی100

1بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی، بیرجند، 

دهستان باقران، روستای 

کوچ نهارجان

وزارت جهاد کشاورزی500500میثم کوچیبانک کشاورزی

1037

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
شهرستان زیرکوه روستای 

بقرایی
سازمان امور عشایر ایران200200ناد علی بخشیصندوق کارآفرینی امید

3سربیشهخراسان جنوبیپرواربندی بره1038
سربیشه روستای دستجرد 

مود
وزارت جهاد کشاورزی10561056نادر دستجردیپست بانک

1039

احداث 

کشتارگاه 

بلدرچین

9فردوسخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

فردوس باغستان علیا جاده 

گناباد

وزارت جهاد کشاورزی80008000نادر طالئیبانک کشاورزی

1040
پرورش گاو 

شیری
3طبسخراسان جنوبی

- روستای دشتغران- طبس

مجتمع دامداری دشتغران
وزارت جهاد کشاورزی28662866ناصر ایلخانیبانک کشاورزی



1041
تجهیز گلخانه 

سبزی و صیفی
2بیرجندخراسان جنوبی

شهرستان -خراسان جنوبی

-بخش مرکزی-بیرجند

روستای -دهستان شاخن

میریک

وزارت جهاد کشاورزی10001000ناصر عارفی مقدمصندوق کارآفرینی امید

1042

صندوق خرد 

محلی زنان 

روستای میرآباد

صندوق کارآفرینی امید200200ناهید رحیمیصندوق کارآفرینی امیدزیرکوه روستای میرآباد15زیرکوهخراسان جنوبی

1043
پرورش شتر 

داشتی
2نهبندانخراسان جنوبی

-استان خراسان جنوبی 

بخش -شهرستان نهبندان 

شوسف روستای چاهدراز

وزارت جهاد کشاورزی14401440ناهید نخعیپست بانک

1044

احداث واحد 

پرورش بز 

شیری سانن

وزارت جهاد کشاورزی300300نجف بهمدیپست بانکخور روستای سروباد-خوسف1خوسفخراسان جنوبی

1045

صندوق خرد 

محلی روستای 

بغداده

صندوق کارآفرینی امید200200نجمه اله یاری عارفیصندوق کارآفرینی امیدروستای بغداده-سرایان30سرایانخراسان جنوبی

1046
کارگاه تولید 

شیرینی خانگی
وزارت صنعت، معدن و تجارت12411200نجمه قالسیصندوق کارآفرینی امیدسربیشه روستای سلم آباد4سربیشهخراسان جنوبی

1047
واحد پرورش 

کبک
2فردوسخراسان جنوبی

خ -باغستان علیا-فردوس

انتهای کوچه-12ولیعصر 
وزارت جهاد کشاورزی10001000نجمه محمدیصندوق کارآفرینی امید

1048

توسعه باجه 

خدمات بانکی 

پست بانک 

روستای 

سیوجان

پست بانکروستای سیوجان- خوسف 1خوسفخراسان جنوبی
نرجس خاتون 

محسنی
300300

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1049
احداث پست 

بانک
1سرایانخراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی 

شهرستان سرایان بخش 

آیسک روستای بغداده

پست بانک
نرگس بهشتی سه 

قلعه
500500

وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

1نهبندانخراسان جنوبیبره پرواری1050
مجتمع پرواربندی -نهبندان

شیشک
وزارت جهاد کشاورزی500500نرگس سلیمیصندوق کارآفرینی امید



1051

توسعه واحد 

تولیدی جوراب 

بافی

2قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

آرین شهر روستای جنت 

25آباد پالک 

وزارت صنعت، معدن و تجارت300300نسرین جوانیصندوق کارآفرینی امید

1052
توسعه پرورش 

رنبور عسل
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش آیسک 

روستای کریمو

وزارت جهاد کشاورزی10001000نسرین مرادیبانک کشاورزی

2قایناتخراسان جنوبیدامپروری1053
روستای - شهرستان قاین 

منزل نظر رضایی- گرماب 
سازمان امور عشایر ایران800800نظر رضائیبانک کشاورزی

1054

صندوق خرد 

محلی روستای 

درمیان

20درمیانخراسان جنوبی
درمیان بخش مرکزی 

روستای درمیان
صندوق کارآفرینی امید200200نغمه قادریصندوق کارآفرینی امید

وزارت صنعت، معدن و تجارت15001500نفیسه ساالریصندوق کارآفرینی امیدامیر آباد2بیرجندخراسان جنوبیفراوری قهوه1055

وزارت جهاد کشاورزی7070نگار بهزادی فرصندوق کارآفرینی امیدقاین روستای ابوالخیری1قایناتخراسان جنوبیپرورش ماهی1056

1057

پروار بندی بره 

راسی دام 20

عشایری

1زیرکوهخراسان جنوبی
روستای -شهرستان زیرکوه 

آبیز
سازمان امور عشایر ایران200200نوروز علی برومندصندوق کارآفرینی امید

1058

صندوق خرد 

محلی روستایی 

چاهنو

صندوق کارآفرینی امید200200هاجر ناصریصندوق کارآفرینی امیدفردوس روستای چاهنو41فردوسخراسان جنوبی

1059

صندوق خرد 

زنان روستای 

2دهشک 

صندوق کارآفرینی امید400400هاجر نوروزیانصندوق کارآفرینی امیدقاین روستای دهشک20قایناتخراسان جنوبی

1060

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

1خوسفخراسان جنوبی
- جلگه ماژان - بیرجند 

روستای کوشه قیس آباد
وزارت جهاد کشاورزی200200هادی احمدیپست بانک

1061

پرورش 

گوسفند و 

اصالح نژاد

1بشرویهخراسان جنوبی
بخش - شهرستان بشرویه 

روستای اسالم آباد- ارسک 
وزارت جهاد کشاورزی10001000هادی جهان پوربانک کشاورزی



2بیرجندخراسان جنوبیپرواربندی بره1062

جاده 12بیرجندکیلومتر

روستای .مشهد-بیرحند

دامداری هادی .مهدی اباد

حسین پور

وزارت جهاد کشاورزی20002000هادی حسین پورپست بانک

3فردوسخراسان جنوبیبوم گردی1063
باغستان سفلی روبروی 

معاینه فنی
24802480هادی شبنم زادهپست بانک

سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

1064
پرورش شتر 

 قطعه30مرغ 
وزارت جهاد کشاورزی640640هادی عباسیپست بانکروستای میر خان2سربیشهخراسان جنوبی

1065

پرورش زنبور 

عسل و تولید 

عسل و ژل 

رویال

1بیرجندخراسان جنوبی
-بیرجند-خراسان جنوبی

روستای چاحوض
وزارت جهاد کشاورزی200200هادی کرامتی نیاصندوق کارآفرینی امید

1066
پرورش دام 

(گاو)سنگین 
2بشرویهخراسان جنوبی

روستای - شهرستان بشرویه

موردستان
وزارت جهاد کشاورزی500500هادی محمدیبانک کشاورزی

1067

تامین سرمایه 

در گردش 

سکوی جمع 

آوری شیر خام 

با ظرفیت 

 تن50روزانه 

14فردوسخراسان جنوبی

 کمربندی 3کیلومتر 

ابتدای - مشهد - اسالمیه 

شرکت - جاده بیدسکان 

تعاونی مجتمع دامداران 

اسالمیه

بانک توسعه تعاون
هادی مرادی حسن 

آباد
وزارت جهاد کشاورزی92009200

1068

تولید قالی 

سنتی بافت 

جدید

1درمیانخراسان جنوبی
خراسان جنوبی درمیان 

روستای بورنگ
وزارت صنعت، معدن و تجارت100100هاشم اله وردیصندوق کارآفرینی امید

1069

پرورش بز 

اصالح نژاد 

داشتی

وزارت جهاد کشاورزی200200هما برهانیپست بانکعشق اباد معدن علیمراد1طبسخراسان جنوبی

1070

کارخانه تولید 

پودر میکرونیزه 

بنتونیت

20سرایانخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی

 کیلومتری 2فاصله - سرایان

سه قلعه به سمت سرایان 

حومه پمپ شرکت با کد 

153090آبادی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت3200032000هما خراسانیبانک توسعه تعاون

وزارت صنعت، معدن و تجارت2750027500وحید جاهد سراوانیبانک توسعه تعاونسرایان منطقه مجاز صنعتی16سرایانخراسان جنوبیپودر بنتونیت1071



وزارت جهاد کشاورزی720720وحید عباسیصندوق کارآفرینی امیدروستای چاه موتور رسالت2نهبندانخراسان جنوبیاصالح نژاد دام1072

1073
احداث اقامتگاه 

بوم گردی
4سرایانخراسان جنوبی

سرایان سه قلعه منزل 

شخصی غالمحسین اقبالی 

پور

330330ولی اله اقبالی پورپست بانک
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

وزارت جهاد کشاورزی150150ولی اله قلیزادهصندوق کارآفرینی امیدنصراباد1خوسفخراسان جنوبیکشت نرگس1074

وزارت جهاد کشاورزی470470یارمحمد معصومیصندوق کارآفرینی امیدمجتمع شترجنگ-نهبندان2نهبندانخراسان جنوبیشتر داشتی1075

1076

پرورش بره 

پرواری همراه با 

اصالح نژاد 

( راس100)

1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

قاینات بخش مرکزی 

روستای گرماب

سازمان امور عشایر ایران800800یعقوب محمدیبانک کشاورزی

1077

پرواربندی بره 

راسی 20

عشایری

بانک توسعه تعاونمحمد اباد1زیرکوهخراسان جنوبی
یوسف علی خزاعی 

مقدم
سازمان امور عشایر ایران240240

1078

پررورش سبزی 

و صیفیجات 

گلخانه ای با 

بستر خاکی 

 متر مربع5000

6درمیانخراسان جنوبی

بخش - شهرستان درمیان

مجتمع گلخانه ای - مرکزی 

شهرستان درمیان

وزارت جهاد کشاورزی88008800یوسف یعقوبیبانک کشاورزی

1قایناتخراسان جنوبیخرید نیسان1079

خراسان جنوبی شهرستان 

قاینات بخش مرکزی 

روستای گرماب

سایر500500ابراهیم ابراهیمیبانک توسعه تعاون

سایر250250ابراهیم آشناپست بانکطبس روستای ازمیغان1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1080

1081
خرید ادوات 

تراکتور
سایر500500ابراهیم جلیلی نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبی

1082
کشت نهال 

زرشک
سایر350350ابراهیم جوان فورجانصندوق کارآفرینی امیدروستای فورجان1بیرجندخراسان جنوبی



1083
پروش گاو 

شیری
1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

قاینات شهر خضری دشت 

بیاض

سایر500500ابراهیم رمضان زادهبانک کشاورزی

1084
پرورش 

گوسفند و بز
1زیرکوهخراسان جنوبی

روستای -شهرستان زیرکوه 

کریزان
سایر200200ابراهیم مودیبانک توسعه تعاون

1085
کارگاه زرشک 

پاکنی
سایر250250ابراهیم یعقوبیصندوق کارآفرینی امیدروستای روبخت1بیرجندخراسان جنوبی

سایر300300ابوالحسن محمدزادهبانک کشاورزیروستای ساقی1بیرجندخراسان جنوبیپرورش گوسفند1086

1087
پرورش 

گوسفند و بز
سایر200200ابوالفضل احمدیبانک توسعه تعاونروستای معصوم آباد1زیرکوهخراسان جنوبی

1088
پرورش 

گوسفند وبز
سایر300300ابوالفضل پاسبانصندوق کارآفرینی امیدروستای چهکندوک1بیرجندخراسان جنوبی

سایر300300ابوالفضل تقی زادهبانک کشاورزیروستای خور1خوسفخراسان جنوبیدامداری1089

1090
پرورش شتر 

داشتی
سایر400400ابوالفضل جمالیبانک کشاورزیروستای چاهنو-فردوس1فردوسخراسان جنوبی

بانک کشاورزیروستای تقی آباد ماژان1خوسفخراسان جنوبیگاوداری1091
ابوالفضل شجیع 

سرخسی
سایر250250

سایر500500ابوالفضل کریمدادیبانک کشاورزیروستای همند1خوسفخراسان جنوبیپرورش شترمرغ1092

سایر250250ابوالقاسم احمدیبانک کشاورزیتپه طاق روستای سمبا1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1093

1094
پرورش بز 

اصالح نژاد شده
سایر225225ابوالقاسم قلی پوربانک کشاورزیخوسف1خوسفخراسان جنوبی

سایر300300ابوذر رحیمی رتکیبانک توسعه تعاوناسالمیه خیابان امام خمینی1فردوسخراسان جنوبیلبنیاتی1095

1096

پرورش 

گوسفند و 

بز )اصالح نژاد

(سانن

سایر300300احمد امیریبانک کشاورزیروستای اصفاک-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

1097
پرورش شتر 

مرغ
سایر500500احمد ایوبیپست بانکدهستان خور روستای خرم1خوسفخراسان جنوبی



3طبسخراسان جنوبیاحداث گلخانه1098

خراسان جنوبی شهرستان 

طبس خیابان شهید نواب 

صفوی کوچه زیتون

سایر18001800احمد تکمیلیپست بانک

سایر350350احمد رمضانیبانک کشاورزیروستای چاه تریخی1سرایانخراسان جنوبیپرورش شتر1099

1100
نیروگاه 

خورشیدی
سایر380380احمد عابدینی نیاصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبی

1101

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند و بز

سایر500500احمد عرب خزاعیبانک کشاورزیقاین روستای حاتم آباد1قایناتخراسان جنوبی

1102
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300احمد علیزادهپست بانکجوزردان علیا1بشرویهخراسان جنوبی

1103
پرورش بز 

داشتی
سایر400400احمد محمدیبانک کشاورزیدهنو.دیهوک.طبس1طبسخراسان جنوبی

1104
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300احمد معصومیبانک کشاورزیبشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

1105
پرورش گاو 

شیری
1قایناتخراسان جنوبی

قاینات خضری دشت بیاض 

کمربندی طالقانی خیابان 

44شهید ابوترابی پ 

سایر500500احمد موحدی فربانک کشاورزی

1106

پرورش زنبور 

 200عسل 

کندو

سایر450450احمد نجمی پوربانک کشاورزیچاه رزمندگان مود1سربیشهخراسان جنوبی

1107
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر300300ارزو فخریبانک کشاورزیتپه طاق روستای سمبا1طبسخراسان جنوبی

سایر360360اسماعیل حسین زادهبانک کشاورزیروستای نصرآباد1خوسفخراسان جنوبیدامداری1108

1109
پرورش 

گوسفند و بز
سایر200200اسماعیل راهپیمابانک توسعه تعاونروستای چاه پایاب1زیرکوهخراسان جنوبی



1110
پرورش 

گوسفند و بز
سایر400400اسماعیل رمضانیپست بانکروستای فورجان1بیرجندخراسان جنوبی

1111
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300اصغر آزمودهبانک توسعه تعاونغنی آباد1بشرویهخراسان جنوبی

1112
پرورش بز 

داشتی
سایر200200اصغر حاجی لقابانک کشاورزیروستای تپه طاق1طبسخراسان جنوبی

1113
پرورش گاو 

شیری
سایر500500اصغر زنگویی مطلقبانک کشاورزیروستای چهریک روشناوند1بیرجندخراسان جنوبی

1114
پرورش شتر 

داشتی
1فردوسخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

روستای پلوند- فردوس
پست بانک

اکبر خانی زاده 

میرزای قلی
سایر350350

سایر250250الیاس کاظمیصندوق کارآفرینی امیدنهبندان منطقه پرواربندی1نهبندانخراسان جنوبیپرورش شتر1115

1116

احداث استخر 

پرورش ماهی 

دو منظوره

2نهبندانخراسان جنوبی

شهرستان نهبندان بخش 

چاه - جاده ذهاب- شوسف 

موتور چغات

سایر20002000ام البنین راه انجامبانک کشاورزی

1117
پرورش 

گوسفند و بز
1نهبندانخراسان جنوبی

- نهبندان - خراسان جنوبی 

روستای چاهداشی
سایر250250امید بوبکیبانک کشاورزی

1118
تولید ظروف 

پالستیکی
سایر500500امیر کامل برونپست بانکروستای باغستان علیا1فردوسخراسان جنوبی

بانک کشاورزیسه قلعه1سرایانخراسان جنوبیپرورش شتر1119
امین اله نوذری 

تاجکوه
سایر400400

2زیرکوهخراسان جنوبیشهربازی1120

شهر - شهرستان زیرکوه 

- بلوار پیروزی - حاجی آباد

84پالک 

سایر500500ایمان علی پورصندوق کارآفرینی امید

1فردوسخراسان جنوبیکاشت زعفران1121
روستای باغستان علیا 

خیابان ولیعصر
سایر100100ایمان قلی زادهبانک توسعه تعاون

1122
پرورش 

گوسفند و بز
سایر350350ایمان محمودیصندوق کارآفرینی امیدامیرآّباد1بیرجندخراسان جنوبی

1123
پرورش 

گوسفند و بز
سایر350350بهرام قنبری سه قلعهبانک کشاورزیسه قلعه استوچاه1سرایانخراسان جنوبی



سایر400400بهزاد داوداسدالهیبانک کشاورزیروستای بارنجگان1زیرکوهخراسان جنوبیپرورش شتر1124

1125
پرورش بز 

اصالح شده
2طبسخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

طبس، عشق آباد روستای 

کاظم آباد

سایر250250پروین رضاییبانک کشاورزی

1126

بسته بندی 

میوه ، خشکبار 

و ادویه جات

سایر500500جابر میریصندوق کارآفرینی امیدروستای حسین آباد موهبتی1زیرکوهخراسان جنوبی

1127
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300جانمحمد افتخاریبانک توسعه تعاونغنی آباد1بشرویهخراسان جنوبی

1بیرجندخراسان جنوبیپرورش گوسفند1128
شهرستان بیرجنددهستان 

شاخنات روستای فورجان
سایر200200جعفر حسن زادهصندوق کارآفرینی امید

1129
پرورش 

گوسفند و بز
سایر250250جعفر حسینعلی زادهبانک کشاورزیروستای میل گز- نهبندان 1نهبندانخراسان جنوبی

1130
کارگاه زرشک 

پاک کنی
سایر350350جعفر عارفی مقدمصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبی

سایر300300جالل عبدالهیبانک کشاورزیمحمداباد قدیم1طبسخراسان جنوبی---پرورش شتر1131

1132
پرورش بز 

داشتی
سایر250250جالل عطاریبانک کشاورزیتپه طاق1طبسخراسان جنوبی

1133
پرورش 

گوسفند دوقلو زا
سایر300300جواد حلوانیبانک کشاورزیبشرویه روستای مجد1بشرویهخراسان جنوبی

سایر200200جواد دالوریبانک کشاورزیطبس روستای کریت1طبسخراسان جنوبیبز داشتی1134

سایر300300جواد غفاری باغستانبانک توسعه تعاونروستای باغستان سفلی1فردوسخراسان جنوبیپرورش بزسانن1135

1136
پرورش 

گوسفند و بز
1نهبندانخراسان جنوبی

مجتمع پروار - نهبندان 

بندی بره
سایر250250جواد مالدارپست بانک



1137
تولید ادوات 

کشاورزی
سایر300300جواد محمدیبانک کشاورزیعشق اباد1طبسخراسان جنوبی

1قایناتخراسان جنوبیکاشت زعفران1138
خراسان جنوبی قاینات 

زوستای فیض آباد
سایر450450جواد میریصندوق کارآفرینی امید

سایر250250حامد آپرویزبانک کشاورزیروستای عمرویی1سرایانخراسان جنوبیپرورش بز سانن1139

1140

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد شده

سایر500500حامد پریروبانک کشاورزیقاینات روستای گرماب1قایناتخراسان جنوبی

سایر346346حامد نخعیبانک کشاورزیروستای علی آباد خور1خوسفخراسان جنوبیشترداری1141

1142
پرورش شتر 

مرغ
بانک کشاورزیروستای محمدآباد1زیرکوهخراسان جنوبی

حبیب عابدینی 

محمدآباد
سایر400400

1143
پرورش 

گوسفند داشتی
پست بانکروستای شوشود1بیرجندخراسان جنوبی

حسن بخشی نژاد 

شوشود
سایر300300

سایر240240حسن بهمدیبانک کشاورزینوغاب خور1خوسفخراسان جنوبیپرورش شترمرغ1144

1فردوسخراسان جنوبیپرورش بزسانن1145
-روستای باغستان علیا

خیابان فاطمیه
سایر300300حسن پردلپست بانک

1146
پرورش 

گوسفند و بز
سایر250250حسن حشمتی نسبپست بانکروستای شاخن1بیرجندخراسان جنوبی

1147
پرورش زنبور 

عسل
1قایناتخراسان جنوبی

بخش مرکزی - قاینات

روستای فیروزآباد
سایر450450حسن رجب زادهبانک توسعه تعاون

1148

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

(بزسانن)نژاد

سایر200200حسن رضا عباسی اولبانک کشاورزینیگنان-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

1149
پرورش شتر 

داشتی
سایر250250حسن زردستبانک کشاورزیروستای میغان- نهبندان 1نهبندانخراسان جنوبی

1150
پرورش بز 

داشتی
سایر300300حسن زنگوییپست بانکدهنو.دیهوک.طبس1طبسخراسان جنوبی



1151
کارگاه زرشک 

پاک کنی
سایر250250حسن سهرابیبانک کشاورزیروستای شوشود1بیرجندخراسان جنوبی

1152
پرورش زنبور 

عسل
سایر320320حسن شیردلپست بانکبیرجند روستای چهکند1بیرجندخراسان جنوبی

1153

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری

1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاینات 

 2خضری دشت بیاض قایم

6پالک 

سایر350350حسن صفریبانک کشاورزی

1154
پرورش بز 

داشتی
سایر300300حسن فاطمیبانک کشاورزیروستای ده محمد1طبسخراسان جنوبی

سایر390390حسن فرهادیبانک کشاورزیروستای راویج1سرایانخراسان جنوبیپرورش شتر1155

سایر300300حسن قدیریبانک کشاورزیروستای نوک1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1156

سایر500500حسن قربانیبانک کشاورزیطالب آباد1خوسفخراسان جنوبیگاوداری شیری1157

سایر400400حسن کریتیانبانک کشاورزیطبس روستای دشتغران1طبسخراسان جنوبیگاو شیری1158

سایر250250حسن کریمیبانک کشاورزیطبس روستای پی استان1طبسخراسان جنوبیپرورش بز اصیل1159

1160
نهال کاری 

عناب
سایر150150حسن کهرمیبانک کشاورزیروستای شاهرخت1زیرکوهخراسان جنوبی

1161

پرورش 

گوسفند و بز 

اصالح نژاد شده

1قایناتخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

قاینات روستای حاتم آباد
سایر300300حسن گیاهیبانک کشاورزی

سایر500500حسن محمدیبانک کشاورزیروستای سیوجان1خوسفخراسان جنوبیباغداری1162

1163
پروررش بز 

دورگ
1طبسخراسان جنوبی

روستای .دیهوک.طبس

چکاب
سایر375375حسن نخیپست بانک



1164

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

1بشرویهخراسان جنوبی
موتور پمپ - بخش مرکزی

ایثارگران
سایر300300حسن نوروزیبانک کشاورزی

1165
پرورش 

گوسفند و بز
سایر200200حسن هرمزیبانک توسعه تعاونروستای معصوم آباد1زیرکوهخراسان جنوبی

1طبسخراسان جنوبیپرورش شتر1166
عشق اباد روستای حاجی 

اباد
سایر300300حسن یاقوبی مقدمبانک کشاورزی

سایر250250حسین ابراهیمیبانک توسعه تعاونروستای باغستان علیا1فردوسخراسان جنوبیتولیدی پوشاک1167

1168
پرورش 

گاوشیری
سایر500500حسین ارزاقیپست بانکقاینات روستای پهنایی1قایناتخراسان جنوبی

سایر400400حسین آرامشبانک کشاورزیسه قلعه روستای گوشمیر1سرایانخراسان جنوبیشترداری1169

1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1170
طبس روستای کریت 

1خیابان معلم 
سایر360360حسین بلغوریبانک کشاورزی

1171
پرورش گاو 

شیری
سایر350350حسین تقویبانک کشاورزیروستای زنگو1سرایانخراسان جنوبی

1172
پرورش 

گوسفند و بز
سایر300300حسین خالقیبانک توسعه تعاونروستای شوشود1بیرجندخراسان جنوبی

1173
پرورش 

گوسفند و بز
سایر300300حسین دهقانی شاخنپست بانکروستای شاخن1بیرجندخراسان جنوبی

1174
پرورش 

بلدرچین
1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

قاینات بخش مرکزی 

روستای گرگنج

سایر300300حسین رضا روحیپست بانک

سایر300300حسین رمضانیبانک کشاورزیروستای جومیان1خوسفخراسان جنوبیدامداری1175

بانک کشاورزیروستای چاه غیاث1سرایانخراسان جنوبیپرورش بز سانن1176
حسین رمضانی 

چاهک
سایر350350

سایر300300حسین رهیدهبانک کشاورزیعشق اباد1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1177

1178
پرورش بز 

داشتی
سایر300300حسین زنگوییبانک کشاورزیدهنو.دیهوک.طبس1طبسخراسان جنوبی



سایر250250حسین عبداهلل زادهبانک توسعه تعاونطبس روستای ازمیغان1طبسخراسان جنوبیبز داشتی1179

1طبسخراسان جنوبیپرورش شتر1180
عشق اباد یخاب روستای 

سرباال
سایر300300حسین عطاییپست بانک

1181
پرورش 

گوسفند و بز
سایر200200حسین فداییبانک توسعه تعاونروستای افین1زیرکوهخراسان جنوبی

سایر350350حسین فیضی میریکصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبیکاشت زرشک1182

1183
پرورش بز 

داشتی
سایر300300حسین محمدیبانک کشاورزیروستای نجات اباد1طبسخراسان جنوبی

سایر250250حسین یعقوبیپست بانکطبس روستای ازمیغان1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1184

سایر350350حقداد بارانیصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبیکشت زعفران1185

1بشرویهخراسان جنوبیکشت زعفران1186
شهر -شهرستان بشرویه

روستای خانیک- ارسک
سایر200200حلیمه خاتون رهبریبانک کشاورزی

1187
پرورش بز 

داشتی
سایر250250حمزه محمدیبانک کشاورزیروستای نجات اباد1طبسخراسان جنوبی

سایر500500حمزه نساییپست بانکبیرجند روستای شکراب1بیرجندخراسان جنوبیپرورش بوقلمون1188

1189
پرورش گاو 

شیری
بانک کشاورزیروستای مصعبی1سرایانخراسان جنوبی

حمید حجی زاده 

مصعبی
سایر400400

سایر300300حمید رضا علی پوربانک کشاورزیروستای قایمیه1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1190

سایر250250حمید رضا غالمیپست بانکروستای پیر حاجات1طبسخراسان جنوبیباغ گل نرگس1191

سایر250250حمید شیریبانک کشاورزیشهر زهان1زیرکوهخراسان جنوبیپرورش بوقلمون1192

سایر260260حمید مهری بغدادهبانک کشاورزیروستای بغداده1سرایانخراسان جنوبیپرورش بز سانن1193

سایر400400حمیدرضا برجستهبانک کشاورزیروستای چاه طالب1سرایانخراسان جنوبیپرورش شتر1194



1195
کارگاه زرشک 

پاک کنی
صندوق کارآفرینی امیدروستای شاخن1بیرجندخراسان جنوبی

حمیدرضا شریف 

مقدم
سایر300300

1196
طرح پرورش بز 

سانن
پست بانکروستای جوخواه1طبسخراسان جنوبی

حمیدرضا عطاری 

مقدم
سایر500500

1197
توسعه پرورش 

زعفران
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش سه قلعه 

موتور پمپ بهشتی

سایر400400حورا وجدانیصندوق کارآفرینی امید

1198

طرح توجیهی 

پرورش بز 

اصالح شده

سایر500500خاور بخشیبانک کشاورزیطبس روستای بهشت آباد1طبسخراسان جنوبی

1199
پرورش 

گوسفند و بز
سایر300300خداداد نوبندیبانک کشاورزیروستای چاه غیاث1سرایانخراسان جنوبی

1200
توسعه پرورش 

زعفران
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش سه قلعه 

موتور پمپ خازمین

سایر500500خدیجه برازندهبانک کشاورزی

1201
حوله بافی 

سنتی
سایر400400خدیجه چاجیبانک توسعه تعاونبیرجند روستای چاج1بیرجندخراسان جنوبی

1202
کارگاه زرشک 

پاک کنی
سایر350350خلیل حسنیپست بانکروستای ماهوسک1بیرجندخراسان جنوبی

1203

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

سایر300300رحیم ایوبیبانک کشاورزیموتورپمپ اکبریان-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

1204

طرح توجیهی 

پرورش بز 

اصالح شده

سایر500500رسول علیزادهبانک کشاورزیروستای محمد آباد1طبسخراسان جنوبی

سایر350350رضا ایرانی برونبانک توسعه تعاونروستای برون-فردوس1فردوسخراسان جنوبیپرورش بزسانن1205



1206
پرورش 

گوسفند وبز
سایر500500رضا برات پوربانک کشاورزیقاین روستای زول1قایناتخراسان جنوبی

1نهبندانخراسان جنوبیپرورش بز1207
نهبندان دهک روستای مهل 

اباد
سایر250250رضا دادیپست بانک

1208

کشت نهال 

زرشک وآلو با 

ابیاری قطره ای

سایر300300رضا رجبیصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبی

سایر400400رضا رمضانی چاهکبانک کشاورزیروستای چاه پنیری1سرایانخراسان جنوبیپرورش شتر1209

بانک کشاورزیروستای حجت آباد1سرایانخراسان جنوبیپرورش بز سانن1210
رضا ساالری 

دوحصاران
سایر400400

1211
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300رضا سکندریپست بانکروستای رقه1بشرویهخراسان جنوبی

1طبسخراسان جنوبیپرورش بز سانن1212
روستای .دیهوک.طبس

اسفندیار
سایر250250رضا سهرابیپست بانک

1قایناتخراسان جنوبیپرورش بوقلمون1213
شهرستان قاین روستای 

نوغاب حاجی آباد
سایر500500رضا قلیپورصندوق کارآفرینی امید

1214
بسته بندی 

خشکبار
1فردوسخراسان جنوبی

خیابان امام -اسالمیه

باالتر از شهرداری -خمینی

اسالمیه

سایر450450رضا محظوظیصندوق کارآفرینی امید

1215
رستوران بین 

راهی
1بیرجندخراسان جنوبی

جاده 13کیلومتر - بیرجند

بیرجند قاین مجتمع 

خدماتی رفاهی زنان نرجس 

کافه بین راهی - القورات 

کامیونی وسواری یاسین

سایر500500رضا محمدی قوژدیپست بانک

1216

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری

1قایناتخراسان جنوبی
خراسان جنوبی قاینات شهر 

خضری دشت بیاض
سایر350350رضا معینی نژادبانک کشاورزی

1217

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری

1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاینات 

خضری دشت بیاض خ 

1 پ6چمران

سایر350350رضا نژاد حسینبانک کشاورزی



1218
پرورش بز 

داشتی
سایر300300رقیه اشکوه طاهریبانک کشاورزیروستای چاه پیاب1طبسخراسان جنوبی

1219
کارگاه قالی 

بافی
1درمیانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

درمیان قهستان درخش 

8 پالک 6خیابان حافظ 

سایر200200رقیه آسیابانصندوق کارآفرینی امید

سایر250250رمضان حسنیبانک کشاورزیخوسف1خوسفخراسان جنوبیدامداری1220

1221
کشت نهال 

زرشک
پست بانکروستای فورجان1بیرجندخراسان جنوبی

رمضان حسینی 

فورجان
سایر370370

1222
پرورش 

گوسفند و بز
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان زیرکوه روستای 

گزخت
سایر200200رمضان خزاعیپست بانک

1223
کشت نهال 

زرشک
سایر320320رمضان غالمیصندوق کارآفرینی امیدروستای اوجان1بیرجندخراسان جنوبی

1224
پرورش شتر 

داشتی
سایر400400رمضان کیانیبانک کشاورزیروستای چاه پنیری1سرایانخراسان جنوبی

سایر150150رمضان مصیبیپست بانکروستای باداموک-فردوس1فردوسخراسان جنوبیکاشت زعفران1225

1226
پرورش 

گوسفند داشتی
بانک کشاورزیروستای کامرانیه1طبسخراسان جنوبی

رمضانعلی روزخوش 

نادری
سایر250250

1227
پرورش بز 

داشتی
1طبسخراسان جنوبی

روستای .دیهوک.طبس

چیروک
سایر300300روح اهلل فانیبانک توسعه تعاون

1228
پرورش 

گوسفند و بز
1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاینات 

خضری دشت بیاض خ 

شهید صفری

سایر350350روح اله صفریبانک کشاورزی

1229
اصالح نژاد 

گوسفند داشتی
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش آیسک 

روستای نوبهار

سایر500500زهرا برمکیپست بانک

سایر480480زهرا غالمحسینیبانک کشاورزیروستای بمرود1زیرکوهخراسان جنوبیپرورش ماهی1230



1231

کاگاه های قالی 

بافی متمرکز و 

نیمه متمرکز

40طبسخراسان جنوبی
خیابان بهشتی - طبس 

جنوبی کوچه زندان
سایر32003200زهرا محمدزادهبانک توسعه تعاون

1232
پرورش شتر 

داشتی
1نهبندانخراسان جنوبی

- نهبندان - خراسان جنوبی 

روستای چاهداشی
سایر250250سعید انصاری اصلبانک توسعه تعاون

سایر300300سعید ایزدپناهبانک کشاورزی بهمن22عشق اباد خیابان 1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1233

1فردوسخراسان جنوبیلبنیاتی1234
خیابان امام -اسالمیه

میالن دوم-8خمینی 
سایر300300سعید حقیقی اصلبانک توسعه تعاون

1235

نقشه 

خرید )برداری

دستگاه و 

(دوربین

سایر500500سعید رخشانی پوربانک توسعه تعاونروستای شارقنج1بیرجندخراسان جنوبی

1236

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند و بز

1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاینات 

بخش مرکزی روستای 

فیروز آباد

سایر500500سعید مرادی پوربانک کشاورزی

1237
کارگاه زرشک 

پاک کنی
سایر300300سعید نیازیبانک کشاورزیقاینات آرین شهر1قایناتخراسان جنوبی

1238
کشت نهال 

زرشک
سایر380380سهراب الجوردیصندوق کارآفرینی امیدروستای شاخن1بیرجندخراسان جنوبی

1239
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر200200سوسن امیرخوبانک کشاورزیروستای یخاب1طبسخراسان جنوبی

پست بانک2امام خمینی -ارسک1بشرویهخراسان جنوبیکشت زعفران1240
سید جواد حسینی 

ثالث
سایر400400

1241
پرورش دهنده 

بوقلمون
1سربیشهخراسان جنوبی

سربیشه روستای چاه بنده 

خان
بانک کشاورزی

سید مرتضی هاشمی 

زاده
سایر250250

بانک کشاورزیطبس روستای خسروآباد1طبسخراسان جنوبیپرورش شتر1242
سید مصطفی 

علیدخت
سایر300300



1243
توسعه پرورش 

زعفران
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان آیسک موتور پمپ 

زمزم

صندوق کارآفرینی امید
سید مهدی مهرداد 

آیسک
سایر500500

1طبسخراسان جنوبیپرورش شتر1244
عشق اباد روستای حاجی 

اباد
سایر300300سیدجمال جوادیبانک کشاورزی

1245
پرورش زنبور 

عسل
1بیرجندخراسان جنوبی

 9بیرجند امیراباد خ امامت 

منزل دوم دست راست
بانک توسعه تعاون

سیدحسین اسالمی 

نژاد
سایر500500

1246
کارگاه زرشک 

پاک کنی
سایر350350سیدرضا میری میریکصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبی

سایر200200سیدعبداله حسینیپست بانکبیرجند روستای ارویز1بیرجندخراسان جنوبیپرورش بوقلمون1247

1248
پرورش 

گوسفندوبز
1درمیانخراسان جنوبی

شهرستان درمیان روستای 

آبگرم گزیک
سایر200200سیدنصیر موسویبانک کشاورزی

1249
خرید خودرو 

نیسان
1فردوسخراسان جنوبی

خ شهید هاشمی -اسالمیه

نژاد
سایر450450سیدهادی فیروزیپست بانک

1250
پرورش 

گوسفند و بز
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی 

روستای گزخت- زیرکوه 
بانک توسعه تعاون

شمس الدین یاری 

تجنود
سایر200200

1251
پرورش شتر 

داشتی
سایر250250شیر دل نصیریبانک کشاورزیروستای میغان- نهبندان 1نهبندانخراسان جنوبی

1252
پرورش شتر 

داشتی
1طبسخراسان جنوبی

طبس بخش مرکزی 

روستای بهشت اباد
سایر400400صادق باقر زاد هبانک کشاورزی

1253
پرورش دهنده 

بوقلمون
1سربیشهخراسان جنوبی

دشت سربیشه چاه 

7شهیدبهشتی شماره
سایر368368صادق صدوقی نسببانک کشاورزی

سایر180180صدیقه پرمهصندوق کارآفرینی امید9اسدیه خیابان چمران 1درمیانخراسان جنوبیخیاطی1254

1255
پرورش بز 

داشتی
سایر300300صغری حسین پوربانک کشاورزیتپه طاق روستای سمبا1طبسخراسان جنوبی

1256
پرورش دام 

سبک
1طبسخراسان جنوبی

روستای - عشق اباد- طبس

دالکوک
سایر300300صغری علی زادهبانک کشاورزی

سایر200200طیبه جامهبانک توسعه تعاونطبس روستای خسروآباد1طبسخراسان جنوبیتولید پوشاک1257



1258
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر400400عباس ارکیابانک کشاورزیدیهوک عرب آباد.طبس1طبسخراسان جنوبی

سایر300300عباس اسدیبانک کشاورزیروستای موردستان-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیپرورش گوسفند1259

سایر200200عباس آذر نیوشهپست بانکطبس روستای شیر آباد1طبسخراسان جنوبیبز داشتی1260

1261
پرورش شتر 

مرغ
1قایناتخراسان جنوبی

شهرستان قاینات روستای 

گرازان
سایر500500عباس بهرامی نسبصندوق کارآفرینی امید

سایر250250عباس حقوقیپست بانکروستای مهرانکوشک1فردوسخراسان جنوبیپرورش بزسانن1262

1263
پرورش شتر 

داشتی
سایر250250عباس عباسیبانک کشاورزیروستای میغان- نهبندان 1نهبندانخراسان جنوبی

1264
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300عباس عزیزیبانک توسعه تعاونارسک1بشرویهخراسان جنوبی

1265
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300عباس غالمیبانک کشاورزیروستای بندان1بشرویهخراسان جنوبی

1266
پرورش 

گوسفند و بز
سایر300300عباس محمدپوربانک توسعه تعاونروستای شوشود1بیرجندخراسان جنوبی

سایر200200عباس محمدی مهربانک کشاورزیروستای گارجگان1خوسفخراسان جنوبیدامداری1267

1268
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر200200عباسعلی خدابخشیپست بانکروستای حصارسنگی1بیرجندخراسان جنوبی

بانک کشاورزیروستای خوشنری1سرایانخراسان جنوبیپرورش شتر1269
عبدالرحمن آویژه 

رمضانی
سایر400400

1270
پرورش 

گوسفند و بز
سایر200200عبدالصمد فروهربانک توسعه تعاونروستای گزخت1زیرکوهخراسان جنوبی

سایر200200عصمت رودیبانک کشاورزیروستای جارستان-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبیکشت زعفران1271

سایر300300عصمت مرادیانبانک کشاورزیروستای دستگردان1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1272



1273
پرورش 

گوسفند و بز
1نهبندانخراسان جنوبی

روستای خونیک - نهبندان 

سفلی
سایر400400عقیل استاد محمودیبانک کشاورزی

سایر250250علی ابراهیمیبانک کشاورزیروستای بسطاق1سرایانخراسان جنوبیپرورش بز سانن1274

1خوسفخراسان جنوبیدامداری1275
خیابان -روستای تقاب

رسالت
سایر420420علی ابراهیمیبانک کشاورزی

1276
پرورش 

گوسفند و بز
سایر200200علی احمدیبانک توسعه تعاونروستای معصوم آباد1زیرکوهخراسان جنوبی

1277
پرورش 

گوسفند وبز
سایر250250علی اردونیبانک کشاورزینهبندان روستای کالرگی1نهبندانخراسان جنوبی

سایر500500علی اصغریپست بانکروستای امرودکان-فردوس1فردوسخراسان جنوبیزنبورداری1278

1279
پرورش 

گوسفند و بز
سایر250250علی اصالنی فریمانبانک کشاورزیسه قلعه موتور عباس آباد1سرایانخراسان جنوبی

1280

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

سایر250250علی اکبر خالقیصندوق کارآفرینی امیدبیرجند روستای القار1بیرجندخراسان جنوبی

1281
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300علی اکبر صارمیپست بانکغنی آباد1بشرویهخراسان جنوبی

1282
تعویض روغنی 

و آپاراتی
سایر300300علی اکبر عرب نژادپست بانکآیسک1سرایانخراسان جنوبی

1283
کاشت درخت 

(نخلستان)خرما
سایر250250علی اکبر قیصریصندوق کارآفرینی امیدطبس روستای ازمیغان1طبسخراسان جنوبی

1284
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر300300علی برات براتی مقدمبانک کشاورزیروستای نوگیدر1بیرجندخراسان جنوبی

سایر350350علی برجستهبانک کشاورزیروستای چاه طالب1سرایانخراسان جنوبیپرورش شتر1285

1286
پرورش زنبور 

عسل
1سرایانخراسان جنوبی

سه قلعه موتورپمپ اثنی 

عشر
سایر250250علی بنان سه قلعهبانک کشاورزی



سایر300300علی بهمدی خوربانک کشاورزینوغاب خور1خوسفخراسان جنوبیدامداری1287

1288
پرورش دام 

اصالح شده
سایر250250علی پرتوبانک کشاورزیخوسف روستای اکبر آباد1خوسفخراسان جنوبی

1289
کارگاه بسته 

بندی خشکبار
سایر450450علی پیله ورصندوق کارآفرینی امیدشهر زهان1زیرکوهخراسان جنوبی

1290

پرورش و 

اصالح نزاد دام 

سبک

1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاین 

خضری دشت بیاض 

روستای دره باز

سایر350350علی جانیبانک کشاورزی

1291
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300علی حاجی زادهبانک کشاورزیکالته حجی-ارسک1بشرویهخراسان جنوبی

1292
پرورش زنبور 

عسل
1فردوسخراسان جنوبی

اسالمیه خیابان انقالب 

-24اسالمی 
سایر300300علی دشتیپست بانک

1293
پرورش بز 

داشتی
سایر400400علی دیانت پویپست بانکعرب آباد.دیهوک.طبس1طبسخراسان جنوبی

1294

تولید و تعمیر 

مبل و 

مصنوعات چوبی

1بیرجندخراسان جنوبی
بیرجند بخش مرکزی 

روستای منظریه
سایر450450علی دیوازیبانک توسعه تعاون

1295

پرورش 

گوسفند و بز 

اصالح نژد

سایر300300علی رضا براقیبانک کشاورزیآیسک موتورپمپ کوثر1سرایانخراسان جنوبی

1296
پرورش 

گوسفند و بز
بانک کشاورزیسه قلعه خیابان امام خمینی1سرایانخراسان جنوبی

علی رضا قنبری سه 

قلعه
سایر350350

1297
پرورش 

گوسفند و بز
سایر350350علی سبزجواوجانپست بانکبیرجند روستای اوجان1بیرجندخراسان جنوبی

سایر300300علی شفیعیبانک کشاورزیروستای بارنجگان1زیرکوهخراسان جنوبیپرورش شتر1298

سایر250250علی شهنوازبانک کشاورزیعلی اباد چاه کویر1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1299



1300
توسعه پرورش 

زعفران
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان روستای زنگو موتور 

پمپ جوادیه

سایر400400علی طاهرپورصندوق کارآفرینی امید

1301

بسته بندی 

محصوالت 

کشاورزی

4سربیشهخراسان جنوبی

شهرستان -خراسان جنوبی

-بخش مود-سربیشه

روستای مختاران

سایر19001900علی عبداللهیبانک کشاورزی

1302
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300علی قاسمیپست بانکروستای غنی آباد-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

1303

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری

1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاینات 

خضری دشت بیاض خ 

3شهدای جنوبی 

سایر380380علی قلی پوربانک کشاورزی

سایر300300علی محمد جانیپست بانکروستای بمرود1زیرکوهخراسان جنوبیپرورش بوقلمون1304

1305
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر250250علی محمدپورپست بانکروستای شوشود1بیرجندخراسان جنوبی

1306

بسته بندی 

خشکبار و میوه 

جات

1زیرکوهخراسان جنوبی
خیابان - شهر حاجی آباد 

6شهید کاوه - شهید کاوه 
سایر300300علی مطهریبانک کشاورزی

سایر300300علی نادیبانک توسعه تعاونروستای چاه زرد1زیرکوهخراسان جنوبیپرورش شتر1307

سایر335335علی نجم الدینبانک کشاورزیروستای کاظم اباد1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1308

1309
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر350350علی یوسفی شهمیرانپست بانکروستای ملک عالی1بیرجندخراسان جنوبی

سایر250250علیرضا آهنیپست بانکروستای سلطانی1نهبندانخراسان جنوبیپرورش شتر1310

1311
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300علیرضا حلوانیبانک توسعه تعاونروستای مجد1بشرویهخراسان جنوبی



1312
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500علیرضا حیدریبانک کشاورزیروستای سیج1زیرکوهخراسان جنوبی

سایر400400علیرضا رجبیپست بانکروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبیکشت زعفران1313

1314
پرورش 

گوسفند و بز
بانک کشاورزیروستای شوشود1بیرجندخراسان جنوبی

علیرضا زنگویی 

شوشود
سایر350350

1315
پرورش دام 

اصالح نژاد
بانک کشاورزیروستای شوشود1بیرجندخراسان جنوبی

علیرضا شهبازی 

شوشود
سایر250250

1316

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند و بز

1قایناتخراسان جنوبی
خراسان جنوبی قاین 

روستای فیروز آباد
سایر200200علیرضا صحرا نژادبانک کشاورزی

1317
کاشت نهال 

زرشک والو
سایر350350علیرضا علی پورصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبی

1318
پرورش بز 

اصالح نژاد شده
سایر300300علیرضا غالمیبانک کشاورزیروستای حصاردار1خوسفخراسان جنوبی

1319
کشت نهال 

عناب و آلو
سایر300300علیرضا فرهادیصندوق کارآفرینی امیددشت بجد1بیرجندخراسان جنوبی

1320
پرورش 

گوسفند و بز
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی 

روستای معصوم - زیرکوه 

آباد

سایر200200علیرضا نادیبانک توسعه تعاون

1321
پرورش بز 

داشتی
1طبسخراسان جنوبی

عرب .دیهوک.طبس

احمدآباد.آباد
سایر450450عماد طالبیصندوق کارآفرینی امید

1322

پرورش 

گوسفند داشتی 

 راس اصالح 50

نژاد

1بیرجندخراسان جنوبی
بیرجند بخش مرکزی 

روستای چشمه مولید
سایر300300غالمحسین برزگرصندوق کارآفرینی امید

1فردوسخراسان جنوبیپرورش بزسانن1323
روستای باغستان -فردوس

سفلی
سایر300300غالمحسین صدیقیبانک کشاورزی

1324

تولیدات و 

دست بافته 

های حصیری

2طبسخراسان جنوبی
شهرستان طبس بخش 

دیهوک روستای نایبند
سایر450450غالمحسین علیخانیصندوق کارآفرینی امید



1325
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر300300غالمرضا چوبیبانک کشاورزیروستای ساقی1بیرجندخراسان جنوبی

1326

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری

1قایناتخراسان جنوبی

- استان خراسان جنوبی 

بخش - شهرستان قاینات 

روستای فیروزآباد- مرکزی 

سایر500500غالمرضا حسنی نادیبانک کشاورزی

1327
پرورش 

گوسفند و بز
سایر300300غالمرضا علمدارآیسکبانک کشاورزیآیسک بلوار امام رضا1سرایانخراسان جنوبی

1328
کشت نهال 

زرشک والو
سایر250250غالمرضا قاسمیصندوق کارآفرینی امیدروستای شاخن1بیرجندخراسان جنوبی

سایر304304غالمعلی فوالدیپست بانکروستای بسطاق1سرایانخراسان جنوبیپرورش بز سانن1329

1330

پرورش 

گوسفندوبز 

اصالح نژادشده

سایر400400فاطمه جهانیصندوق کارآفرینی امیدروستای ماهوک1بیرجندخراسان جنوبی

1331

پرورش 

گوسفند و 

بز )اصالح نژاد

(سانن

سایر300300فاطمه زراعتکاربانک کشاورزیارسک-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

1قایناتخراسان جنوبیپرورش شتر1332

شهرستان - خراسان جنوبی 

- بخش مرکزی - قاینات 

روستای گرماب

سایر500500فاطمه زراعتی استندبانک کشاورزی

1333

تولید کیف و 

سایر مصنوعات 

چرمی

سایر100100فاطمه زمانیبانک توسعه تعاوندیهوک روستای اصفهک1طبسخراسان جنوبی

1334
پرورش درختان 

میوه
سایر485485فاطمه سعادتیبانک کشاورزیالیاس آباد خاران2سربیشهخراسان جنوبی



1335

کشاورزی 

کاشت نهال )

(پسته و زرشک

سایر360360فاطمه شرف پوربانک کشاورزی9قاینات نیمبلوک خ معلم 1قایناتخراسان جنوبی

1336
حوله بافی 

سنتی
پست بانکبیرجند روستای حاجی اباد1بیرجندخراسان جنوبی

فاطمه صغری 

بذرافکن
سایر300300

1337
پرورش بز 

داشتی
1طبسخراسان جنوبی

خیابان .بازگ.دیهوک.طبس

رسالت
سایر200200فاطمه عجمبانک کشاورزی

1338
توسعه پرورش 

زعفران
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش آیسک موتور 

پمپ وحدت

سایر350350فاطمه عرب نژادصندوق کارآفرینی امید

1339
نیروگاه 

خورشیدی
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرک - شهر حاجی آباد 

خیابان ولی عصر - بمرود 

5شمالی 

سایر400400فاطمه غالمحسینیصندوق کارآفرینی امید

سایر450450فاطمه غالمی مقدمبانک توسعه تعاونطبس روستای فهالنج1طبسخراسان جنوبیپرورش بز1340

1فردوسخراسان جنوبیپرورش شتر1341
- شهرستان فردوس 

روستای چاهنو
سایر400400فرزاد میرزای قلیبانک کشاورزی

1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1342
طبس روستای دشتغران 

کوچه شهید حسن زاده
سایر510510فرهاد اکبریانبانک کشاورزی

1343
پرورش 

گاوشیری
سایر300300فرهاد پارسائیانبانک کشاورزیقاینات روستای ورزگ1قایناتخراسان جنوبی

1344
فروش لوازم 

ورزشی
1فردوسخراسان جنوبی

اسالمیه خیابانت شهید 

بهشتی جنب نانوایی سنگک
سایر350350فرهاد قیصریپست بانک

1345

باغبانی 

پرورش )

(درختان میوه

1سربیشهخراسان جنوبی
سربیشه مود دهستان 

نهارجان روستای زیدر
سایر300300قاسم اکبرپوربانک کشاورزی

1346
پرورش گاو 

شیری
1فردوسخراسان جنوبی

خیابان -اسالمیه-فردوس

5پالک-شهید صالح پور
سایر250250قاسم رمضانی چاهکبانک توسعه تعاون

سایر300300کاظم غضنفریبانک توسعه تعاونروستای چشمه بید1زیرکوهخراسان جنوبیپرورش شتر1347

سایر350350کلثوم آواره رمضانیبانک کشاورزیروستای چاه طالب1سرایانخراسان جنوبیگوسفندداری1348



1349

پرورش 

گوسفند داشتی 

اصالح نژاد 

 راسی8شده

سایر300300لیال نجفیبانک کشاورزیخوسف روستای ماژان1خوسفخراسان جنوبی

سایر350350لیلی شیرمحمدیبانک کشاورزیروستای علی آباد زارعی1خوسفخراسان جنوبیپرورش شتر1350

1351

پرورش 

گوسفند 

راسی35داشتی

بانک کشاورزیشهرستان زیرکوه1زیرکوهخراسان جنوبی
مجتبی احمدی 

شاهرخت
سایر500500

سایر300300مجتبی چوپانیبانک کشاورزیروستای زنگو1سرایانخراسان جنوبیزعفرانکاری1352

1353
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300مجتبی خاکشوربانک توسعه تعاونروستای موردستان1بشرویهخراسان جنوبی

1354
پرورش گاو 

شیری
سایر350350مجتبی عالیبانک توسعه تعاونخیابان شهیدآرامی-اسالمیه1فردوسخراسان جنوبی

1355
نجاری و صنایع 

چوب
سایر500500مجید خزاعیبانک توسعه تعاونروستای شکراب1بیرجندخراسان جنوبی

سایر500500مجید دره کیبانک توسعه تعاونچهکند1بیرجندخراسان جنوبیmdfنجاری 1356

1357

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

2بشرویهخراسان جنوبی
موتورپمپ -ارسک-بشرویه

مرتضوی
سایر500500محسن ساالررحیمیبانک کشاورزی

سایر500500محسن سلطانیبانک کشاورزیعشق اباد1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1358

1359
پرورش گاو 

شیری
سایر350350محسن عالیبانک توسعه تعاونخیابان شهیدآرامی-اسالمیه1فردوسخراسان جنوبی

سایر400400محسن عباسیبانک کشاورزیروستای امیراباد1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1360



1361
توسعه پرورش 

زعفران
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان موتور پمپ برکت
سایر500500محمد ابراهیم زادهبانک کشاورزی

1362
پرورش 

گوسفند و بز
سایر300300محمد اخترشناسبانک کشاورزیآیسک موتورپمپ قدس1سرایانخراسان جنوبی

1363

پرورش و 

اصالح نژاد 

گوسفند

سایر500500محمد اربابیبانک کشاورزیقاینات روستای کرغند1قایناتخراسان جنوبی

1بیرجندخراسان جنوبیپرورش بوقلمون1364
بیرجند روستای کالته 

میرحسین
سایر500500محمد برزگرپست بانک

1365

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد شده

سایر400400محمد بهاریبانک کشاورزیقاینات روستای گرماب1قایناتخراسان جنوبی

سایر300300محمد بهمدیبانک کشاورزیخوسف خور سروباد1خوسفخراسان جنوبیدامداری1366

1367
پرورش 

گوسفند و بز
سایر390390محمد پاسبان آیسکبانک کشاورزیآیسک موتورپمپ جنت1سرایانخراسان جنوبی

1368
پرورش 

گوسفندوبز
1درمیانخراسان جنوبی

شهرستان درمیان روستای 

تخویج
سایر400400محمد تخویجیبانک کشاورزی

1369
کشت نهال 

زرشک
سایر350350محمد جلیلی نژادصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبی

سایر500500محمد حسن نژادبانک کشاورزی1چاه امام رضا1خوسفخراسان جنوبیگاوداری1370

1قایناتخراسان جنوبیکاشت زرشک1371

خراسان جنوبی شهرستان 

قاینات بخش مرکزی 

روستای محمدآباد علم

پست بانک
محمد حسین یعقوبی 

دره سفید
سایر500500

سایر250250محمد حسینی بهلولیبانک کشاورزیروستای علی آباد1سربیشهخراسان جنوبیپروار بند گوساله1372

سایر500500محمد حیدریبانک کشاورزیگارجگان1خوسفخراسان جنوبیپرورش شتر1373



1374

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد

سایر350350محمد خاک سماربانک کشاورزیچهکند1بیرجندخراسان جنوبی

سایر15001500محمد خسرویبانک کشاورزیقصبه3خوسفخراسان جنوبیپرورش شترمرغ1375

1376
پرورش شتر 

داشتی
سایر250250محمد ذوالفقاریبانک کشاورزیروستای میغان- نهبندان 1نهبندانخراسان جنوبی

سایر300300محمد رزم جوبانک کشاورزیطبس روستای کریت1طبسخراسان جنوبیگاو شیری1377

1378
گاوداری شیری 

اصالح نژاد
1بیرجندخراسان جنوبی

خراسان جنوبی بیرجند 

بخش مرکزی روستای 

شوشود

سایر500500محمد رساییبانک کشاورزی

1379
پرورش 

گوسفند و بز
1زیرکوهخراسان جنوبی

شهرستان - خراسان جنوبی 

روستای گزخت- زیرکوه 
سایر200200محمد رضا گزیبانک توسعه تعاون

1380

پرورش زنبور 

زنبور )عسل

(داری

سایر500500محمد رضاییبانک توسعه تعاونروستای نوگیدر2بیرجندخراسان جنوبی

سایر25002500محمد رفیعیبانک کشاورزیباغروستای کرند-بشرویه4بشرویهخراسان جنوبیپرورش کبک1381

1382

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

1بشرویهخراسان جنوبی
روستای -ارسک-بشرویه

کالته حجی
سایر300300محمد ساالررحیمیبانک کشاورزی

سایر300300محمد عباسیبانک کشاورزیروستای امیراباد1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1383

سایر450450محمد عبداللهیبانک کشاورزیبخش مود روستای مختاران1سربیشهخراسان جنوبیپرورش گاو1384

1385
پرورش 

گوسفند و بز
سایر250250محمد علوی نیاپست بانکروستای اوجان1بیرجندخراسان جنوبی

1386

پرورش نژاد 

اصالح شده بز 

سانن

سایر350350محمد علی غالمیصندوق کارآفرینی امیدروستای مزداب1بیرجندخراسان جنوبی



سایر400400محمد علی قربانیبانک کشاورزیطبس روستای بهشت آباد1طبسخراسان جنوبیشتر داشتی1387

1388

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژاد شده

سایر500500محمد علی نکوکاربانک کشاورزیقاینات روستای گلکنج1قایناتخراسان جنوبی

1389
کاشت زرشک 

وزعفران
1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی قاینات 

بخش نیمبلوک روستای 

کرقند

سایر400400محمد قربانی کرقندبانک کشاورزی

1390
کارگاه زرشک 

پاک کنی
سایر230230محمد کاردانپست بانکروستای اسنان1بیرجندخراسان جنوبی

1391
پرورش شتر 

داشتی
سایر250250محمد کشتگربانک کشاورزیچاه موتور رسالت- نهبندان 1نهبندانخراسان جنوبی

1392
کشت نهال 

زرشک
سایر350350محمد مالکصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبی

1393
کشت نهال 

زرشک
سایر320320محمد محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبی

1394

پرورش 

گوسفند و بز 

اصالح شده 

بلوچی

1بیرجندخراسان جنوبی
بیرجند بخش مرکزی 

روستای رهنیشک
سایر390390محمد مرکیصندوق کارآفرینی امید

1395
نیروگاه 

خورشیدی
1زیرکوهخراسان جنوبی

بخش - شهرستان زیرکوه 

روستای برج محمد- زهان 
سایر450450محمد مهدی زارعیصندوق کارآفرینی امید

سایر400400محمد ناصریپست بانکروستای کجه-فردوس1فردوسخراسان جنوبیپرورش شتر1396

1397

طرح توجیهی 

پرورش بز 

اصالح شده

سایر500500محمد ناظمیبانک کشاورزیطبس کریت1طبسخراسان جنوبی

1398
پرورش بز 

داشتی
سایر200200محمد نخی یکپست بانکدهنو.دیهوک.طبس1طبسخراسان جنوبی



1399

پرورش شتر 

مرغ گوشتی 

 قطعه ای35

1خوسفخراسان جنوبی
بخش .خور روستای خرم

خوسف
سایر500500محمد ولی خرمیپست بانک

1400

احداث و 

تولیدات گلخانه 

ای

3فردوسخراسان جنوبی
خراسان جنوبی فردس 

روستای برون
سایر48004800محمداصغر جهانیبانک کشاورزی

1401
خرید ادوات 

تراکتور
سایر350350محمدتقی عبدیصندوق کارآفرینی امیدروستای اوجان1بیرجندخراسان جنوبی

1طبسخراسان جنوبیپرورش بز اصیل1402
خراسان جنوبی طبس 

روستای جوریز
سایر300300محمدحسن قاسمیبانک کشاورزی

سایر500500محمدحسین توفیقیبانک کشاورزیروستای کریت2طبسخراسان جنوبیپرورش گوسفند1403

1404
کشت نهال 

زرشک والو
سایر400400محمدحسین محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای نوده1بیرجندخراسان جنوبی

1405
پرورش 

گوسفند و بز
سایر200200محمدرضا احمدیبانک توسعه تعاونروستای معصوم آباد1زیرکوهخراسان جنوبی

1406
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300محمدرضا حسنی زادهبانک توسعه تعاونغنی آباد1بشرویهخراسان جنوبی

1407
پرورش بز 

داشتی
سایر300300محمدرضا حسین زادهبانک کشاورزیروستای دستگردان1طبسخراسان جنوبی

1408
پرورش 

گوسفند و بز
سایر200200محمدرضا خدادادیبانک توسعه تعاونروستای بارنجگان1زیرکوهخراسان جنوبی

1409

پرورش بز سانن 

 10با ظرفیت 

راس

سایر430430محمدرضا خمربانک کشاورزیخوسف خیابان شهید بهشتی1خوسفخراسان جنوبی

1410
کشت نهال 

زرشک والو
سایر360360محمدرضا رحمتیصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبی

سایر250250محمدرضا زمانیبانک توسعه تعاونطبس روستای محمدآباد1طبسخراسان جنوبیشتر داشتی1411

سایر250250محمدرضا صادقیانصندوق کارآفرینی امیدطبس روستای حلوان1طبسخراسان جنوبیاحداث باغ پسته1412



1413
کارگاه زرشک 

پاک کنی
سایر250250محمدرضا کدخداییپست بانکروستای شاخن1بیرجندخراسان جنوبی

سایر250250محمدرضا کریتیانپست بانکطبس روستای دشتغران1طبسخراسان جنوبیگاو شیری1414

1415
پرورش 

گوسفند و بز
سایر200200محمدرضا نادیصندوق کارآفرینی امیدروستای معصوم آباد1زیرکوهخراسان جنوبی

1416
پرورش بز 

داشتی
سایر300300محمدرضا نجم الدینبانک کشاورزیروستای کاظم اباد1طبسخراسان جنوبی

1417
پرورش گاو 

شیری
سایر250250محمدعلی حسینیبانک توسعه تعاونروستای فخر اباد1زیرکوهخراسان جنوبی

1418
پرورش بز 

داشتی
سایر250250محمدعلی شهنوازبانک کشاورزیعلی اباد چاه کویر1طبسخراسان جنوبی

1419
پروش گوسفند 

داشتی
1درمیانخراسان جنوبی

-آسیابان-شهرستان درمیان

4پ4توحید
سایر400400محمدعلی فرجامیصندوق کارآفرینی امید

1420
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300محمدعلی قدیریپست بانکارسک1بشرویهخراسان جنوبی

1421
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300محمدعلی کربالییبانک کشاورزیمیرآباد اصفاک1بشرویهخراسان جنوبی

1قایناتخراسان جنوبیخرید نیسان1422

خراسان جنوبی شهرستان 

قاینات بخش مرکزی 

روستای مهدی اباد

سایر500500محمدعلی نی خانیصندوق کارآفرینی امید

بانک کشاورزیروستای چاه تریخی1سرایانخراسان جنوبیپرورش شتر1423
محمدقلی رمضانی 

چاهک
سایر390390

سایر300300محمدگل کوه نوردصندوق کارآفرینی امیدروستای شاخن1بیرجندخراسان جنوبیزرشک پاکنی1424

1425
پرورش بز 

داشتی
سایر300300محمود پارسامهرپست بانکدهنو. دیهوک.طبس1طبسخراسان جنوبی

سایر250250محمود حسین پوربانک کشاورزیروستای دهنوون1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1426



1427
کارگاه زرشک 

پاکنی
سایر400400محمود حسین زادهصندوق کارآفرینی امیدروستای سرحد1بیرجندخراسان جنوبی

1فردوسخراسان جنوبیپرورش بز سانن1428
فردوس روستای باغستان 

علیا خیابان ولیعصر
سایر300300محمود ساالریانپست بانک

1429
آسیاب 

پالستیک
سایر500500محمود طالبیبانک توسعه تعاونشکراب1بیرجندخراسان جنوبی

صندوق کارآفرینی امیدحاجی آباد1بیرجندخراسان جنوبیپوشاک فروشی1430
محمود عبداللهی 

مفرد
سایر300300

1431
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300محمود قاسمیبانک کشاورزیروستای غنی آباد1بشرویهخراسان جنوبی

1432
پرورش 

گوسفند وبز
سایر200200مختار حسینیپست بانکنهبندان حسین اباد قاسم1نهبندانخراسان جنوبی

1433
کارگاه زرشک 

پاک کنی
سایر350350مختار خروجیصندوق کارآفرینی امیدروستای شاخن1بیرجندخراسان جنوبی

سایر300300مرتضی احمدیبانک کشاورزیروستای میان اباد1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1434

1435

پرورش 

گوسفند و 

اصالح 

میش دو )نژاد

(قلوزا

سایر300300مرتضی حلوانیبانک کشاورزیروستای مجد-رقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی

سایر250250مرتضی صدیقیبانک کشاورزیطبس روستای جوخواه1طبسخراسان جنوبیپرورش شتر1436

1فردوسخراسان جنوبیگلخانه1437
فردوس اسالمیه خیابان 

27شهید افرازنده پالک
سایر400400مرتضی غالمی زاوهبانک کشاورزی

1438
پرورش گاو 

شیری
1نهبندانخراسان جنوبی

- شوسف - نهبندان 

روستای همند
سایر250250مرضیه آسکتیبانک کشاورزی

1طبسخراسان جنوبیگوهر تراشی1439
 بهمن 22عشق اباد خیابان 

18
سایر250250مرضیه عبدالهیبانک کشاورزی

1440
پرورش واصالح 

نژاد گاوشیری
1قایناتخراسان جنوبی

شهرستان قاین روستای 

محمدآباد علم
سایر500500مریم ابراهیمیانبانک کشاورزی



1441
توسعه پرورش 

زعفران
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان قنات زابر و تیربر
سایر500500مریم علی پورصندوق کارآفرینی امید

1442
پرورش شتر 

داشتی
1طبسخراسان جنوبی

عشق اباد روستای حاجی 

اباد
سایر300300مریم نظریانبانک کشاورزی

4طبسخراسان جنوبیتولیدی پوشاک1443
-طبس-خراسان جنوبی

روستای امیراباد-دیهوک 
سایر20002000مژگان بیکیپست بانک

1طبسخراسان جنوبیپرورش شتر1444
عشق اباد روستای حاجی 

اباد
سایر300300مسعود البوعلیبانک کشاورزی

1445
پرورش 

گوسفند و بز
سایر200200مسعود دهقانبانک توسعه تعاونروستای گزخت1زیرکوهخراسان جنوبی

1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1446
عشق اباد روستای حاجی 

اباد
سایر300300مسعود عبدالهیبانک کشاورزی

1447
پرورش 

بلدرچین
سایر200200مسلم طاهریپست بانکروستای چرمه1سرایانخراسان جنوبی

سایر300300مسلم نجفیبانک کشاورزیمشاع عبید1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1448

1449
پرورش واصالح 

نژاد دام سنگین
1قایناتخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

قاینات بخش مرکزی 

روستای بیدمشک

سایر500500مصطفی بی نوابانک کشاورزی

سایر400400مصطفی علیجانی پورپست بانکروستای برون-فردوس1فردوسخراسان جنوبیتولیدی پوشاک1450

1451
پرورش زنبور 

عسل
سایر500500مصطفی قربانیبانک توسعه تعاونبیرجند روستای حسین اباد1بیرجندخراسان جنوبی

1قایناتخراسان جنوبیپرورش شترمرغ1452

خراسان جنوبی شهرستان 

قاینات بخش مرکزی 

روستای اکبریه

سایر500500معصومه نوری ابوذریپست بانک

1453
پرورش شتر 

مرغ
سایر250250مهدی اکبریبانک توسعه تعاونطبس روستای خسروآباد1طبسخراسان جنوبی

1454
پرورش گاو 

شیری
سایر300300مهدی اکبریبانک کشاورزیروستای رقه-بشرویه1بشرویهخراسان جنوبی



1455

احداث و بهره 

برداری واحد 

پرورش شتر 

مرغ توام

6زیرکوهخراسان جنوبی
خراسان جنوبی شهرستان 

زیرکوه روستای بمرود
سایر60006000مهدی پردلبانک کشاورزی

1456
پرورش گاو 

شیری
سایر350350مهدی تارشپست بانکروستای حسین اباد-فردوس1فردوسخراسان جنوبی

سایر200200مهدی جعفریبانک کشاورزیروستای استند1زیرکوهخراسان جنوبیزعفرانکاری1457

1458
پرورش شتر 

مرغ
1درمیانخراسان جنوبی

- درمیان - خراسان جنوبی 

روستای نوزاد
سایر630630مهدی چکیبانک کشاورزی

1459
کشت نهال 

زرشک
سایر310310مهدی حیدریصندوق کارآفرینی امیدروستای میریک1بیرجندخراسان جنوبی

1460
خرید ادوات 

کشاورزی
سایر450450مهدی دادیبانک کشاورزیروستای گرینگ1زیرکوهخراسان جنوبی

1461

پرورش 

گوسفند اصالح 

نژادشده

سایر220220مهدی دهقانپست بانکروستای شاخن1بیرجندخراسان جنوبی

سایر500500مهدی علیزادهبانک کشاورزیقاینات روستای بزن آباد1قایناتخراسان جنوبیپرورش بز سانن1462

سایر360360مهدی فتحیبانک کشاورزیطبس روستای احمدیه1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1463

1464
کشت نهال 

زرشک وآلو
سایر300300مهدی محمدیصندوق کارآفرینی امیدروستای رهنیچ1بیرجندخراسان جنوبی

سایر300300مهدی مرادیپست بانکروستای شاخن1بیرجندخراسان جنوبیپرورش بز سانن1465

1466

پرورش و 

اصالح نژاد گاو 

شیری

1قایناتخراسان جنوبی
روستای - بخش نیمبلوک 

خوگ
سایر300300مهدی معینی نژادبانک کشاورزی

1467
پرورش 

گوسفند و بز
سایر320320مهدی مقنی عمروییبانک کشاورزیروستای عمرویی1سرایانخراسان جنوبی

1468
پرورش 

گوسفند و بز
سایر200200مهدی نادیبانک توسعه تعاونروستای معصوم آباد1زیرکوهخراسان جنوبی



1زیرکوهخراسان جنوبیپرورش شتر1469
شهرستان - خراسان جنوبی 

روستای بارنجگان- زیرکوه 
سایر400400مهدی ناهیدجوبانک توسعه تعاون

1470
پرورش گاو 

شیری
1قایناتخراسان جنوبی

روستای - بخش نیمبلوک 

فتح آباد
سایر350350مهدی نقویبانک کشاورزی

1471
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر300300مهدی هنرمندپست بانکروستای حاجی آباد1بیرجندخراسان جنوبی

1472
کشت نهال 

زرشک
سایر330330مهدی یعقوبیصندوق کارآفرینی امیدروستای روبخت1بیرجندخراسان جنوبی

1بیرجندخراسان جنوبیعرقیات گیاهی1473
چهکند شهید شوشتری 

14پ
سایر400400مهدیه براتی زنوکصندوق کارآفرینی امید

سایر300300موسی نجفیبانک کشاورزیمشاع عبید1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1474

1475
پرورش بز 

داشتی
سایر250250موسی نجم الدینبانک کشاورزیروستای کاظم اباد1طبسخراسان جنوبی

1476
فرآوری مواد 

لبنی
سایر400400میثم جهانیپست بانکمیدان غدیر-فردوس اسالمیه1فردوسخراسان جنوبی

1477
پرورش 

گوسفند داشتی
سایر300300نادر مرادیانبانک کشاورزیروستای دستگردان1طبسخراسان جنوبی

سایر450450ناصر رضاپوربانک کشاورزیروستای استند1زیرکوهخراسان جنوبیپرورش بز سانن1478

1479
تعمیر طال و 

جواهرات
2زیرکوهخراسان جنوبی

شهر - شهرستان زیرکوه 

حاجی آباد
سایر500500ناصر محمدیصندوق کارآفرینی امید

1480
پرورش شتر 

داشتی
سایر250250نجیبه ابراهیمیپست بانکروستای دهنو- نهبندان 1نهبندانخراسان جنوبی

1481
پرورش بز دو 

رگ
سایر250250نساء زیباییبانک کشاورزیپیکوه.دیهوک.طبس1طبسخراسان جنوبی

سایر400400نصراله اودر رمضانیبانک کشاورزیسه قلعه روستای چاه بنه1سرایانخراسان جنوبیپرورش شتر1482

1483
پرورش 

گوسفند و بز
سایر250250نعمت قربانیصندوق کارآفرینی امیدروستای سمک- نهبندان 1نهبندانخراسان جنوبی



سایر350350هادی پیشاوریبانک توسعه تعاونروستای باغستان علیا1فردوسخراسان جنوبیپرورش بزسانن1484

1485
توسعه پرورش 

زعفران
1سرایانخراسان جنوبی

خراسان جنوبی شهرستان 

سرایان بخش آیسک 

روستای عرویی موتور پمپ 

مهتاب

سایر500500هادی شریف زادهصندوق کارآفرینی امید

1486
خرید نیسان 

سایپا
سایر450450هادی صالحیصندوق کارآفرینی امیدشهر آبیز1زیرکوهخراسان جنوبی

1487
کارگاه زرشک 

پاک کنی
سایر350350هادی غریبیصندوق کارآفرینی امیدروستای مزداب1بیرجندخراسان جنوبی

سایر300300هادی نجفی زادهبانک کشاورزیعشق اباد1طبسخراسان جنوبیگوسفند داشتی1488

1489
پرورش 

گوسفند دوقلوزا
سایر300300وحید احمدیانپست بانکروستای خانیک-ارسک1بشرویهخراسان جنوبی

1قایناتخراسان جنوبیکاشت پسته1490
بخش - شهرستان قاینات

اسفدن- مرکزی 
سایر200200ولی اله بیدرمقدمصندوق کارآفرینی امید

1491
پرورش بز 

داشتی
سایر300300یحیی علیپوربانک کشاورزیروستای میان اباد1طبسخراسان جنوبی

1492
پرورش گاو 

شیری
1زیرکوهخراسان جنوبی

بلوار - شهر حاجی آباد 

11جهاد - جهاد 
سایر500500یوسف صادقیبانک کشاورزی

1493
پرورش بز 

داشتی
سایر250250یونس رستمیبانک کشاورزیروستای تپه طاق1طبسخراسان جنوبی

1494
پرورش بز 

داشتی
سایر200200یونس زنگوییبانک کشاورزیروستای دهنو.دیهوک.طبس1طبسخراسان جنوبی


