
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 
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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
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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
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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

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

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

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

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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مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

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

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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(مبالغ به 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
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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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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
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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
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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
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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



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 

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



شهرستاناستانعنوان طرحردیف
اشتغال 

مستقیم
مبلغ مصوبنام و خانوادگیبانک عاملآدرس بنگاه

مبلغ 

پرداختی
دستگاه اجرایی
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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
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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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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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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



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 

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
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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 

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
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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


